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Voorwoord

Op dit punt van het onderzoek aangekomen, wil ik graag dank betuigen aan

een aantal personen en instanties.

A. \Teijnen heeft me ingeleid in de dialectologie en de historische taalkunde
van het Nederlands. Ik heb er geen spijt van dat ik de waarschuwing van mijn
Ieraar Nederlands in de wind heb geslagen om in Nijmegen Nederlands te gaan

studeren. Daar was een hoogleraar taalkunde die je zou noodzaken om met
lieslaarzen aan in de polder zoiets als veldwerk te doen. Ik heb, maar pas na het
afstuderen, heel veel veldwerk gedaan en daarbij nooit laarzen nodig gehad. R.
Kraak heeft me in 1957 gestimuleerd toen ik meer wilde weten van generatieve
taalkunde en formele grammatica's en hij heeft me later aangeraden bij het
Meertens Instituut te solliciteren. Ik voel me ook verplicht aan D. Hdrault die
me voor het studiejaar 1967-1968 toegelaten heeft aan het Centre de Linquistique

Quantitative de l'Universitd de Paris. Hij heeft me gewezen op het belang voor
taalkundige gegevens van het werk dat Bezdcri aan het onnvikkelen was en dat
toen beloofde een soort factoranalyse voor categoriale data te worden en uitein-
delijk de correspondentie-analyse geworden is. Dat heeft mijn aandacht ge-

scherpt voor de eigenlijke meerdimensionele structuur in ogenschijnlijk chao-
tisch lijkende taaldata.

De infrastructuur van het Meertens Instituut is buitengewoon, niet alleen op
het terrein van de dialectologie. Het dagelijks contact met de collega's is stimu-
lerend. Ik noem speciaal de opeenvolgende hoofden van de voormalige afdeling
Dialectologie: Jo Daan, Jaap de Rooij, Jan Berns en Jaap van Marle. Samen met
Carla'Wijers en Henk Harmsen heb ik bovendien een bijzonder jaar als interim
Managementteam van het instituut doorgemaakt.

Enkel vanuit het Meertens Instituut is het mogelijk geweest om het grote
veldwerkproject Fonologie en Morfologie aan de Nederlandse Dialecten op basis

uan Veldwerk (tn de wandeling GTP) , waarvan deze studie een deelresultaat is,

te realiseren. Heel stimulerend is gedurende de voorbereidingsfase de samenwer-
king binnen de Nederlands-Belgische commissie geweest die dit veldwerkpro-
ject heeft vormgegeven: J. Taeldeman, J. Goossens, G. Kocks en R. \Tilemyns.
Ondersteuning in Nederland werd later verleend door het Departement van
Onderwijs en \Tetenschappen en in Belgie door het Nationaal Fonds voor Kol-
lektief\fletenschappelijk onderzoek. De beslissing van D. Blok, toenmalig direc-
teur van het Meertens Instituut, om vrijgekomen gelden in te zetten voor een

eerste veldwerkdeelproject in de Betuwe heeft de mogelijkheid tot de uiteinde-
lijke totale realisatie geschapen. De Fryske Akademy heeft aanleiding gezien om
voor Friesland een gelijksoortig project in uiwoering te nemen. Dat deze plannen
niet geresulteerd hebben in een een data-kerkhof is te danken aan de medewer-
king van de Vrije Universiteit Amsterdam, die vanaf het begin van de uiwoe-
ring de computatieve middelen voor de opbouw van de database heeft geleverd;
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de drijvende kracht hierachter is P. van Reenen geweest. In een aantal gezamen-
lijke en afzonderlijke publicaties hebben we kunnen laten zien dat de resultaten
van het project al vanaf het begin aan de verwachtingen beantwoordden.

In de periode dat het project nog verwezenlijkt moest worden is toenmalig
collega Henk Heikens een steunende gesprekspartner geweest.

Bijzonder veel dank zijn we verschuldigd aan de informanten die zoveel tijd,
minimaal twee en een half uur, aan de veldonderzoekers en aan mij gegeven
hebben. Ik dank de veldonderzoekers, die meestal ook de transcribenten en
invoerders waren (zie ook blz. 65). In het bijzonder moeten hier genoemd
worden Peter van Vliet en Els van Houten die in Nederland het leeuwendeel
van de opnames hebben gemaakt en Rob Belemans en Vdronique de Thier die
de opnames en transcripties in Belgie hebben verzorgd. De samenwerking met
de veldonderzoekers en de uirwisseling van ervaringen zijn heel stimulerend
geweest. In een later stadium hebben Karin van Reenen-Stein en Boudewijn
van den Berg een aantal nog onuitgewerkte Nederlandse opnames alsnog
getranscribeerd en ingevoerd. Vervolgens zijn Thera de Jong en Boudewijn van
den Berg nog betrokken geweest bij de correctie van datafiles.

Dit boek was niet en zal niet het enige resultaat van deze databank zijn. Het
eerste deel van de Fonologische Atlas (Gent) is eind 1998 verschenen, dat van
de Morfologische Atlas (Amsterdam) verschijnt binnenkort. De Nederlands-
Belgische samenwerking van het prille begin van dit project laatzich dus ook
zien in de resultaten.

Door haar grote opmaakervaring heeft Ineke Meijer ervoor gezorgd dat een
ingewikkeld 'typoscript' tot een heel mooi geheel geworden is. Willem
Vleeschouwer heeft voor de omslag het t-deletieprobleem tot menselijke pro-
porties teruggebracht. Annelies Roeleveld heeft hoofdstuk 3 gecorrigeerd op
het Engels; ze leverde bovendien de vertaling van hoofdstuk 12.

Mijn bijzondere dank geldt P. van Reenen, niet alleen op wetenschappelijk
vlak met betrekking tot dit boek, maar ook voor wat we op het gebied van
veldwerk en computerisering. Dank ben ik ook verschuldigd aan Evert tWattel

voor de probabilistische kaarten en de discussies daarover en aan C. van Bree in
het bijzonder voor zijn gedetailleerde en gedegen commentaar. Ook van het
commentaar van F. Hinskens, en van de opmerkingen van J. Taeldeman en A.
van Leuvensteijn heb ik voordeel gehad. Ik dank bovendien Hermann Niebaum
niet alleen voor discussies betreffende Nederduitse aangelegenheden en de Duitse
vertaling van hoofdstuk 8, maar ook voor zijn en Suzanne's vriendschap. In het
laatste stadium heeft Ton Dekker nog zijn kritisch oog laten gaan over het
Duits van de 'Nachtrag'.

Het slot moet natuurlijk het meest beklijven. De meeste dank gaat uit naar
wie mij het dierbaarst zijn. Allereerst zijn dat natuurlijk mijn vader, die dit niet
meer kan meemaken en mijn moeder. Zlj hebben me ook gesteund toen ik in
Parijs wilde studeren in een tijd dat er nog lang geen uitwisselingsprogramma's
bestonden. En tenslotte zijn dat natuurlijk Gerrie, Brecht (met Philippe) en
Dirk; jullie liefde, geduld, opmonterende mentaliteit en jullie eigen doorzet-
tingsvermogen zijn nog steeds de aanjagers van mijn leven.
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Inleiding

... Das hier besprochene gehort zur quantitativen Seite des sprachlichen Denkens.

... es werde ja das scheinbar psychisch identische bei seinem Austreten in die
Au8enwelt bald zu einer positiven Gr<i8e, bald wieder zu einer Null.

Baudouin de Courte nay, (1929) : "Fakultative Sprachlaute"

1.1. Probleemstelling: universaliteit, variatie en structuur

Het probleem dat in dit boek wordt behandeld is de deletie van woordfinale -t in
de Nederlandse dialecten: er zijn dialecten waar Standaardnederlandse woorden
die eindigen op -t zoals knecht of loopt (3sing pres) stelselmatig gerealiseerd
worden zonder -t: bijvoorbeeld knech of lap. De lcwalificatie 'stelselmatig' hoeft
niet'altijd' te betekenen. Er is met andere woorden variatie en dat vraagt om een

kwantitatieve benadering. Het doel van dit onderzoek is de verwerving van een

beter inzicht in t-deletie, en de vaststelling van systematiek binnen de variabiliteit.
T-deletie is een vereenvoudiging van de woordvorm en kan gezien worden als

een uiting van het universele fenomeen van vermijding van consonantclusters aan

het woordeinde -al dan niet in interactie met het begin van het volgende woord
(zie hier speciaal hoofdstuk 6, 10 en 11). AIs het om een werkwoord met een

uitgangs-t gaat, betekent de vereenvoudiging van de woordvorm tegelijk het
verlies van een morfologisch kenmerk.

Er worden in de literatuur een aantal aspecten van universele aard met betrekki.g
tot t-deletie naar voren gebracht. Deze betreffen:

a) de woordstructuur, dat wil zeggen de bouw van het woord, en niet alleen op
het vlak van het vermijden van consonantclustersl maar ook de medebepalende
rol die de sonoriteit van het voorafgaande consonantisme speelt (bijv. occlusieven
minder sonoor dan fricatieven en die weer minder sonoor dan sonoranten als

I Vergelijk de conditie No Complex Coda uit de Optimaliry Theory.
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n, r, l, waarbij t bij grotere sonoriteit meer behouden blijft; zie hier hoofdstuk
6, 10 en l2).2

b) de complexiteit van consonantclusters, waarbij bijvoorbeeld articulatorische
verschillen deletie kunnen bevorderen (zie hier hoofdstuk 6), maar waar
anderzijds gelijksoortige kenmerken in een cluster ook tot dat resultaat kunnen
leiden3 (G"y 1997).

c) een gepostuleerde natuurlijke tendens tot deletie als gevolg van 'uitspraakgemak'

of toegeven aan de inertie van het menselijk spraakorgaan. Over het algemeen
ziet men deze tendens duidelijker bij substandaardtaal en dus ook bij de dialecten
en dan vooral bij de groep sprekers uit lagere sociale klassen. Hogere sociale
klassen proberen daarentegen hun distinctie ook in uitspraak te realiseren en
bieden dan weerstand aan natuurlijke processen (Kroch l97B).
\ffe zullen zien dat sociale variatie in ons materiaal maar heel weinig van de
mate van t-deletie verklaart. Het is ook tekenend dat in het westen van het
land t-deletie meer een stedelijk dan een landelijk verschijnsel is (Kloeke 1950)
en dat in de steden Haarlem en Amsterdam t-deletie vroeger juist beperkt was
tot de hogere sociale klassen en niet tot de lagere (Ponelis 1989; 1993), en pas

later in de 18e eeuw in de substandaard bij lagere sociale klassen geattesteerd
wordt (Raidt 1974).

d) de gelaagdheid van het lexicon in relatie tot de morfologische klasse van woorden
en beider relatie tot de zinsfonologie (vgl. hoofdstuk I 1). Baudouin de
Courtenay (1929) wees reeds op rol van de graad van morfologisering en de
mate van semantisering van een woordfinale -t met betrekkirg tot het tegengaan
van t-deletie:

... hangt der relative Grad der \WiderstandsPihigkeit eines scheinbar identischen
Phonems gegen quantitative und sogar qualitative \Mandlungen von dem Grade
seiner relativen Semantisierung und Morphologisierung ab.

... Es spielt also hier der Stammauslaut -t, als morphologisches Gelenk oder
morphologische Grenze zwischen zwei Morphemen, eine hc;chst wichtige Rolle
und erinnert stlndig an dieselbe.

In hoofdstuk 5 wordt die morfologische rol en semantisering gezien als conceptuele
prominentie, al dan niet samengaand met fonische prominentie. In hoofdstuk 7-
10 worden de t-suffixen geplaatst binnen het totaal van de onrwikkeling van het
paradigma waarbinnen ze functioneren. In hoofdstuk I 1 wordt die morfologische

In het Chicano English is het omgekeerde het geval: daar is sprake van meer t-deletie naar mate
de stamconsonant een grotere mate van sonoriteit heeft, zie Santa Ana (1996) die ook een

overzicht geeft van zowel universele als taalspecifieke sonoriteitsrangordes.
Een voorbeeld van de werking van de Obligatory Contour Principle uit de generatieve fonologie,
waarbij gelijke klankkenmerken in rwee adjacente klanksegmenten in principe uitgesloten
worden. Een van de manieren om zo'n constellatie weg te filteren is deletie van een consonant
die gelijke specificaties heeft als zijn nabuur in een consonantcluster.
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rol geplaatst binnen het kader van een gelaagd model van het lexicon dat deze

morfologische tegenwerking pretendeert te verklaren.
Gezien deze aspecten van universele aard zou t-deletie zowel op het vlak van de

fonologische als op het vlak van de morfologische conditionering in alle talen en
dialecten hetzelfde patroon moeten volgen. Toegespitst geformuleerd moet deze

vaststelling tot de hypothese leiden dat t-deletie in de Nederlandse dialecten en in
Engels-Amerikaanse dialecten zowel gelijke condities als gelijke effecten van deze

condities vertoont.
Dat nu is op een aantal punten niet het geval. \fle zullen zien dat er in de

Nederlandse dialecten in het algemeen minder sprake is van t-deletie bij nomina
dan bij verba. Frequenter treedt deletie op in de positie v66r consonant dan in die
voor vocaal of in pausa, en na bepaalde occlusieven of fricatieven is er meer t-
deletie dan na andere stamconsonanten. Daarbij is articulatorische prominentie
in de Betuwse en Hollandse dialecten belangrijker dan fonische prominentie
(hoofdstuk 6), terwijl dat in de Engelse dialecten omgekeerd ligt (I.Jeu l9B0; Guy
1g80).4

De situatie wijkt in belangrijke opzichten afvan de toestand in het Amerikaanse
Engels, niet alleen door de hoge frequentie van t-deletie van bepaalde flectie-
morfemen maar ook door het achterblijven ervan bij nomina en verwante woorden
(zie hfdst. 11). Deze constellatie levert problemen op voor een bepaalde theoretisch-
fonologische interpretatie: interpretatie binnen een model van het lexicon met
niveaus (zie hfclst. 11).

Een ander verschil is de grote rol die het stamconsonantisme in de Nederlandse
dialecten speelt tegen het kleine gewicht van het volgconsonantisme, terwijl dat
in het Amerikaans Engels duidelijk andersom het geval is (Van Hout t989). In
hoofdstuk 1 I wordt het relatief belang van stam- en volgconsonantisme, in samen-
hang met de rol van de (morfologische) woordcategorieEn, nader bepaald.

De constatering van de 'eigen' aard van de Nederlandse t-deletieverschijnselen
heeft sommigen er toe gebracht._om bij de "achtergebleven" woordvormen herin-
voeging van een -t te postuleren (Jansen (1977), onder invloed van de standaardtaal
(Romaine 1985) of onder invloed van regelmatige morfologische processen als

suffixaanhechting of onder invloed van frequentie (Knott 1985). \7e zullen zien
dat dit niet het geval is: zie hoofclstuk 5, 10 en 11.

Anderen gaan eveneens uit van invloed van de standaardtaal bij de achteruitgang
van t-deletie, maar veronderstellen een bijzondere weerstand tegen herinvoering
bij bepaalde flexiecategoriedn (Schouten 1984, m.b.t. 3sing pres).

Anderzijds is er voor bepaalde dialecten ook een toename van t-deletie
geconstateerd (hoofdstuk 5; Schouten 1982, 1984; Hinskens 1992), hetgeen de
globale interpretatie van t-deletie als recessief verschijnsel onder invloed van de
standaardtaal verder aantast.

a Hajek (1997) is eveneens kritisch over universalireitsaanspraken; in zijn geval betreft het
verondersteld universele factoren bij nasalering.
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Aan woordfinale t-deletie zitten aspecten van de woordfonologie, de zinsfonolo-
gie en de morfologie, van frequentie-uitbreiding of -inkrimping en die aspecten
kunnen per dialect verschillen.

Niet alleen verschilt de Nederlandse situatie bi.i t-deletie sterk van die in het
Amerikaanse Engels, ook binnen Nederlandztjn er grote verschillen en het is dus
onterecht om, zoals Van Ginneken (1933) en Ponelis (1989, 1990) doen, de
bestaande Nederlandse gebieden met t-deletie te zien als expansie van t-deletie
vanuit het Rijnland (Keulen). Die verschillen liggen op het vlak van de
conditionerende rol van het consonantisme, van de woordstructuuur en de
morfologische conditionering (zie hierna sectie 1.2.1 - 1.2.3.5 Ook een
veronderstelde expansie vanuit het Oudfrans naar de Vlaamse dialecten (\ilZeijnen

1991) is niet aannemelijk (zie hoofclstuk 11).
De Noordoostelijke dialecten vertonen juist minder t-deletie bij woorden met

een (ad)nominaal karakter, voor een deel omdat in een aantal woorden -t daar
niet woordfinaal is, maar gevolgd wordt door woordfinale -e: bijv. predicatief
uast€. En de deletie in 3sing pres is er wel zeer gemorfologiseerd (zie hoofclstuk
10) omdat ee n aantal onrwikkelingen tesamen een subklasse van de sterke
werkwoorden creeert waarin t-deletie zich voordoet. Het verlies van een
morfologisch element -het suffix- dat resulteert uit de vereenvoudiging van de
woordvorm is op die manier gecompenseerd. T-deletie is ook regionaal verschillend
als we de Hollandse dialecten vergelijken met de dialecten van het Rivierengebied.

Al deze regionale verschillen binnen de Nederlandse dialecten en de verschillen
met het Amerikaanse Engels lijken argumenten tegen het universele karakter.
Maar dat hoeft niet het geval rc zrjn. Ten eerste hoeven universele kenmerken
niet een alles of niets karakter te hebben, en ten tweede kunnen algemene
kenmerken tot heel verschillende uitkomsten leiden als de taalstructurele inkadering
verschilt. Dat wordt in dit boek aangetoond voor de l.Joordoosteli.jke dialecten,
waar de loop van rwee processen, Open Syllabe verlenging (oSL) en syncope van
de suffixvocaal, tot andere constellaties in de woordstructuur leidt als in andere
Nederlandse dialecten; hetgeen gevolgen heeft voor t-deletie.

Universele claims vanuit een theoretische optiek zljn naar voren gebracht op
twee gebieden. De eerste is reeds aan de orde geweest en betreft de niveaustructuur
van het lexicon en de postlexicale processen. De tweede is de claim dat er dan wel

5 Men zou aan Rijnlandse expansie kunnen vasthouden op grond van de veronderstelling dat t-
deletie wordt oyergenomen, maar dat de condities op fujnlandse t-deletie geheei worden
omgeinterpreteerd naar de condities die we momenteel in de ontlenende dialecten zien. Dit
impliceert dat van bepaalde Rijnlandse factoren het gewicht ongeveer in dezelfde verhouding in
Nederlandse dialecten wordt overgenomen, maar dan voor andere factoren. T-deletie is voor
het Rijnland variationeel niet onderzocht. Het Limburgse gebied dat door Hinskens (1992) op
dit vlak gedetailleerd is geanalyseerd sluit bij het Rijnland aan. Als we uitgaan van de
veronderstelling dat dit Limburgse gebied representatief is voor de Rijnlandse constellatie en we
vergelijken de situatie in dit specifieke Limburgse gebied met die in de Noordoostelijke dialecten,
de Betuwe en Holland dan blijkt uit onze studie (hoofdstuk 10 en 11) dat de verschillen met
Limburg niet alleen groot zijn, maar dat er geen zodanige herinterpretatie van de ene groep
factoren naar de andere groep aan te wijzen valt.
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verschillen tussen dialecten mogen bestaan in algemeen t-deletie niveau, maar dat
de waarden voor de afzonderlijke structurele beperkingen - dus het gewicht/het
belang van hun invloed - over de dialecten heen constant zijn (Kiparsky 1972,
1988). In hoofclstuk 11 wordt aangetoond dat dat niet het geval is.

In dit boek worden deze onderlinge verschillen duidelijk in het licht gesteld.
De concentratie ligt daarbij op het Rivierengebied, Zuid-Holland en op de Noord-
oostelijke dialecten.6 Voor de ligging en de afgrenzingvan deze onderzoeksgebieden
zie hoofdstuk 12, kaart 1.

T-deletie aan het woordeinde heeft een sterk variabel karakter. Zoals gezegd
vereist dit een hrrantitatieve benadering. Het gaat daarbij telkens om de systematiek
in de structuur van dit taalkundig verschijnsel, in afgrenzing van de onsystematische
aspecten. Dat wordt hier zowel in ruimte als in werkelijke tijd onderzocht.

Het blijkt dat een groot deel van de huidige systematiek door het samenlopen
van soms toevallige afzonderlijke factoren bepaald is, en dat die systematiek
geografisch gezien sterk kan verschillen a) omdat de uitgangssituatie verschilt en
b) omdat er per dialectgebied onderscheiden onrwikkelingen hebben plaatsge-
vonden.

Variabiliteit kan bij een en dezelfde spreker voorkomen. In de linguistiek
wordt het taalgebruik van ddn informant sinds Bloomfield als idiolect aangemerkt
en men neemt aan dat zowel het taalgebruik als het taalsysteem op dit niveau
homogeen is. In dit onderzoek is er in principe voor iedere plaats een informant
ondervraagd. Dat zou kunnen impliceren dat de variabiliteit op het analyseniveau
van de afzonderlijke informant en in deze ene tijdsdoorsnede relatief homogeen
is. Die homogeniteitsassumptie moet evenwel sterk gerelativeerd worden: er is
wel degelijk variabiliteit binnen een spreker. De taal van een taalgebruiker is

gedurende diens leven niet noodzakelijk homogeen. In de socialisatieperiode van
zuigeling tot adolescentie vindt ook de taalverwerving passief en actief plaats,
waarbij veranderingen optreden en ook na die periode zrjn er leeftijdseffecten, die
maken dat variatiepatronen niet altijd constant zijn. Ook binnen eenzelfde
tijdsdoorsnede kan er binnenspreker-variatie optreden.

Binnen sprekers bestaat er dus variatie, tussen sprekers bestaan er eveneens
verschillen en dus in variatiepatronen. Door de locatie van hun socialisatie en
hun domicilie zijn sprekers in de sociale en geografische ruimte gefixeerd.T Yan
dit kenmerk van sprekers maakte de klassieke dialectologie gebruik door een

dialectspreker als representant van het dialect van een bepaalde plaats te beschouwen
teneinde de variatie binnen en tussen dialecten te kunnen bestuderen. Het hier
gerapporteerde onderzoek sluit op die traditie aan maar beperkt zich niet tot het
constateren van de overeenkomsten en de verschillen tussen dialecten of groepen
van dialecten. Het gaat veeleer om de structuur in die variabiliteit, onder aftrek
van de'toevallige' factoren.

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

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

diachrone aspecten.

1.2.1. Structurele aspecten

Thematisch kunnen er vier groepen onderscheiden worden.

a) Stamconsonantisme en volgende omgeving
T-deletie komt overwegend voor na fricatieven, minder na occlusief; Van Ginneken
(1933) in het gehele taalgebied; Van Veen (1964) Utrechu Daan (1965) Amster-
dam; Van Hout (1995) Rivierengebied, Noord-Oost Brabant en Noord Limburg.
In de rwee laatste gebieden gedragen de occlusieven zich mogelijk niet uniform.

Ook is vastgesteld dat t-deletie meer voorkomt na occlusief dan na fricatief en
na liquida en nasaal het minst. In de zinsfonologie is het effect van volgende
consonant groter dan het effect van een volgende vocaal, in pausa is er de minste
deletie: De Vries e.a. (1974) Leiden; Schouten (1982, 1984) LJtrecht, Zuiden
provincie Utrecht; Goeman en Van Reenen (1985; hfdst. 6), Ottow-Kolman
(1989): Zuid-Holland en Rivierengebied; Van Hout (1989) Nijmegen.

Irla -s- gedraagt t-deletie zich wat afwijkend: Jansen (198 I ) Amsterdam; Goeman
en Van Reenen (1985) Zuid-Holland en Rivierengebied; Van Hout (1989)
Nijmegen.

b) \Woordstructuur

Er bestaat mogelijk ook een verband met de woordstructuur of de syllabestructuur.
In de Ripuarische dialecten zou t-deletie uitsluitend voorkomen in woorden met
gerekte klinker. Op deze manier wordt een superlange stamsyllabe (wcc)
gereduceerd tot een van normale lengte (wc): Frings (1922), Van Ginneken
(1933).Deze hypothese van Frings geeft Van Ginneken de mogelijkheid om een

relatie met Keulens te postuleren overal waar gerebte stamvocaal voorkomt binnen
t-deletiegebieden (Kortrijk, Zuidelijk Utrecht en verspreid in de Noordoostelijke
dialecten). De mate van t-deletie heeft evenwel geen relatie met de verlenging van
een korte stamvocaal, omgekeerd leiden verkorting ofverlenging van de stamvocaal
ook niet tot meer t-deletie: Goeman (1987a) voor Zuid-Holland en Rivieren-
gebied.e Aangetoond is bovendien dat de klinkerzarlengingen in het Rivierengebied
hypercorrecr zijn en geen natuurlijk fonologisch proces representeren (Goeman
en Van Reenen 1986; Goeman 1987a). Hieruit volgt dat een syllabebalans, als

gepostuleerd door Van Ginneken, als die al voor het Limburgs geldt, zeker niet
overal gelding kan hebben. Van Ginneken verlaat overigens dit idee later weer

8 Keulen als uirstralingshaard is niet aannemelijk; zie hieronder.

' De geografische distributie van verkorting en verlenging is te vinden in Goeman en Van
Reenen (1987). Groothuis (1885) observeert eind 19e eeuw na korte stamvocaal verlenging van
fricatief bij t-deletie in de westelijke Betuwe. Daar zijn in de huidige dialecten geen voorbeelden
meer van gevonden.
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(1938), omdat hij de oorzaak in de sonoriteitsopbouw van de syllabe zoekt en

niet meer zoals Frings in de more-structuur van de syllabe. Verband met de

sonoriteitsopbouw is ook aangetoond door Van Hout (1989a) Nijmegen.l0 We
tonen aan dat de woordstructuur, en met name die van de woordstam, in de

Noordoostelijke dialecten (hoofdstuk 10) wel een duidelijke rol speelt met
betrekking tot t-deletie en dat de sonoriteitsschaal alleen in bepaalde dialecten
een rol speelt (Middelweswlaams en Noordoostelijke dialecten wel, Betuws en
Zuid-Hollands niet) en met betrekkirg tot vocaalsyncope mogelijk alleen in het
Middelnederduits van Goor (hoofdstuk 12).

c) Morfologische woordklassen
T-deletie komt in de Nederlandse dialecten meer voor in 3sing dan bij part pret
en nomina: Van Veen (1964) [Jtrecht, De Vries e.a. (1974) Leiden, Schouten
(1982, 1984), Goeman en Van Reenen (1985, hier hfdst. 5) en Ottow-Kolman
(1989), Ztid,-Holland en Rivierengebied, Van Miet (1988), Van Hout (1989)
Nijmegen, Scholtmeijer (1993) Zuidelijk Utrecht. Goeman en Van Reenen (1985)

tonen de volgende hierarchie van woordklassen aan: 1) onregelmatige pret, 2)
ZSsingpres, 3) part pret, nomina en adjectieven. Op een onderdeel is Ni,imegen
afwijkend. De monomorfematische woorden hebben er een hogere t-deletiefre-
quentie dan de part pret-vormen: Hinskens en Van Hout (1994). Oostelijk
Zurd-Limburg gedraagt zich eveneens anders. T-deletie komt er meer voor bij
monomorfematische woorden dan bij flectie-t; 2plur pres vertoont pas recentelijk
t-deletie: Hinskens (1992).In de noordoostelijke dialecten komt t-deletie beperkt
voor bij nomina en zeer specifiek in 3sing pres, dat wil zeggen, uitsluitend in
bepaalde sterke en onregelmatige werkwoorden: Bezoen (1938) Enschede, Entjes
(1970) Vriezenveen, Knott (1986) noordoostelijke dialecten. In de Vlaamse
dialecten bestaat t-deletie vrijwel uitsluitend bij 23sing en 2plur pres: Goeman
(1983 l=19761;1976b), Taeldeman (1979 en 1985), De Schutter en Taeldeman
(1986). In Kortrijk is t-deletie echter een algemener proces (Vauterin 1961).

d) Natuurlijk proces
Gezien het veelvoud aan condities, vooral ook in morfologisch opzicht, zou t-
deletie, in plaats van een uniform proces te vormen, uit verschillende processen
kunnen bestaan. Zo hjkt bijvoorbeeld het onderscheid woordfonologisch proces
versus zinsfonologisch proces zinvol en wordt het bestaan van t-deletie als natuurlijk
proces in de Nederlandse dialecten ontkend omdat het proces inmiddels sterk
gelexicaliseerd zou zijn (Knom 1985). Maar ook al bestaan deze onderscheidingen,
dan nog is er sprake van 4,€nzelfde onderliggend proces voor alle woordvormen
(Van Hout 1980) in het Rivierengebied. Dat volgt uit het feit dat alle woordvormen
zich op ddn dimensie -die van een deletie-proces- Iaten ordenen. Goeman (1988,
hier hfdst. 5) betoogt ook dat t-deletie ddn natuurlijk proces is in het middengebied
van het land.

r0 Voor Chicano Engels is die rol ook aangetoond door Santa Ana (1996).
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Algemene frequentie-niveaus worden gemodificeerd door de onderscheiden
waarden van de afzonderlijke taalinterne, dialectspecifieke constraints (Van Hout
1980). Verderop komt het omgekeerde standpunt aan de orde, namelijk dat de
algemene t-deletiefrequentie-niveaus wel varieren, maar dat de waarden voor de
afzonderlijke constraints constant zouden zijn (universaliteitsaanspraak): Kiparslqy
(t972,1988).

1.2.2. Geografische as?ect€n

Voor alle niet-noordoostelijke dialecten wordt aansluiting gepostuleerd met de
Ripuarische dialecten, met als uitstralingskern Keulen (Van Ginneken t933) en
datzelfde verband ziet Ponelis (1989, 1990, 1993) in een Middelnederlands
continuum van het Zuidoosten (Limburg) -.. expanderend vanuit het Rijnland-
naar het Zuidwesten: naar Brabant, Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland. Van
Ginneken schetste het taalgeografische beeld voor het gehele taalgebied aan de
hand van ddn, nominaal, voorbeeld: de taalkaart hnecht. Het Noordoostelijke
deletiegebied wil hij ook in dat Ripuarisch-Rijnlandse verband zien, maar hij
overweegt een alternatieve aansluitmogelijkheid, namelijk een verband met het
Nederduitse t-deletiegebied aan de Elbe-monding,'We zagen reeds dat hij (1938)
voor het Zuidoosten van het taalgebied terugkomt van het idee van een
syllabebalans zodat dit argument voor de Ripuarische connectie is vervallen.

'Ve zullen in hoofdstuk l0 zien dat het geografisch beeld in Duitsland zelf al

versnipperd is.

Het platteland van Zuid-Hofiand vertoont nauwelijks t-deletie, maar de
Zuidhollandse steden 's-Gravenhage en Rotterdam wel; minder t-deletie is er in
Leiden, nog minder in Gouda maar verder weer algemeen in Utrecht, 'Woerden,

Gorcum, Dordrecht en Culemborg: Kloeke (1950) op grond van gegevens van
het eind van de negentiende eeuw uit de enqu€te van het Aardrijkskundig
Genootschap en voor Culemborg op basis van de Belgische enqu€te tWillems.

Deletie op het Zuidhollandse platteland wordt wel in de achtdende eeuw in
Lekkerkerk aangetroffen (Raidt 1974), maar deze plaats sluit dicht aan op het
Utrechtse gebied.

Het Utrechtse t-deletiegebied wordt zelf weer geacht aansluiting te hebben
met het (Zuid)oosten en omdat hetZuid-Hollandse platteland nauwelijks deletie
vertoont maar de steden wel, is er een Utrechtse expansie gepostuleerd, richting
Zuid-Holland (Van Veen 1964,1966). Binnen Utrecht is er een continuum met
groeiende deletie frequentie van \flest naar Oost geconstateerd (Scholtmeijer
1993).Goeman en Van Reenen (1985, hier hfdst. 6) zien Utrecht en het
Rivierengebied als een geheel. Het Rivierengebied is niet homogeen, er kunnen
drie groepen van dialecten onderscheiden worden, de middelste groep heeft de

Iaagste deletiefrequentie (Van Hout 1980). Die niet-homogeniteit komt in dit
boek ook in hoofdstuk 4 en 5 aan de orde.
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1.2.3. Diachrone aspect€ru

In de dertiende eeuw zijn er al aanwijzingen voor t-deletie in Utrecht (voorname-

lijk de stad), Zuid-Holland (de stad Leiden) en in Limburg; in de veertiende
eeuw is het verschijnsel geattesteerd in Brabant: Diest, Mechelen en Brussel (Van
Loey 1976). Ook in Vlaanderenzijn er attestaties gevonden voor Ieperen, Brugge,
Gent en Kortrijk. In deze steden treft Mantot(1972) ook t-deletie aaninfranstalige
oorkonden en rechtsoptekeningen uit de periode 1265-1348; daar komen ook
Nederlandstalige plaatsnamen met t-deletie in voor: Drlf, Does en Deurdrech..

Vanaf de veertiende eeuw wordt t-deletie ook in de Noordoostelijke dialecten
aangetroffen (Kloeke 1956; zie hier hfdst. 10).

In schriftelijke bronnen uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, lran

Hollandse steden, is het verschijnsel eveneens bekend. Het beeld van het eind van
de negentiende eeuw vinden we dan nog terug: nauwelijk of niet op het platteland,
wel in de steden. Aanvankelijk komt in de zestiende en zeventiende eeuw t-deletie
in schriftelijk taalgebruik tot uiting van vooral de sociale bovenlaag, althans in
Amsterdam en Haarlem.lr De volkstaal in de kluchten van Bredero biedt geen

voorbeelden van t-deletie op de momenten dat Amsterdams of 'Noord-Hollands'
taalgebruik wordt weergegeven. Later, in de achttiende eeuw, lijkt t-deletie zich
meer te beperken tot de schriftelijke productie van lagere sociale klassen (Raidt
1974) en in de negentiende eeuw wordt het in Amsterdams dialect aangetroffen
(Thijm en van Lennep 1885) waar het in de rwintigste eeuw nog weinig frequent
is (Daan 1965) maar in de jaren '70 nogsteeds voorkomt flansen 1981).''Z

Voor Kortrijk is uit de 74e eeuw algemenere t-deletie aangetoond (Debrabandere

1973) dan nu in Maanderen voorhanden is (Goeman 1983); zie ook sectie 1.2.1.c.

hierboven. In later Middel-Weswlaams zijn er ook attestaties voor \flerveke
(Vermeersch 1962).In het rypische relictgebied Frans-Vlaanderen treft men vaak

Van den Berg (1965): \Woerden, Delft, Delfshaven, Rotterdam, \(/eesp, (alle 16e eeuw), Gouda
(16e eeuw);Van Loey (1976): Utrecht (13e eeuw), Leiden (14e eeuw), Dordrecht (15e eeuw);

Van Veen: (1964) Utrecht (13e, 14e en 15e eeuw), Crena de Jongh (1959): Delfr (17e eeuw),

Raidt (1974): Oudewater, Amsrerdam (2e helft 17e eeuw), Rotterdam (2e helft 1Be eeuw;deze
scribent gebruikt ook uitgangsloze 3plur), platteland Holland, Lekkerkerk (3e kwart 1Be eeuw;
deze scribent gebruikt ook uitgangsloze 3plur pres), Zevenbergen (N.Br. aansluitend bij Holland,
midden 18e eeuw; 13plur pres en pret uitgangsloze vormen). Raidt: Amsterdam, weesbriefes
van ongeschoolde schrijvers 1e hvart 18e eeuw. Attestaties uit de sociale bovenlaag zijn beschreven

door Snyman (1979) voor Amsterdam (17e eeuw) en door Stoops (1980) voor Haarlem (16e

eeuw).
Raidt wijst op het nog ongestandaardiseerd karakter van de Amsterdamse schrijftaal in de

tweede helft van de i7e eeuw. In een ongestandaardiseerde situatie hebben lokale uitspraak-
varianren de kans om genoteerd te worden. Voor standaardisatie-processen op macro- en

microniveau in de zeventiende eeuw zie nu samenvattend Van der \Mal (1995). Het macro-
niveau betreft de keuze voor een bepaald dialect als standaard, op het microniveau staan de

afzonderljke sprekers iedere keer weer voor de keuze welke specifieke woordvormvarianten te

gebruiken.
Het komt dan vooral voor in meer formeel gerint taalgebruik, minder in spontane taal, Jansen
verklaart dit uit het feit dat de monitoring van taalgebruik weggedrukt werd ten gunste van de

mor-ritoring op het juist beanrwoorden van de formele vragen.
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de archaische vormen aan, maar t-deletie doet zich daar niet voor. Het feit dat er
in Vlaanderen nog een klein groepje dialecten rond Kortrijk, de stad incluis,
algemenere t-deletie kent, tesamen met het feit van vooral de 14e eeuwse alge-
mene t-deletie in Kortrijk,13 heeft ertoe geleid dat er een samenhang gezien werd
met De Oudfranse t-deletie aan het woordeinde (l7eijnen 1991). De t-deletie in
het Oudfrans lijkt evenwel een ander karakter te hebben en in de direct aanslui-
tende Noordfranse dialecten komt t-deletie juist minder of niet voor, er is dus
geen geografisch continuum tussen Oudfranse en Vlaamse t-deletie. Zie daarvoor
verder hoofiistuk 11 in dit boek.

Reeds opgemerkt is dat \Teijnen en Ponelis vanwege de geografische aansluiting
bij het Rijnland expansie vanuit Keulen aannemen. 

'Weliswaar 
is t-deletie in het

Rijnland nog niet uit het oogpunt van variabiliteit onderzocht, maar het door
Hinskens (1992) geanalyseerde gebied maakt deel uit van de Ripuarische dialecten
of sluit er nauw bij aan. De constellatie van t-deletie is er totaal anders (zie voor
de spreiding hoofdstuk 1 0, krt. 1-3). Algemene expansie vanuit Keulen is dus niet
aannemelijk.

Voor Holland wordt aangenomen dat de oorspronkelijke algemene t-deletie er
later onder invloed van de standaardtaal teruggedrongen is (Daan lg55; Raidt
1974; Ponelis 1989; 1990). Dit standpunt wordt ook gedeeld door Romaine
(1986) en Knott (1986).

Voor het Hollands-Afrikaans, de overgangsfase van 1739-1851 naar het
Afrikaans, heeft Conradie (1981) aangetoond dat er een duidelijke tweedeling is
tussen enerzijds monomorfcmatische woorden en part.pret en anderzijds flectie-
t. Flectie-t wordt meer gedeleerd. Pas later treedt er een differentiatie tussen
monomorfematische en partpret-vormen op. Het patroon van meer deletie bij
flectie-t dan bij partpret geldt er ook bij stammen op sonorante consonant.
Ponelis (1989) zet dat deels op rekening van het deflectieproces in het Hollands-
Afrikaans.

Een andere kolonistentaal, New Netherland Dutch of New Yersey Dutch
vertoont daarentegen geen spoor van t-deletie. Buccini (1996) wijst ter verklaring
op het ontbreken van t-deletie in de Amsterdamse en Noord-Hollandse volkstaal
en in de Zuid-Hollandse plattelandsdialecten. Het relatieve succes van t-deletie
in Afrikaans wijt hij eerder aan imperfect learning dan aan selectie uit Nederlandse
dialectkenmerken. Goeman en Van Reenen (1985, hier hoofdstuk 6) vestigen
echter voor Afrikaans de aandacht wel op de dialectachtergrond (i.c. die van
goeverneur Van Riebeeck c.s).

Niet in real time, maar in apparent time is er sprake van teruggang van t-
deletie in Zrid-Utrecht (Schouten 1954) in een aflopend continuum van de
oudste generatie naar de middelste en de jongste generatie. In real time is er
eveneens sprake van teruggang, maar anderzijds is er voor bepaalde plaatsen juist
een toename van t-deletie geconstateerd. Toename zowel als afname is in real
time geconstateerd voor het Rivierengebied (Goeman 1988, hier hoofdstuk 5).

Ir Vg. ook de door Mantou gesignaleerde gevallen te leperen, Brugge, Gent en Kortrijk,



INLEIDINC

Toename in apparent time is aangetroffen in Limburgse dialecten (Hinskens
1992) terwijl te Nijmegen een afname van deletie bij partpret is aangetroffen
(Hinskens en Van Hout 1994).

Vanwege de geografische verschillen, die ook diachroon een rol spelen, worden
in dit boek de verschillen bij t-deletie zowel in geografisch opzicht apart als in
relatie met de interntalige verschillen nader geanalyseerd.

1.3. De data

De meeste gegevens voor deze studiezljn afkomstig uit het z.g. Goeman-Taeldeman
Project: het project "Fonologie en Morfologie van de Nederlandse dialecten op
basis van Veldwerk". De opzet van het project is nader beschreven in Goeman en
Taeldeman (1996). Dit project beoogt een representatieve uitsnede van de

fonologische en de morfologische verschijnselen in de Nederlandse dialecten te
verzamelen en gemakkelijk toegankelijk te maken in een database. De vragenlijst
werd onrwikkeld door een commissie van Belgische en Nederlandse dialectologen
die ook de selectie maakte van de plaatsen die in het project opgenomen moesten
worden.ra De kenmerken van die plaatsen en de sociale kenmerken van de
informanten komen aan de orde in hoofclstuk 2. Van de oorspronkelijke voor
Nederland geplande plaatsen zijn er nu363 getranscribeerd in een enge transcriptie
en in de database opgenomen. De manuscript-transcripties zijn in het systeem
van de International Phonetic Association (trn). Voor de invoer in de computer
is een aangepaste versie van het IPA onrworpen: keybord-rPA; die maakt uitsluitend
gebruik van de normale, alfnumerieke ASCII-codes teneinde uirwisselbaarheid
tussen verschillende besturingsplatforms (unix, Mac-oS en DoS/windows) te
garanderen. Er wordt momenteel gewerkt aan een conversie van het in het project
gebruikte keybord-tPA naar gewoon IPA.

Het onderzoek waarover in de hiernavolgende hoofdstukken wordt gerappor-
teerd vond plaats in verschillende fasen van het project, vandaar dat niet in alle
hoofdstukken dezelfde aantallen plaatsen voorhanden waren. Een overzicht biedt
hoofdstuk 12: voor de onderwerpen (16) en voor de betreffende data (l7a-c). Zo
was er bijvoorbeeld voor de noordoostelijke dialecten een wat kleiner aantal
plaatsen beschikbaar in hoofdstuk 7,8 en 9 (situatie 1992) dan in hoofdstuk 10

en 1 1 (situatie 1994). Zo zljn ook de overzichten van hoofdstuk 2 gebaseerd op
de situatie Yan 1992.

I .4. Taalvariatie en lanrantitatieve modellering

1.4.1. r-deletie en taabheorie

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

t4 Zie voor nadere gegevens en voor de lijst van items
monografie waarvoor mede gegevens uit het project

uit de vragenlijst Goeman (1984), een

voor het eerst integraal konden worden

u
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die drager is van morfologische of semantische informatie minder aan deletie
onderhevig is dan een klank die zulke informatie niet draagt. In een structuralistisch
kader wordt een gelijksoortige verklaring door Twaddell (1936) gegeven: t-deletie
kan optreden als elders in de pret-vorm een klank verschilt van de pres-vorm: keep

- hep+0, maar blijft achterwege als de rwee vormen zouden samenvallen: heap -
heap(ed))5 Beide verklaringen kunnen gezien worden als het behoud van een

functioneel onderscheid (Kiparsky 1972). Daarna is t-deletie sinds het begin van
de hvantitatieve sociolinguistiek permanent op de onderzoeksagenda geweest.16

Labov et al. (1958) verklaren t-deletie in termen van fonetische omgeving van
de slot-t, de consonant die eraan voorafgaat, wat er op het desbetreffende woord
volgt en de morfologische categorie van het woord, de generatieve fonologische
regel wordt voorzien van frequentiegewichten, waarbij ook de deelregels (de

condities) van een regel gewichten toegekend krijgen.'7
Vanaf het begin wordt daar ook op gereageerd door theoretisch taalkundigen.

Over het algemeen wijzen die de verbinding van taalstructuur en frequenties af;
zo bijvoorbeeld Kiparsky (1972). Frequenties horen in die optiek niet tot de

grammatica, de mentale toerusting van de spreker, iets wat nog wel door Baudouin
de Courtenay werd aangenomen blijkens het motto van dit hoofdstuk. Kiparsky
stelt dat de frequentieverhoudingen geheel of gedeeltelijk voorspelbaar zijn uit
universele condities van functionele aard die voortvloeien uit de 'speech

performance'. Die condities betreffen enerzijds de fonotaxis: die oefent een positieve
invloed op deletie uit, en anderzijds de behoefte aan onderscheid: die oefent een

negatieve invloed uit, wat tot behoud van -t leidt.
G*y (1991a) ent zijn model op het model van de lexicale fonologie, dat gaat

uit van een lexicon waarin een aantal niveaus te onderscheiden valt, te weten het
niveau van monomorfematische woorden, vervolgens dat van woorden met een

onregelmatige morfologie, en dan op het niveau van woorden met een regelmatige
morfologie. Op ieder niveau kunnen dezelfde regels opnieuw werken en dan
komt vervolgens na de lexicale fonologie, dus buiten het lexicon, de postlexicale
fonologie (woordgroep- en zinsfonologie) waar nog eens dezelf<le regels toegepast
kunnen worden; die niveaus vindt Guy terug in de frequentie-verhoudingen bij
t-deletie.

Sinds het begin van de jaren '90 convergeren beide onderzoekstradities enigzins
en dat komt door de ontwikkeling van Optimaliry Theory. Optimaliry Theory
gaat uit van uniuersele candities, maar daarnaast van taalspecifiehe rangordening
van die condities en van die rangordes kunnen er verscheidene zijn. De theorie

gebruikt danllz;ij de gekozen vorm van computerisering. Zie verder ook Veenhof-Haan en Van
Vliet (1989) voor een latere fase van het project en Goeman en Taeldeman (1996).

r5 Zo'n fiinctionalistische verklaring is door Bezoen (1938) en Entjes ( 1970) ook voor Twentse t-
deletieverschijnselen gegeven.'We komen daar in hoofdstuk 10 nog op terug.

16 Zie voor een overzicht van de Amerikaanse onderzoeksthema's Labov (1997).
t7 Labov, Cohen, Robins en Lewis (1968),'Wolfram (1969), Fasold (1972), Guy (1980), Neu

(1980), Guy (199i, 1991a, 1994, 1997,1997a) Guy en Boberg (1997), Santa Ana (1992,
1996) en Labov (1975,1994,1997).
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kan op die manier variatie tussen talen en dialecten verklaren, variatie die door
Antilla (1997) in frequentie-termen beschreven wordt: er zijn dan binnen een

grammatica condities die geordend zijn met andere condities (totale ordening),
daarnaast zrjn er condities of groepen van condities die ongeordend zljn ten
opzichte van een bepaalde condities (partiele rangorde) en dat leidt tot variatie.
Er zijn dan namelijk verschillende rangordes mogelijk. Als een woordvorm
voorspeld wordt door de ene rangorde en ook nog door andere rangordes, dan is
de voorspelde frequentie:

P(a)=n/t
waarbij p dewaarschijnlijkheid van de vorm a is, die voorwloeit uit z verschillende
rangordes ten opzichte van tr het totaal aantal rangordes dat mogelijk is.

Een andere mogelijkheid tot frequentievariatie is dat een bepaalde universele
conditie niet alleen ongeordend is ten opzichte van een blok andere condities,
maar binnen dat blok op elke willekeurige plaats kan voorkomen (2.g. 'floating
constraints': Nagy en Reynolds (1997).

Kiparsky (1994) blijft evenwel bij zijn vroegere standpunt dat frequentie niet
tot de grammatica behoortl8 en herformuleert Guy's model uit de Lexicale
Fonologie in termen van de Optimaliry Theory (zie hoofdstuk 11).

Binnen een generatief kader met cyclische en postcyclische fonologische regels

plaatsen Hinskens en Van Hout (1994) hun bevindingen voor de dialecten van
Nijmegen en Rimburg. Monomorfematische woorden deleren sigificant meer ,
dan partpret: een deel van de regels is postcyclisch, maar komt nog voor de

zogenaamde postlexicale regels van de zinsfonologie. Zij laten evenwel de status
van flextie-morfeem-t, die vaker gedeleerd wordt dan partpret-t,re buiten
beschouwing.

In dit boek ligt de nadruk minder op regels en meer op condities,20 we komen
daar aan het eind van sectie 1.4.2 nog op terug.

Beneden het niveau van het klanksegment, dat van de 'features' ofklanksegmen-
ten worden de deletieregels ook in termen van features als 'coronaal' en 'sonorant'

geformuleerd, al dan niet verbijzonderd naar de overeenkomsten en de verschillen
in klankkenmerken die een cononantcluster op -t uitmaken. Goeman en Van
Reenen (1985), hier hoofdstuk 6, bepalen die overeenkomsten en verschillen
voor Zuid-Holland en het Rivierengebied zowel op auditorisch als articulatorisch
vlak en ze vatten ze samen onder het begrip 'prominentie' en 'complexiteit'. Ai
vroeg generaliseerde Van Hout (1989a) de segmentele aanpak in de richting van

19

"...variation comes from competition of grammatical systems (in the individual or in the
communiry), not from a probabilistic component in the rules of the language". Bezwaren tegen
frequenties zijn eerder ook te vinden bij Bickerton (1971) die een implicationeel schaalmodel
prefereert boven het variabele regelmodel.
Het verschil flextie-t en partpret-t reflecteert mogelijk het verschil tussen flectie en derivatie.
Ziehier hoofdstuk ll en 12.

20 De hoofdstukken 4-6 zijn eerder ontstaan dan de andere en daardoor wordt er vaker de

regelterminologie aangetroffen.

13
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de sonoriteitsopbouw van de syllabe. Later zijn er ook formuleringen in een

autosegmenteel kader te vinden (Hinskens 1992 en Guy 1997).
Kenmerkovereenkomst en verschil worden door Guy en Boberg (1997) sa-

mengevat onder het hoofd van het Obligatory Contour Principle waarbij gelijke
specificaties voor kenmerken binnen een consonantcluster t-deletie in meerdere

of mindere mate bevorderent zo wordt verant\ /oord dat die deletie bij voorkeur
na niet-sonoranten voorkomt en meer specifiek na coronale consonanten. De
variabiliteit in de aangetroffen specifieke oCP-effecten kunnen niet in het kader
van de Optimaliry Theory verantwoord worden (Guy 1997), ook niet in de
Antilla-versie of de Nagy-Reynolds-versie omdat de meervoudige schending voor
hetzelfde kenmerk -die tot een hogere deletiefrequentie leidt- niet gemodelleerd
kan worden.

In hoofdstuk 11 wordt aangetoond dat Guy's formulering in termen van het
model van de lexicale fonologie niet voldoet voor de data uit Nederlandse dialecten.
Ook Kiparsky's herformulering in termen van OT voldoet niet.

Boven het niveau van het segment speelt de woord(stam)structuur een rol en
dan met name de syllabestructuur en de voetstructuur. De syllabestructuur bepaalt
de woordstructuur doordat er duidelijke voorkeuren in syllabebouw bestaan. Dit
betreft de minst gemarkeerde vorm (cl), de regeling van toegestane of geprefereerde
slotconsonantclusters, de preferentie voor lichte of zware syllaben (cvc(c), CW(C))
en de rol van de voetstructuur, dat wil zeggen de toegestane typen in de
opeenvolging van een zware plus een of meer lichte syllaben. Zohadden woorden
met een flectie-t vroeger rwee syllaben die samen een voet vormden: brehet 3sing
pres 'breekt': CCVC+vC. De srructuur van suffixen, meesral vC, wijkt duidelijk af
van de geprefereerde syllabestructuur CV, ze zijn meestal onbeklemtoond.2r

De de neerslag daarvan is ook te vinden in studies over Open Syllabeverlenging
(osi-) (futt 1994, Kusmenko 1995, Riad 1995) die zich in het woord binnen het
domein van de voet. Zo had bijvoorbeeld breekt in zijn vroegere vorm breket een
korte vocaal die door OSL wordt gerekt: ...VCVC > ...\ryCVC.

Deze studie over t-deletie stelt zich niet ten doel om een zelfstandige bijdrage
aan dit theoretisch debat te geven. Er wordt in hoofdstuk 10 wel met
woordstructuurtemplaten gewerkt (vc, wc, vCC) maar die hebben hier een pre-
theoretisch karakter. Ze zijn echter heel wel in een moren-theoretisch kader met
lichte en zware lettergrepen te interpreteren en onder te brengen in een theorie
die gebruik maakt van voetstructuur.

1.4.2. De mofullering uan uariatie

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

rr In het \Testgermaans dragen ze in 23sing aanvankelijk wel klemtoon (Boutkan 1995).
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inziens meer mee gebaat als het normale "handwerk" beoefend wordt: uitgaan
van, meestal partiele, theoriedn over een verschijnsel en kijken welk deel van de

variatie systematisch is en welk deel van de variatie verstoringen zijn om te zien
waar er gegeneraliseerd kan worden en of een hypothese weerlegd of, voorlopig,
gehandhaafd kan worden. \(/e zijn voornamelijk geinteresseerd in de taalstructuur
en in de geografische structuur, dus in de systematiek in de variatie. De hoofclschei-
ding die we aanbrengen is dus in de systematiek tegenover andere variatiebronnen
die beschouwd kunnen worden als verstoringen.

Geobserveerde waarden (data) = systematische 'echte' waarden + verstoringen

De component systematische waarde kan bestaan uit een combinatie van meerdere
relevante variabelen en hun waarden.

De component uerstoringenkan toch nog een zekere systematiek vertonen:
a) verstoring door de verkeerde variabele of de verkeerde proefpersonen voor het

gestelde doel die de validiteit van de gegevens beinvloeden (dit komt aan de

orde in hoofdstuk 2);
b) verstoring door systematische vertekening in een bepaalde richting die de

betrouwbaarheid van de gegevens nadelig beinvloedt (dit komt aan de orde in
hoofclstuk 3);

c) verstoring door niet opgenomen relevante variabelen die alsnog tot meer
systematiek zouden leiden (dit is aan de orde in hoofdstuk 3-5);

d) verstoring door systematische onderlinge samenhang tussen aparte onderzoeks-
eenheden; naburige onderzoekseenheden vertonen dan stelselmatig gelijksoortige
scores in positieve of negatieve richting. Dat is bijvoorbeeld het geval in de
regionale samenhang tussen gegevens die leidt tot wat we 'kaartbeeld' noemen
(dit is aan de orde in hoofdstuk 3 en5, en in de gevolgde procedures voor de

automatisch getekende dialectkaarten).
De fouten door a en b22 moeten zo klein mogelijk gehouden worden, c kan
ondervangen worden door de juiste selectiviteit toe te passen met betrekking tot
de variabelen; een deel daarvan kan als ze bij statistische toetsing irrelevant blijken
verder veronachtzaamd worden, en voor d zrjn specifieke technieken onrwikkeld
(rekenschap geven van autocorrelatie).

22 In de klassieke testtheorie geldt dat de betrouwbaarheid zijn validiteit is ten opzichte van een

gelijksoortige test. De validiteit is dan de correlatie van de debetreffende test met de gelijksoortige
maar die vaiiditeit kan nooit groter zijn dan de berekende betrouwbaarheid. De klassieke
testtheorie gaat het meest op voor experimentele onderzoeksopzetten maar niet voor survey
onderzoek of veldonderzoek. De cruciale vooronderstelling in de klassieke testtheorie is dat alle
meetfouten toevallig zijn. In survey- en veldonderzoek is deze vooronderstelling niet te handhaven
(Zeller en Carmines 1980). Doordat de situatie minder manipuleerbaar is dan in een experiment
kunnen er sytematische afwijkingen optreden. De verklaarde variantie is in survey-onderzoek
dus meestal lager dan in experimenteel onderzoek.

l5
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'We 
gebruiken in hoofdstuk 2 en 3 de metafoor van het meten met een ther-

mometer om validiteit en betrouwbaarheid te illustreren: een groot deel van wat
ons in dit boek bezighoudt is inderdaad meten: we verbinden abstracte theoreti-
sche begrippen als bijvoorbeeld [sonorant] met door ons aangebrachte groeperin-
gen in de gegevens die dan fungeren als empirische indicatoren voor die abstracte
begrippen.'We proberen door de foutenbron (de niet verklaarde variatie) zo klein
mogelijk te houden hun relatieve invloe d zo zuiver mogelijk te schatten, zodat we
uitspraken over de theoretische begrippen kunnen doen.

Voor de rol van variatie en informatieve meerwaarde van kwantitatieve gegevens
verwijs ik naar de inleidingen van hoofdstuk 7 en 8. De kruisklassificatie van
deterministische en kwantitatieve onderzoekstradities die in die hoofdstukken
opgesteld is, werd later, ook toegepasr door Guy (1994).

Modeleigenschappen

kwalitatief kwantitatief

deterministisch
probabilistisch

A

C

ts

D

Deterministische modellen postuleren een ideale wereld waarin alle geconstateerde
variatie veroorzaakt wordt door variatie in informanten/proefpersonen en variatie
in stimuliivariabelen. Er bestaat geen onsystematische variatie of verstoring.Z3
Dat betekent dat iedere schending tot verwerping van het model zou moeten
leiden, maar in de praktijk gebeurt dat nieu deze modellen beanrwoorden niet de
vraag of ze bij de gegevens passen, maar wel of ze die gegevens in 'voldoende'
mate benaderen. Het implicationele schaalmodel dat voor creool-continua en
voor fonetische en lexicale diffusie aangewend is,2a hoort tot deze categorie.

Probabilistische modellen gaan ervan uit dat de wereld minder ideaal in elkaar
zit; ze geven ook rekenschap van variatie in informanten en variabelen, maar
bovendien houden ze rekening met onsystematische en met onverklaarde variatie.
Daardoor kunnen ze de vraag beanrwoorden of het model bij de data past. Daar
bestaan statistische criteria voor de "goodness of fit" tussen model en data.2t

Kwalitatieve modellen zijn gebaseerd op kwalitatieve data: iets komt voor of
niet waarbij de mate van voorkomen er niet toe doet, of iets hoort tor een
bepaalde categorie of niet: bijv. oud - niet oud en dat kan ook multicategoriaal
zrjn: jong - middelbaar - oud.

Zie Torgerson (1958); er zljn overigens ook probabilistische schalen mogelijk. Een sociolinguisti-
sche deterministische variant is: "vrije variatie bestaar niet, variatie is altijd sociaal bepaald".
Cfr. Bickerton (1971;1973;1975), Bailey (1973), Cheng (1972) en door Chen en \ffang
(1975) is gebruikt. Het model is voor taalkundige doeleinden het eerst geintroduceerd door
DeCamp (1971b: noot 1). De schaalmethode is door Van Hout (1980) roegepasr op t-deletie
dara uit het fuvierengebied.
Baayen (1998) poneerr het IJsbergvermoeden: "Deterministische regels en intuities zijn slechts
het topje van een ijsberg van merendeels probabilistische regels en intuities".



INLEIDING

Kwantitatieve modellen zijn gebaseerd op kwantitatieve data: een verschijnsel
heeft een aantal voorkomens, of de categorie heeft een (semi)continue karakter:
bijv. leeftijd.

Kwantitatieve gegevens zijn altijd te dichotomiseren en worden dan larralitatief
van aard: leeftijdsindeling in de klassenTb ng - oud; aantal voorkomens van l-35 >

ja (of 1), niet voorkomen > nee (of 0). Dit leidt wel tot informatieverlies.
Omgekeerd is onder bepaalde assumpties een kwalitatieve indeling te waarderen
als een kwantitatieve. Als een categorie uit deelcategorieEn bestaat en er is een

stricte rangorde tussen die deelcategoriedn en als aan die rangorde een continue
schaal ten gronslag kan liggen dan kan de rangorde als een kwantitatieve schaal

gezien worden: bijvoorbeeld leefitjd is gecodeerd als kind/adolescent - jongvol-
wassene - middelbaar - oud levert een schaal van 1 - 4; zeker als deze vier klassen

een ongeveer gelijk bereik in jaren hebben.
Alle multivariate statistische technieken als Variantieanalyse en Regressie horen

thuis in lcwadrant D.

In deze taxonomie van modellen kunnen ook een aantal taalkundige theorieen of
modellen ondergebracht worden. Voor ieder kwadrant geven we een voorbeeld.
Er is al gewezen op het feit dat de implicationele analyse in kwadrant A thuishoort.'6
De generatieve fonologie uit het pre-Optimaliry Theory (oT) tijdperk is ook een

voorbeeld van A: ze is kwalitatief/categoriaal en deterministisch; maar ook
Kiparsky's opvatting van oT hoort daartoe. Het oT-model van Antilla (1995) is

een voorbeeld van B (kwantitatief en deterministisch).27 Het variabele regelmodel
dat onrwikkeld is door Labov, en later door Cedergren en Sankoff (1974) verfijnd,
is een voorbeeld van C: kwalitatief/categorisch28 en probabilistisch.

Modellen die een probabilistische implicationele schaal gebruiken vallen ook
in C: ze ztjn kwalitatief/categorisch, maar met een probabilistische component2e

Deze deterministische scalogramanalyse werd speciaal ontwikkeld met het oog op kwalitatieve
data door Guttman (1944).
oT is een model met gereduceerde informatie ten opzichte van het oorspronkelijke model waar
het uit afgeleid en dat behoorr tot de z.g. neurologische netwerken. Het oorspronkelijke model
hoort tot kwadrant D. De kwantitatieve informatie uit het oorspronkelijke model is in oT
gereduceerd tot informatie over de rangorde van constraints. Het oorspronkelijke model kent
daarentegen numerieke constraints, zie Smolensky t986a,b). Naar hun belangrijkheid hebben
constraints een bepaald gewicht. Een belangrijke constraint heeft een zwaar gewicht, minder
belangrijke constraints hebben lagere gewichten. De constraints zijn niet'hard' in de zin dat er

aan voldaan moet worden, maar het zijn 'zachte' constraints waaraan in zekere mate, d.w.z. op
de best mogelijke wijze voldaan wordt: het doel is om een oplossing te vinden waarin aan de

belangrijke constraints zoveel als mogelijk is voldaan (McClelland en Rumelhart 1989: 50). Er
bestaan overigens ook deterministische connectionistische modellen of neurale nerwerken.
Smolensky is ook betrokken bij de onwikkeling van or.
Het programma kent voor de afhankelijke variabele rwee (binomiaal) of meer (multinomiaal)
categoriedn. De Goldvarb-versie kent alleen de binomiale mogelijkheid.
Over de verhouding variabele regelmodellen en implicationele analyse als meetmodel zie Coeman
(1983a). Rousseau en Sankoff (1978) hebben het variabele regelmodel met het categoriale

implicationele model verbonden. Dat gebeurt doordat afzonderlijke sprekers aan optimaal

t7
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en ook de Correspondentie-Analyse van Benzdcri (1973a,b) voor categorische
variabelen hoort hiertoe.30 In de sociolinguistiek overheerst het variabele regel-
model, maar daarnaast wordt ook het logit-regressiemodel gebruikt, bijvoorbeeld
door Van Hout (1989a, b). Voor zowel het variabele regelmodel als voor het
logit-model valt echter ook te verdedigen dat ze in kwadrant D horen; de nadruk
ligt dan op de onafhankelijke variabelen die als kwantitatief karakter hebben:
aantallen voorkomens. Logit-model en variabele regelmodel zijn beide varianten
van de klasse van modellen waar de variabele een logistische transformatie heeft
ondergaan (een vergelijking van beide vindt plaats in hoofclstuk 11). Voorbeelden
van dergelijke logmodellen komen verderop in dit boek voor.

Het variabele regel-model is dus niet de enige manier die men onder D kan
tegenkomen. Het meeste van wat in dit boek aan de orde is hoort eveneens onder
D thuis, zonder zich aan het variabele regel-model te committeren.

Deze studie naar t-deletie is meer toetsend dan exploratief. Maar met nadruk
moet gezegd worden dat de studie geen experimentele opzet heeft. Over het
algemeen zal men dus geen specifieke variantie-analyses aantreffen. \7el is er
gebruik gemaakt van technieken die toestaan om voor de in het materiaal aanwezige
talige variabelen, buitenlinguistische aspecten als sociale positie, leeftijd en geslacht
van de informanten te controleren.

Uitgangspunt zijn duidelijke modellen, opgesteld op basis van inhoudelijke
theoretische overwegingen van taalkundige, specifiek dialectologische, aard. Uit
die modelmatige aanpak vloeien voorspellingen voort die toetsbaar zijn en uit de
meer of mindere frictie met de data kan meer inzicht verkregen worden over de
structuur van de taalvariatie.

In Goeman (1983) signaleerde ik dat met de jaren bij de variabele regel-
modellen het regelkarakter afnam waardoor de nadruk veel meer kwam te liggen
op de conditionerende factoren voor een fonologisch proces. Die conditionerende
factoren interpreteerde ik toen in termen van taalinterne contexten, de distributie.
De onrwikkelingen van de laatste jaren in de taalkundige theorievorming, met de

samengestelde groepen worden worden toegedeeld. Een directe benadering kan m.i. via Corres-
pondentie-Analyse plaats vinden; dit probabilistische model ordent namelijk net a]s implicationele
analyse sprekers en variabelen tegelijk, maar legt niet de procrustes-restrictie op dat er sprake
moet zijn van slechts 1 schaal (dimensie) zoals bij de implicationele schaal het geval is.

r0 Correspondentie-Analyse zoekt het optimale aantal dimensies waarop individuen en variabeien
georden zijn. Voorbeelden rran toepassingen van Benzdcri's ideeEn in de dialectologie zijn
Cichocki (1993) voor een groep franstalige dialecten in Canada (Acadien) en Mooijaart en Van
der Heijden (1992) voor de determinatie van de regionaJe herkomst van onbekende Middelneder-
landse handschriften, maar een beperking van dit soort modellen ligt in hun exploratief karakter.
Bij Mooijaart en Van der Heijden blijft onduidelijk of de reductie tot twee dimensies (die
natuurlijk gekozen zijn vanwege de interpretatie met de rwee geografische coordinaten) wel de
meest optimale is. De breuk in hoogte van de eigenwaarden van bijvoorbeeld de eerste 7
dimensies zou dan duidelijk bij 2 moeten liggen ('screetest'). Zo niet, dan zijn ook de verkregen
schamingen niet optimaal. Bovendien is het dan mogelijk dat niet dimensie 1 en 2 de geografische
cocirdinaren optimaal representeren, maar dat andere dimensies dat beter zouden doen.
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grote nadruk op structuurconstraints en op representationele in plaats van
derivationele modellen,3r hebben laten zien dat die distributionele contexten in
termen van structurele constraints geinterpreteerd kunnen worden. Dit boek
staat dus niet primair in een 'regel'-kader; de meeste nadruk ligt op de relevantheid
van de condities.

1.4.3. De geografische modellering uan uariatie

Ook bij geografische data kunnen we een onderscheid aanbrengen tussen het
systematische en toevallige verstoringen. Hiervoor is reeds gewezen op het feit dat
we, als we een kaart zien, onmiddellijk de gebieden waar een verschijnsel voorkomt
proberen te herkennen. Deze gebiedsvorming brengt evenwel bepaalde problemen
met zich mee voor een statistische evaluatie van geografische gegevens.32 De exffa
samenhang binnen bepaalde gebieden in de geografische ruimte betekent dat
gegevens voor een bepaalde plaats samenhangen met gegevens uit plaatsen in de
buurt: autocorrelatie. Dit probleem komt aan de orde in hoofdstuk 3-5. F.r ztjn
oplossingen voor dit probleem en die zijn toegepast voor de kaarten in hoofdstuk
7, B, 10 en 11.

De geografische kaarten in deze studie bestaan grofweg uit 5 rypen:
a) eenvoudige distributiekaarten zoals in hoofclstuk 9: ze geven een verschijnsel

in zljn categoriale vorm weer: een vormvariant komt voor of komt niet voor.
Het kaartbeeld ontstaat doordat gelijksoortige vormvarianten meestal in elkaars
nabijheid voorkomen.

b) absolute frequentiekaarten, zoals de meerderheid van de kaarten in hoofdstuk
5: de relatieve frequentie wordt daar als absoluut getal weergegeven. Het
kaartbeeld ontstaat doordat gelijksoortige aantallen zich vaak in elkaars buurt
voordoen: de zwartste tekens komen in elkaars buurt voor, de witste tekens
onderling ook.

c) frequentiekaarten waar gecorrigeerd is voor bepaalde effecten, die het effect
waar men belangstelling voor heeft zouden kunnen verstoren of beinvloeden:
een voorbeeld is kaart I 1 in hoofdstuk I 1. Het regionale effect is daar
'opgeschoond' van de effecten van taalstructurele aard. Dit kan gemakkelijk als

het aantal regionale gebieden/plaatsen niet al te groot is, ze kunnen dan als

waarden van de geografische variabele regio (of plaats) in een loglineair model
opgenomen worden.

d) gegeneraliseerde frequentiekaarten zoals in hoofclstuk7, S, en 10: de frequenties
zijn daar in frequentieklassen ingedeeld. Zo op het oog lijken die frequentie-
klassen het karakteristieke van die kaarten te zijn, maar dat is niet zo: de
kaarten bevatten zowel geinterpoleerde als geextrapoleerde waarden. Er wor-

3' Cumulerend in Optimaliry Theory.
32 De technische term hiervoor is dat geografische variabelen 'geregionaliseerde' variabelen zijn,

dit in tegenstelling tot gewone variabelen die 'random'variabelen zijn.
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den voorspellingen gedaan voor plaatsen zonder gegevens, op basis van be-

kende waarden in de omgeving. Ook de hoofdstukken 4 en 5 bevatten kaarten
van de voorspelde waarden waar een klassenindeling overheen is gelegd, maar
de schatting van de voorspelde waarde is een polynomische functie (een verge-

lijking met kwadratische, cubische en eventuele hogere machtsvormen).
Polynomische functies zijn vooral geschikt als het aantal geografische data-
punten niet al te groot is. Een bijkomend voordeel ervan is dat ze als multipele
regressiemodellen geformuleerd kunnen worden, want de statistische eigen-
schappen van deze modellen zijn zeer goed bekend.

Het specifieke van deze laatste groep kaarten is de conceptie die er aan ten
grondslag ligt, namelijk dat de structuur van de gegevens niet gelegen is in de

absolute frequenties van de data die een relatief onherkenbaar beeld van
afzonderlijke pieken en dalen zou vertonen. Dat is eigenlijk ook al enigszins een

probleem bij de kaarten die in de hiervoor genoemde categorie b vallen. De echte

structuur van de gegevens komt beter tot uitdrukking als men rekening houdt
met het feit dat de data verstoringen, error, bevatten die geen deel uitmaken van
de eigenlijke structuur.

Uit de data voor de kaarten uit hoofdstuk 7, B en 10 worden verstoringen
weggefilterd door een bewerking, waardoor de werkelijke geografische structuur
van de data tot zijn recht komt en die functie houdt rekening met het feit dat de

plaatsen niet alle even dicht over het onderzoeksgebied gespreid zijn.
Die bewerking bestaat uit 2 gedeelten (zie Wattel 1990; Wattel en Van Reenen

7995).33 Het eerste deel betreft de invloeden van plaatsen op elkaar waarbij voor
elke afzonderlijke plaats er een effect bestaat vanuit die plaatsen die binnen een

bepaalde ftring met betrekkirg tot die plaats liggen. Plaatsen die buiten die kring
vallen hebben geen inloed meer. Het rweede deel geeft een correctie zodanig dat
met toenemende afstand het effect afneemt; op die manier worden kleine effecten
van plaatsen dichtbij niet weggedrukt. Duidelijke lokale effecten mogen niet
geheel "verdrinken". De zo gevonden "opgeschoonde", gefilterde waarden kunnen
in frequentieklassen worden ingedeeld en via een algorithme kan men op een

niet-impressionistische manier isoglossen (in feite: isoplethen) construeren tussen

de plaatsen.3a

Overigens kan ookvoor categoriale data (wel-niet voorkomend) een isoplethen-
kaart geschat worden. De frequentieklassen geven dan de kans aan dat een bepaalde

variant voorkomt en een lijncontour van de drempelwaarde kan de scheiding
tussen wel en niet voorkomen weergeven (Van Reenen en \Tattel 1995).

i3 Van Reenen en $Tattel (1995) geven een wat andere presentatie van de gevolgde procedures.
34 De techniek is dgemeen en kan ook gebruikt worden voor andere drie-dimensionele proble-

men, zoals (W'attel 1989): hoe interpoleer ik voor niet opgegraven gedeelten bij een opgraving
geschatte waarden vanuit de gevonden hoogtewaarden en locatiewaarden van het gedeelte dat
wdl kon/mocht worden opgegraven, omdat het terrein gedeeltelijk is verstoord of omdat een

gedeelte onopgegraven voor toekomstige generaties moet blijven zitten.
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e) de geschatte waarden -ingedeeld in frequentieklassen- worden verkregen door
Kriging. Kriging houdt rekening met het feit dat de geografische variabele niet
helemaal een random variabele is, maar geregionaliseerd is, dat wil zeggen dat
de afzonderlijke waarden nauw kunnen samenhangen met die van andere

plaatsen in de buurt (vg. een voorgaande noot). Kriging is geen extrapolatie-
techniek, maar een geografische interpolatietechnieb voor de schatting35 van
plaatswaarden van plaatsen die niet in de steekproef zitten op basis van de wel
bekende waarden van plaatsen uit de steekproef. Kriging optimaliseert de uit
de data te schatten waarden36 via een afstandsbepaling die men vooraf door
variogramschatting moet verwerven. Deze afstandsbepaling heeft de vorm van
een functie die het gedrag van plaatsen beschrijft die elkaars scores negatief of
positief beinvloeden (autocorrelatie). De variogramschatting geeft bovendien
informatie over de invloed van scherpe overgangen, breuken, in het geografische
patroon en over de invloed van de richting van die breuken.

De grote hoeveelheid informatie over de geografische distributie die bij Kriging
verdisconteerd is heeft tot gevolg dat Kriging exacte schattingen geeft: voor de

datapunten uit de steekproef wordt als geschatte waarde de werkelijk aange-

troffen waarde voor dat punt gegeven, of zeer nauw benaderd. Bij andere methoden,
zoals hierboven aan de orde geweest, zullen in het algemeen de voorspelde waarden
een grotere afwijking van de datawaarden vertonen. Een nadeel van Kriging is dat
op die manier het mogelijke effect van andere verklarende variabelen weliswaar
meegenomen is, maar niet meer bestudeerd kan worden.37 Normaal zou het
effect van niet opgenomen variabelen in de error-component tot uitdrukking
komen, zoals we in de vorige sectie hebben betoogd, maar die error-component,
de foutenbron, is in deze techniek extreem geminimaliseerd. Dat wil zeggen dat

35 Zievoor de procedures Deutsch enJournel (1998); meer inleidend is, met Nederlands illustratie-
materiaal, Burrough en McDonnell (1998), waar de relatieve voor- en nadelen van (inverse)

afstandsmethoden als bijv. door \flattel gebruikt en geostatistische methoden als Iftiging nader
worden besproken.

36 Dus niet via een kleinste kwadrarenmethode (or-s = Ordinary Least Squares).
37 Voor exploratieve voorspellingen is dat juist irrelevant. Kriging is oorspronkelijk ontwikkeld

voor de exploratie van bepaalde gesteenten of ertsen in de mijnbouw (Krige, l95l) en is vooral
door Franse geostatistici verder ontwikkeld. Er besraat in de mi.inbouw, gezien de exploratie-
kosten, behoefte aan een zeer nauwkeurige voorspelling in welk gebied gesteente of erts

aangetroffen zal worden met de daarbij behorende waarschijnlijkheidsgrenzen voor de geschatte

waarden. De factoren die tot het ontstaan van erts hebben geleid zijn voor exploratieve doeleinden
niet direct relevant, her gaat alleen om de preciese localisatie. In tegenstelling tot wat verwacht
zou kunnen worden op grond van de naam is Co-Kriging geen methode om covariatie te
schatten. Integendeel, er worden uit covaridrende variabelen waarden voor de afhankelijke
variabele afgeleid voor die plaatsen waar wel dara voor de onafhankelijke variabelen voorhanden
zrjn, maar geen data voor de afhankelijke variabele zelf. Het is dus een vorm van missing dara

imputation. Een practisch nadeel van Kriging zou kunnen bestaan uit het feit dat de procedure
de data aan de rand van het onderzoeksgebied verbruikt om tot nauwkeurige schattingen aan de

periferie te kunnen komen. Dat is ook aan kaart 5 in hoofdsruk 10 te zien: de geschatte

waarden lopen niet tot de landsgrenzen.

2t
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het effect van alle niet-geografische variabelen grotendeels in de geschatte waar-
den zitten verwerkt. Om dat te ondervangen zou men eerst een regressieanalyse
met relevante niet-geografische variabelen uit moeten voeren en op de residuen,
die normaliter als error worden beschouwd, Flriging toepassen. Dit lost het pro-
bleem maar ten dele op, want ook deze schattingen zullen niet geheel juist zijn,
want de meest preciese schattingen krijgt men als alle relevante variabelen tegelijk
in het model zijn opgenomen (vgl. hoofclstuk 4). Een voorbeeld van Kriging is

kaart 5 hoofdstuk 10. De schatting is exact, maar omvat tevens het effect van
eventuele niet geziene andere variabelen als bijvoorbeeld de invloed van sociale
factoren en van specifieke taalkundige categorieen. Zie voor een techniek waar
dat wel kan, maar die weer zijn eigen specifieke nadeel heeft, punt c. hiervoor.

Voor de kaarten in hoofdstuk 7, 8 en 10 is op een onderdeel een waarschuwing
op zijn plaats.38 Gebieden die vrijwel leeg ztjn op de kaart zullen zeer onzuivere
extrapolatiar vertonen in de voorspelde waarden. Dat geldt temeer als er in
werkelijkheid een andere variant voorkomt Zo moeten de voorspelde waarden
voor Friesland niet gebruikt worden. De waarden zijn er de resultante van de
waarden in noordelijk Noord-Holland en Groningen, Drente en de Stellingweryen,
en een beetje in toom gehouden door de ene plaats in de database op een van de
eilanden. In feite doen zich in Friesland geen eenheidspluralia op -n voor in het
presens, maar op -e. De argumentering in deze studie hangt daar niet op. Friesland
zelf is geen voorwerp van onderzoek. Wel worden te bestemder plaatse facetten
van het Fries te berde gebracht, maar die steunen op bestaande literatuur.

1.4.4. De diachrone modellering uan uariatie

Voor de in deze studie geanalyseerde tijdreeksen zijn drie technieken gebruikt.
Multipele regressie, splines en loglineaire analyse.

In hoofdstuk 5 worden twee tijdsdoorsneden vergeleken door multipele
regressiemodellen. Dat gebeurt op rwee manieren. Ten eerste worden de data van
1950 als variabele in de multipele regressie van 1982 meegenomen. Vervolgens
worden 3 multipele regressiemodellen met elkaar vergeleken: die voor 1950, die
voor 1982 en die voor de verandering van 1950 naar 1982.

In hoofdstuk I wordt modellering door splines gebruikt voor goed gedateerde,
telkens apart ingeschreven fragmenten, die niet noodzakelijkerwijs in hun
chronologische volgorde in het manuscript staan. De procedure wordt uitgelegd
in de appendix bij dat hoofclstuk (Anhang 1). We volstaan hier met een concreet
voorbeeld. Zokan bijvoorbeeld 13 febr. 1434 op bladzijde 12 van een manuscript
komen, en 13 mei 1937 op bladzijde 10 als daar nog plaats was. Dit keer wordt
de modellering van de tijdsvolgorde op grond van de paginering niet gebruikt om
de systematiek te scheiden van de vertekening, maar het gaat er in dit geval om
het totale beeld, inclusief de verstoring (in dit geval vertoring van het juiste

-r8 Zie ook de betreffende noot in de secties over de kartografie in hoofdstuk 7 en B.
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chronologische beeld door bladzijdegebruik), te modelleren. Bij de plaatsing van
de ongedateerde fragmenten heeft dezelfde systematiek (aanhouden van de chro-
nologie) mdt dezelfde storingsbron (plaatsing op voorhanden lege bladzl)de-
(gedeelten)) een rol gespeeld als bij de plaatsing van de wel gedateerde fragmenten.
AIs de chronologische tijdsas tegen de bladzijdevolgorde afgezet wordt ontstaat er
zeker geen rechte lijn: de lijn vertoont veel op en neergang op bepaalde trajecten.
Liniaire interpolatie, door een strakke lijn is dus niet juist, maar splines kunnen
de'brokkeligheid' goed modelleren. De gevonden'brokkelige' curve wordt gebruikt
om de fragmenten zonder datering op de curve te interpoleren op basis van hun
bladzijdevoorkomen en zo hun meest waarschijnlijke plaats in de chronologie
vast te stellen. De totale reeks wordt vervolgens gebruikt in de analyse.

In hoofdstuk 2 wordt een logistisch loglineair model, dat bekend staat als het
variabele regelmodel, gebruikt buiten zijn regelcontext, omdat het een toepassing
is van een 'normale' statistische techniek; in hoofdstuk 11 wordt een vergelijking
van dit specifieke model met meer algemene modellen gemaakt.

1.5. Indeling van deze studie

In verband met het onderscheid dat gemaakt wordt in deze studie tussen syste-
matische patronen en verstoringen in de data gaan we eerst na welke factoren een

storende rol zouden kunnen spelen.
Meetfouten vormen een van de storingsbronnen die de werkelijke structuur

van de data verhullen. Daarom wordt vooraf de vraagaan de orde gesteld in welke
mate eventuele meetfouten het beeld vertekenen. Die vraag wordt gesplitst in de
vraagnaar de validiteit en vraag naar de betrouwbaarheid van de gegevens.

In hoofdstuk 2 komt de validiteit van de dialectdata aan de orde oftewel de
yraag of de data representeren wat we denken dat ze doen: namelijk dialect.

In hoofdstuk 3 komt de betrouwbaarheid van de data aan de orde: hoe
nauwkeur ig zijn deze data.

In hoofdstuk 4 bekijken we in welke mate de data dialect als geografisch
fenomeen representeren en welke rol andere, waaronder sociale factoren, die
eigen zljn aan de data, eventueel een rol meespelen. rVe zullen zien dat de
geografische variatie voor t-deletie het meest saillant is, vergeleken met de niet-
significante of zwakkere impact van sociale variabelen. Vandaar dat de aandacht
in de overige hoofdstukken voornamelijk aan de niet-sociale variabelen gewijd is.

Ook in de hoofdstuk 3 wordt de betrouwbaarheidsvraagtoegespitst op t-deletie.
In hoofdstuk 5 wordt bekeken of en in hoeverre t-deletie in werkelijke tijd

ontwikkelingen vertoont; een van de conclusies is dat de invloed van de
standaardtaal het geografisch patroon van meer of minder t-deletie niet kan
verklaren.

Vervolgens komen in hoofdstuk 6 de interntalige factoren aan de orde die een

rol bij t-deletie spelen. Gewezen wordt op de hiErarchie in deletie-frequentie van
morfologische woordklassen. Er wordt uitgegaan van een paar generalisaties van
de taalinterne constraints: conceptuele en fonische prominentie, conceptuele en
articulatorische complexiteit en de rol van woordfrequentie. Mogelijke onder-
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linge systematische verbanden komen in tweezijdige, bivariate analyses aan de
orde. Tot en met dit hoofclstuk zljn de data allemaal afkomstig uit Zuid-Holland
en het Rivierengebied, te weten zuidelijk Utrecht en de Betuwe. De hoge waar-
den voor t-deletie in het laatstgenoemde gebied zijn taalextern deels te verklaren
vanuit de contactsituatie. Het gebied vormt een, inmiddels passieve, contactzone
tussen Utrechts en Brabants en tussen Hollands en Gelders. Dit hoofdstuk bevat
waarschijnlijk de eerste poging in de literatuur om dialectgeografische variatie via
een eenvoudig lineair model te verklaren. Verschillen tussen de geografische
resultaten van dit hoofdstuk en van eerdere hoofdstukken zi.jn toe te schrijven aan
het feit dat de geografische coordinaten een oplopende precisie vertonen (oplopend
van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6 via hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 5 en latere
hoofdstukken). Daardoor neemt de error af. Hier is dus sprake van een duidelijke
relatieve reductie van de meetfout. Een van de taalinterne bevindingen van
hoofdstuk 6 is dat t-deletie in de Nederlandse dialecten het meest frequent bij
werkwoordsuffixen voorkomt. Deze situatie wordt ook door andere studies
geconstateerd, die voor, gelijktijdig met, of na wat hier hoofdstuk 6 is, zijn
verschenen.

Om die reden wordt er in hoofdstuk 7 tot en met 9 speciaal aandacht geschonken
aan de inbedding in de werkwoordsmorfologie en dus aan het gehele presens-
paradigma.

Hoofdstuk 7 geeft de achtergrondkennis voor de rol van t-deletie bij werk-
woorden doordat daarin een totaaloverzicht van de suffixen van de presensveryoe-
ging wordt gegeven. In een aantal dialecten vervult het t-morfeem meer functies
dan in de standaardtaal. Het t-suffix vervult verscheidene functies: het is niet
alleen 3sing markering, maar in sommige dialecten ook 2sing enlof 2plll;r en in
de Noordoostelijke dialecten zelfs het complete meervoud: eenheidspluralis op -t.
T-deletie in 123plur is maar zeer beperkt voorhanden en het ontbreken van t-
deletie kan fonologisch verklaard worden (zie hoofdstuk 10). Als t-deletie wel
optreedt kan dat schijnbaar ztjn. De zero-vormen in lZ3plur kunnen ook het
resultaat zljnvan suffixconcurrentie tussen -t en -n.

Hoofdstuk B werkt daarom een onderdeel van het voorafgaande hoofdstuk
over het presensparadigma verder uit: het gaat hier over de onrwikkelingen over
een zeer lange tijd bij de eenheidspluralis op -t in het Noordoosten van het
taalgebied. Alle personen van de pluralis vertonen hier een t-suffix, maar dat
suffix ondervindt concurrentie van andere vormen, met name van die op -n.
Hoofdstuk 5 was ook al gewijd aan veranderingen van t-deletie in werkelijke tijd,
maar daar betrof het deletie in zijn totaliteit, en de tijdsspanne is aanmerkelijk
korter. In een naschrift wordt een vergelijking gemaakt met Middelengelse
suffixconcurrentie omdat suffixconcurrentie tot zero-vormen kan leiden die dus
niet gezien moeten worden als t-deletie.

Mede als vervolg op een sectie in hoofdstuk 6 waarin is aangetoond dat de
hogere frequentie van t-deletie rechtreeks samenhangt met het feit of er in inversie
een nulsuffix alterneert, is hoofdstuk 9 gewijd aan de suffixen van de 2e persoon
enkelvoud in inversie: jij loopt-loop jij, waawan aangetoond wordt dat het
ontbrekende suffix (zero-suffix) in een groot aantal gevallen niet op t-deletie
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terugvoerbaar is: de mogelijke processen worden gedemonstreerd aan het
monosyllabische werkwoord doen: jij doet-doe jij.

Tegen de achtergrond van de drie voorafgaande hooftstukken komen vervolgens
in hoofdstuk 10 de t-loze 3sing vormen bij sterke werkwoorden in de
Noordoostelijke dialecten aan de orde in interactie met de syncope van de
oorspronkelijke vocaal van het suffix en in interactie met Open Syllabe verlenging.

Verklaard wordt waarom de eenheidspluralis op -t geen deletie vertoont. Voor
de deletie van het t-suffix in 3sing worden factoren als wortel- en lettergreep-
structuur, sonoriteit van de stamconsonant en verkorting of verlenging van de
stamvocaal alsmede woordfrequentie gescreend op hun relatieve invloed, en wordt
het optreden in een beperkte klasse van woordvormen verklaard. Het ontstaan
van deze constellatie is het gevolg van diachroon aanwijsbare toevalligheden.
Hoewel universele natuurlijke ontwikkelingen wel een rol spelen is het uiteindelijke
hedendaagse synchrone patroon niet het effect van monocausale, natuurlijke
processen. De processen zijn natuurlijk, maar hun gezamenlijk effect niet.

\il7as hoof<lstuk 6 voornamelijk bivariaat van aard, hoofdstuk 11 is evenals het
vorige sterk multivariaat van aard. Hoofdstuk 11 neemt onderdelen van zowel
hoofdstuk 6 als het voorafgaande hoofdstuk 10 op. De effecten voor taalstructurele
beperkingen op t-deletie hebben niet het gepostuleerde karakter van constanten.
T-deletie in het Rivierengebied en in Zuid-Holland verschillen in algemene zin
van elkaar, maar ook het gewicht van de dooslaggevende condities verschilt in die
rwee dialectgroepen. De noordoostelijke t-deletie wijkt zeer sterk af. Het proces
van t-deletie in het 13e eeuwse'Weswlaams verschilt zowel van het contemporaine
Vestvlaams als van het 13e eeuwse Oudfrans. Tenslome komt een model van het
lexicon uit de Lexicale Fonologie aan de orde met een verschillende status voor
woordeinde-t naar niveau en met een gradueel verschillende regelmatigheid. Dit
model zou een verklaring kunnen bieden voor de morfologische conditionering
van het deletie-proces. De t-deletiedata evenwel van geen der onderzochte dialecten
bieden evidentie voor zo'n model.

Hoofdstuk 12 vat de conclusies van de voorafgaande hoofdstukken op zo'n
manier samen dat het kan volstaan voor wie verder geen kennis wil nemen van de
afzonderlijke hoofdstukken. Het perkt bovendien aspecten voor nader onderzoek
af, Leest men daarbij dit inleidende hoofdstuk, dan heeft men ook een beeld van
de onderzoeksvragen die in de literatuur aan de orde zijn of geweest zrjn.

1.6. Verantwoording van eerder gepubliceerd materiaal

Een aantal hoofdstukken of hoofdstukdelen hebben eerder als afzonderlijke
publicatie het licht gezien,3e of zijn sterk bewerkt. Deze worden hierna genoemd.

le Ik dank de uitgevers van de tijdschriften Taal en Tongual enJahrbuch des Vereinsfiir niederdeutsche

Sprachforschung, en ook de uitgevers tcc Publications en John Benjamins Publishing Co voor
hun toestemming om de betreffende artikelen hier als hoofdstuk op te nemen.
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- Hoofdstuk 3 sectie 3.2-3.3 is een bewerking van: Goeman, A. (1986). Alleged
unreliabiliry of European continental dialect geography. A statistical appraisal. Sprach-
normen: liisbare und unltisbare Probleme/Kontrouersen um die fieuere deutsche Sprach-

geschichte/Dialektologie und Sozioliruguistik: Die Kontrouerse um die Mundartforschung

[Kontrouersen, alte und neue. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses

Gbttingen 1985, Bd. 4J, ed. Polenz, P., J. Erben en J. Goossens, 305-318. Tiibingen,
Max Niemeyer Verlag.

- Hoofclstuk 5 is eerder verschenen als: Goeman, A. (1988): Les modEles spatiaux et
temporels dans la dialectologie. Comment sdparer les tendences rdgionales et gdndrales

des fluctuations systdmatiques au niveau local. Distributiotxs spdtiales et temporelles,

constellations des manuscrits/Spatial and Temporal Distibutions, Manuscript Constellations.

Etudes de uariation linguistique ffirtes h Anthonij Dees i l'occasion de son 60ime
anniuersaire/Studies in language uariatioru offiud to Anthonij Dees on the occasion of his

60th birthday, ed. Reenen, P. en K. van Reenen-Stein,77-92. Amsterdam/Philadelphia:

John Benjamins Publishing Co.
- Hoofdstuk 5 heeft gecirculeerd als: Goeman, A. and P. van Reenen (1985). Word-final

t-deletion in Dutch dialects: the roles of conceptual proruinence, drticulatory czmplexity,
paradigmatic properties, tokenfrequency and geographical distribution.lYrije Universiteit
\Morking Papers in Linguistics 16]. Amsterdam: Vakgroep Algemene Taalwetenschap
VU.

- Hoofdstuk 7 is gepubliceerd als: Goeman, A. (1992). De Presensvervoeging in de

dialecten van Nederland; ja-nee versus gradueel. Taal en Tongual44, 97-139.
- Hoofdstuk B is, afgezien van de lrJachtrag, gepul:liceerd als: Goeman, T. (1993). Der

Einheitsplural im Prdsens Indikativ der (Ost) Niederlandischen Dialekte. Synchrone
und diachrone Variation: rezente Dialekterhebungen und mittelalterliche Urkunden.
IViederdeutsches Jahrbuch, Jahrbuch des Vereins f.ir niederdeutsche Sprachforschung 176,
t34-169.

- Hoofdstuk 9 is gepubliceerd als: Goeman, A. (1992a). Voorbeelden van Paardekooper
z'n "vaste aansluiting": werkwoordsuffigering in enclise bij monosyllabische
werkwoorden,2e persoon enkelvoud. De Binnenbouw uan het Nederland* Een Bundel
artikelen uoor P.C, PaardeknoPer, ed. Bennis, H. en J.\W. de Vries, 95-106. Dordrecht:
ICG Publications.

- Hoofdstuk 11, sectie 11.4 en ll.5 zijn een nadere uirwerking van een squib die
oorspronkelijk gepubliceerd is als: Goeman, A. (1995). Een exponentieel model met
niveaus in de Lexicale Fonologie is voor t-deletie in Nederlandse dialecten niet van
toepassing. Tabu 25, 142-147.

Het betreffende onderdeel van hoofclstuk 3 is sterk bewerkt en dat geldt ook voor
het onderdeel van hoofdstuk 1 1. De Nachtrag van hoofdstuk 8 en de overige
hoofdstukken of hoofdstukdelen verschijnen hier voor het eerst.

Voor publicatie in dit boek moesten de kaarten voor hoofdstuk 7 en hoofdstuk
8 opnieuw getekend worden. Inmiddels is de programmatuur veranderd en

daardoor zijn de kaarten op onderdelen anders. In de meeste gevallen heeft dat
geleid tot meer generalisatie. Enkel in de gevallen dat de maximale frequenties
Iager dan of gelijk aan21%o waren is de klassenindeling in 7 frequentieklassen
gespreid van 0-21. Daar is dus meer detail te zien dan in de oorspronkelijke
publicatie.



De validiteit van dialectgegevens

2.0. Inleiding

De traditionele vorm van \Testeuropese dialectologie stelt zich ten doel het taal-
gedrag van sprekers van de "Grundmundart", van lokaal gebonden dialect, te
beschrijven en zo mogelijk te verklaren. Haar methode van onderzoek dient aan
twee eisen te voldoen: ze moet betrouwbaar en ze moet valide zijn.

Een methode is benouwbaar ("reliable") als zebrj herhaalde toepassing consistent
is in resultaat: telkens dezelfde resultaten geeft. Van onbetrouwbaarheid is sprake
als de resultaten vertekend worden door onsystematische, toevallige fouten. Een
thermometer meet niet betrouwbaar als hij zonder systematiek net iets boven of
onder de werkelijke temperatuur aangeeft. Ook met betrekking tot taal- en
dialectdata willen we dat onze gemeten gegevens betrouwbaar zijn.In het volgende
hoofdstuk, hoofiCstuk 3, wordt de betrouwbaarheid van dialectgegevensl die op
de traditionele manier verzameld zrjn, aan de orde gesteld.

In dit hoofdstuk gaat het over de validiteit van dialectgegevens. Een methode
rs ualide als de resultaten ook werkelijk representeren wat ze moeten weergeven,
dus als ze niet tot een systematische vertekening leidt. Een thermometer is niet
valide als hij systematisch de verkeerde temperatuur aangeeft. Als systematisch
consistent een bepaalde, verkeerde temperatuur wordt aangewezen, dan is de
meting wel betrouwbaar maar niet valide. In verband met dialectgegevens houdt
validiteit in dat dialectgegevens werkelijk de "Grundmundart", het lokaal gesproken

Het betreft hier gegevens uit het project "Fonologie en Morfologie van de Nederlandse dialecten
op basis van Veldwerk." Dit project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van Vrije
Universiteit - Algemene Taalwetenschap en KNA\7 - P.J. Meertens-Instituut. Aan de vu maakt
het project deel uit van het voorwaardelijke financieringsprogramma \floordgebaseerde Fonologie,
LETT 83-87; tegenwoordig IFOTT afdeling \rU; aan het P.J. Meertens-lnstituut is het onderdeel
van het project Fonologie en Morfologie. Projectleiders zljnvan de zijde yan devu P.Th. van
Reenen, en van de zijde van her Meertens-lnstituut A.C.M. Goeman.
Van I februari 1985-1 flebruari 1990 is een groot deel van het project uitgevoerd met steun van
het Ministerie van Onderwijs en \Tetenschappen. Een parallel project voor de Friese dialecten
is geentameerd door de Fryske Akademy. In 1990 is er in Belgi€ begonnen met het Vlaamse
gedeelte van her project aan de universiteiten van Gent en Leuven.
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dialect representeren en niet een vorm van taalgebruik die daar systematisch van
afwijkt ofwel in de keuze van wat geregistreerd wordt, ofwel in de transcripties
van het geregistreerde.

Het validiteitsprobleem van dialectgegevens vertoont dus rwee hoofdaspecten.
Hieronder wordt in sectie 2.1 de ualiditeit udn *Anscripties aan de orde gesteld.
De vraag waar het hier om gaat is: resulteert de transcriptievaardigheid van de
linguist in een valide, geldige, weergave van het taalgebruik van de informant.
Vervolgens komt in sectie 2.2 de validiteit van dialectgegevens in het algemeen

aan de orde: hierbij zijn aspecten als taalstrata, oordelen en houding van sprekers

met betrekkirg tot hun dialect, sprekerskenmerken en spreekstijl van belang.
Daarbij wordt met name aandacht gegeven aan werk op dit gebied met betrekkirg
tot niet-Nederlandse dialecten.

In wat volgt ligt het accent op de relevantie van deze rwee hoofdvragen voor
grootschalig dialectonderzoek als het GTProject. De validiteit van GTP-transcripties
wordt behandeld in sectie 2.1. De aspecten van de validiteit van dialectgegevens,

die in sectie 2.2 besproken zijn, komen opnieuw aan de orde in sectie 2.3 maar
dan toegespitst op de validiteit van de gegevens van het GTProject. In sectie 2.4
wordt voor een bepaald dialecwerschijnsel aangetoond, dat de GTP-gegevens van
dat verschijnsel passen in de rypologie die voor dat dialecwerschijnsel geldt. Dat
is een bevestiging van de validiteit van de gegevens.

In dit boek wordt ervan uitgegaan dialecten in vergaande mate variabiliteit
vertonen, en dat variabiliteit zich zelfs bij een enkele spreker voordoet. Dialecten
werden in het verleden als wel homogeen voorgesteld, maar die homogeniteit
werd bereikt door homogeniseringsstrategieen toe te passen, waardoor slechts

bepaalde sprekers als 'valide dialectsprekers werden aangemerkt. De aspecten van
dit hoofdstuk, voorzover betrekkirg hebbend op het afwijzen van homogeniserings-
strategie€ n, zljn ook relevant voor historisch dialectonderzoek op basis van
oorkonden en andere schriftelijke stukken, hetgeen van belang is in verband met
hoofdstuk 7 sectie 7, hoofdstuk 8 en hoofclstuk 10. In 2.5 worden de conclusies
samengevat.

Vooraf moet worden opgemerkt dat de vraag naar de validiteit van gegevens

moeilijk is te beanrwoorden. Er zljnweliswaar statistische procedures voorhanden,
maar die garanderen geen eenduidige oplossing. Dat komt omdat er verschillende
interpretaties2 van validiteit bestaan. Er kunnen drie vormen onderscheiden
worden:
a) Criterium-validiteit: hoe goed stemt het meetinstrument overeen met een

ander meetinstrument waaryan men vooraf heeft vastgesteld dat het maatgevend
is, een ijkpunt? Een voorbeeld is lengtemeting: stemt op het oog schatten
overeen met het meten door middel van een liniaal? Of, stemt zelfrapportage
van dialectgebruik overeen met geobserveerd dialectgedragi

2 Zie voor deze interpretaties, en de voors en tegens, Carmines en Zeller (1979).
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b) Inhoudelijke validiteit: hoeveel van het bereik van de te onderzoeken eigen-
schap dekt de meting met het instrument? Een voorbeeld is of een intelligen-
tietest ook sociale intelligentie meet. Of; meet kennis van de dialectwoordenschat
ook kennis van het dialect in het algemeen?3

Als er geen of onvolledige overeenstemming bestaat in het wetenschapsgebied
over de criteria voor of de inhoud van hetgeen gemeten moet worden, dan zijn
deze vormen van validiteit minder nuttig. Dan blijft over:

c) Construct-validiteit: valt er iets te weten te komen uit twee of meer van elkaar
verschillende groepen van variabelen die verwante aspecten van hetzelfde
concept/object vertegenwoordigen? Die groepen van variabelen vertegenwoordi-
gen dan maximaal van elkaar verschillende manieren om de bedoelde eigenschap

re meten. De validiteit van de gemeten uitkomsten is gewaarborgd als de

samenhang (de correlaties) tussen de gemeten methoden positief en groot is

want dat betekent dat de gebruikte methoden niet tot meewerschillen hebben
geleid. Het oordeel of er van validiteit sprake vloeit vooft uit de vergelijking
van de mate van samenhang binnen de gebruikte methoden met de mate van
samenhan g tussen de metho den. ZIjn de binnen-methode samenhangen tussen

variabelen groter dan de tussen-methode samenhang van variabelen dan is er

een validiteitsprobleem omdat de resultaten dan methodeafhankelijk zijn. In
het omgekeerde geval dekken de gemeten constructen het te meten concept
omdat er geen methodeafhankelijkheid is: alle resultaten convergeren in dezelfde
richting, ondanks dat men zijn best heeft gedaan de methoden maximaal te

laten verschillen. Deze benadering is theorieafhankelijk, omdat men vooraf
een duidelijk idee van de juiste richting en de samenhang van die variabelen
met de te meten concepten moet hebben, waarbij verscheidenheid van methoden
bij de operationalisatie van de concepten door de meten variabelen moet
worden gerealiseerd.

Een voorbeeld is: het meten van conservatisme door zowel opiniepeiling als door
stemgedrag. Of; het meten van dialectlcwaliteit 1) door zelfrapportage van gebruik
door de spreker, 2) door bepalingvan kwaliteit van het dialect door een beoordelaar
en 3) door beoordeling van de vlotheid van de opname.

In het vervolg van dit hoofdstuk komen de drie vormen van validiteit aan de

orde. Vanwege de gesignaleerde verschillen in interpretatie die met de drie vormen
van validiteit gegeven is zal, de nadruk meer op algemene overwegingen liggen
dan op statistische, zonder deze uit de weg te gaan.

2.1. Validiteit en fonetische transcriptie

Fonetische transcripties kunnen fouten bevatten. Die kunnen van toevallige aard

zijn en hebben dan betrekking op de betrouwbaarheid (zie daarvoor hoofclstuk
3), zijn ze systematisch dan betreffen ze de validiteit.

' Vgl. in dit verband voor methodologische kanttekeningen Hinskens (1986).
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Voor de twee veldwerkers in het GTProject die het grootste aantal transcripties
op hun naam hebben staan (in het vervolg V en u)a is door Glorie (1989)
nagegaan hoe het zat met de validiteit van hun transcripties. Ter vergelijking
werd de transcriptieopleider van V (in het vervolg n) gevraagd eenzelfde stuk te
transcriberen als V en H. De bedoeling van Glorie was om in de persoon van R
een ijkpunt te hebben teneinde de validiteit van de transcripties van V en H vast te
stellen.s De overeenstemming met dat ijkpunt (R: in feite de betrouwbaarheids-
maat van de overeenstemming van V en H met R) kan gelden als maat voor de
validiteit van de transcriptie die door V en H werd geleverd. Deze opzet is parallel
aan wat door Vieregge (1985; 1986; 1987) is voorgesteld.6 Het bleek echter dat R
niet als ijkpunt genomen kon worden omdat de transcripties van V en H onderling
meer overeenstemming vertoonden dan V met R en H met R. Dat is eigenlijk niet
zo verwonderlijk omdat V en H veel ervaring hadden gekregen door het veldwerk,
en omdat ze over hun transcripties vaak onderling overleg pleegden (zie verderop
ook schema 5 en 6 en verder hoofdstuk 3).

Teneinde toch een uitspraak te kunnen doen over de validiteit van de trans-
cripties volgde Glorie de procedure van Goossens (1965).? Hij gebruikt als ijkpunt
het onafhankelijk vastgestelde foneemsysteem van een aantal lokale dialecten,
waarbij een bepaalde klank als foutief getranscribeerd geteld wordt in het geval
dat hij buiten het allofoonbereik van een foneem valt. Dit geeft geen directe
validering van een transcriptie op eng-fonetisch niveau (als 'narrow' transcriptie)
aangezien de ijking plaatsvindt aan de hand van een fonologischr transcriptie
(fonetisch breed of 'broad') gerepresenteerd door het foneemsysteem van een

V en H hebben binnen het GTI'de meeste opnamen getranscribeerd: resp. 122 en 81. Samen
verzorgden ztjbijna5So/o (203) van de 353 transcripties. Transcribenten (een enkele maal werd
een opname afgemaakt door iemand anders, of was er nauw overleg over de cranscriptie, in dat
geval wordt er een rweede transcribent genoemd; als een reeds bestaande rranscriptie uit
kwalitatieve overwegingen werd overgemaakt, dan werd deze uitsluitend op naam van de laatste
transcribent geboekt) :

J. Aben (7), B. van den Berg (4), J. Buitenhuis (6), D. Coppes (7), M. Fransen (2),L. Gijsbers
(9), A. Coeman (3), B. Hermans (1), E.van Houten (81), I. Kemperman-van Driel (11), A.
Klaassen (1), M. Klamer (7),G. Kocks/B. van den Berg (2), G. Kocks/A.Ottow-Kolman (l), E.

Matthijs (4), E. Matthijs/K. van Reenen-Stein (1), M.van Mulken (2), A. Ottow-Kolman
(20), A. Ottow-Kolman/G. Kocks (7),K. van Reenen-Stein (16), A. de Reus/A. Goeman (1),
M. Schellevis (5), H. Veenhof-Haan (21), M. Veenhof-Haan/B. van den Berg (1), P. Veerman
(5), P. van Vliet (122) en C. van Zaanen (6); (21personen/koppels).

Voor de validering van fonetische transcripties zie ook Hartman Keiser e.a. (1997) en Strand
e.a (1998). Twee van de vier in deze srudies gebruikte methoden betreffen eigenlijk betrouw-
baarheid. De factoranalyse op de scoring van vocaalhoogte en de ijking aan formantmetingen
zijn valideringen.
Glorie beschikte nog niet over de geamendeerde berekening van Vieregge en Cucchiarini
(1989, 39).Deze geamendeerde manier vertoont een aantal bezwaren en werd daarom door
Cucchiarini (1993) niet meer toegepast,
Goossens noemt het begrip validiteit niet expliciet. \il/el gebruikt hij (1965, 18) het begrip
"zuverhssig" (betrouwbaar), maar hij heeft wel degelijk validiteit op het oog als hij als eis stelt
"..ob eine Aufname uns das richtige (curs. van mij) Phonemsystem der betreffende Mundart
zeigr" (Goossens 1965, 7).
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bepaald dialect, waarbij door het fonetisch 'broad'-karakter de allofonie niet
geheel buiten beschouwing blijft.

Glorie past de benadering van Goossens toe op drie transcripties van het
dialect van Egmond voor de lange vocalen (transcribenten V, H en R) waarbij hij
als criterium het foneemsysteem neemt dat opgemaakt kan worden uit Heeroma
(1935,1970).8 De lange vocalen in de drie transcripties die Glorie bekeek bleken
in hoge mate met het door Heeroma opgestelde systeem overeen te komen, en
daarmee is de validiteit van de transcripties verzekerd (Glorie 1989,38-39).

Die overeenstemming geldt in ieder geval op 'broad'-transcriptieniveau en

geldt, alleen onder verdiscontering van de allofonie, indirect voor het niveau van
de'narrow'-transcriptie.

Voor dit laatste niveau is een extra check mogelijk door de drie transcripties te
vergelijken met een RND-opname van Egmond, die eveneens in 'narrow'-trans-
criptie weergegeven is (Daan 1969, RND dl. 13). Daartoe ben ik als volgt te werk
gegaan: vastgesteld werd welke erymologische categorieen correspondeerden met
de vocalen van Heeroma's lange vocaalsysteem (Schema 1 met de daar aangegeven
modificaties), vervolgens werden de items gekozen uit de RND die lid van deze

erymologische klassen waren en uit de GTP-transcripties de items die met die van
de RND overeenkwamen. De correspondenties van de transcripties van R, V en H
werden tegen die van de RND afgezet, analoog aan de werkwijze van Goossens
(1965). Dit levert drie verwarringsmatrices op, ddn per transcribent, zie Schema 2
tot 4. In de verwarringsmatrix staat de transcriptie van de RND voor Egmond
tussen " l l" . Van boven naar beneden staat het basisteken dat in de GTP-transcripties

gebruikt werd, de aantallen op de diagonaal geven uolledige overeenstemming
weer, de niet gelabelde tussenregels en tussenkolommen bieden ruimte voorzien
voor allofonen, in de transcripties worden die meestal aangegeven door diacritica
op een basisteken. Die diacritica geven aan: verhoging (fonetisch l] boven het
getal dat het basisrype aangeeft), verlaging (fonetisch [-], eronder geplaatst),
fronting (fonetisch [+] ervoor) of backing (fonetisch [-] erachter geplaatst). Om
ruimtelijke redenen komen daarbij verhoging van een basisteken en verlaging van
het naasthogere basisteken in dezelfde tussenrij en dat zo komen eveneens fronting
van een basisteken en backing van het naaswoorgelegen basisteken in dezelfde
tussenkolom.

Schema 1: Lange Vocaal-systeem in Egmon d aan Zee

Systeem Heeroma

8 Heeroma koppelde zelf zijn foneemsysteem aan het transcriptiesysteem vanZwaardemaker en

Eijkman (1928) dat verwant is met het IPA.

UI

OI

o:

ir

TI

EI

UI

OI

OI

i:

1I
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De fonetische plaats van ltl en /o/ is een idiosyncrasie van Heeroma, de eigen-
lijke IPA-plaats ervoor is bove n lel en lol . Het schema rechts vormt het uitgangs-
punt. Verder werd rekening gehouden met het feit dat de RND voor Wgm. o in
de positie voor lrl [o:] heeft, en dat dezelfcle representant soms ook optreedt bij
N7g-. u, verder bij \X/gm. o en u zonder umlautsfactor in open lettergreep (een

enkel geval bij \Wgm. u + uml.fact.) en verder deels bij Wgm. auzonder uml.factor.
In resterende gevallen vindt men dan [o].

In de schema's 2 tot 5 zijn er kolommen en rijen die niet van labels voorzien
zijn en die liggen tussen de gelabelde kolommen en rijen. De niet gelabelde
vakken zijn tussenvormen; zoals hiervoor toegelicht zijn het de plaatsen voor van
diacritica voorziene tekens. Voor de overzichtelijkheid zijn enerzijds hoger en
Iager anderzijds voor en achter van opeenvolgende basistekens samengevat: zo
zijn bijvoorbeeld ir: 1 trr en i-r r r*r.

Het eenvoudigst is het systeem van R, maar dat komt omdat hij heel weinig
diacritica gebruikt. Met een afwijking in de regio rond lal ligt verder vrijwel alles
op de diagonaal.e

Schema 2: Vergelijki"g RND met de transcriptie van R

e De drie transcribenten volgden het IPA-systeem van Chapman (1983). In dat systeem is [a]
centrale lage vocaal, en [e] frontaal en laag. Zie hoofstuk 3 noot.

tit /t'^/ le;l la/ lc'^/ /o;/ lol;l lull /el

ir 6 2 u: 106

I I 30 OI

el t5 t2 ol

II 16 J:

Lt 5 I DI

a] 8 OI
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Schema 3: Vergelijking RND met de transcriptie van V

De afwijkingen bij v zijn grotendeels aan het gebruik van diacritica te wijten, met
uitzondering van de lal-regio.

Schema 4: Vergelijking RND met de transcriptie van H

Ook bij H liggen de meeste realisaties op of vlak bij de diagonalen.
Teneinde een beeld te krijgen van de overeenstemming van V en H op het vlak

van de enge, fonetische transcriptie vergelijken we nu apart V en H in een

verwarringsmatrix. Dat gebeurt op basis van alle vocaalnuclei (enkelvoudige vocalen
en eerste elementen van diftongen) zonder rekening te houden met andere diacritica
dan alleen hoger/lagerlvoorlachter bij het basisteken (Schema 5 en 6).

33

tit Itl lel lul lc'./ lotl lai,,l /u;l lel

i: 7 I 3 u: 109

LI 2 24 4 ol

1

EI 5 3 8 3 OI

9 1
a) 4 4

I 10 1 JI

I

I Di

u 11 7 2 I ol

hl td /e;l lul lt;l /o;l lal htl lel

8 I 2 UI 109

u l0 3 ol

4 t2 3

8 9 5 OI

7 I I 6 4

€: I 2 2 c:

I
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a r5 3
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Schema 5: Voorvocalen (vlnr H; vbno V)

Schema 5: Achtervocalen (vlnr H; vbno V)

i t e € & a o

i 24

t I 24

28

e 6

r4

a 4

23

& I

a 4 t6 I 2

o I t7

o D J o o u

16 u

I 1
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Niet in het schema ondergebracht zijn de volgende correspondenties:

In de categorie achtervocalen bij [c] (uitgaande van H) zijn de ftvee transcribenten
het 4 maal niet met elkaar eens.'W'at ernstiger is, dat van de 1B gevallen die V als

icl scoorde, H er 7 als lol en 11 als lql waardeerde. Dit betekent dat er in het [c]-
[o] gebied in 22 op de 70 gevallen geen overeenstemming bestaat (3lo/o). Er is

dus in 690/o van de gevallen wel overeenstemming tussen V en H. De 3 afwijkingen
van o = r betreffbn onbeklemtoonde lettergrepen in de positie voor lll, in welke
positie sprake is van ronding. Toch is er sprake van vergaande overeenstemming
tussen beide transcribenten. Als men de diacritica (de allofonen) buiten
beschouwing laat dan stemmen de transcribenten in 90.3o/o van de gevallen met
elkaar overeen, namelijk 243 overeenkomsten op een totaal van269 (hierbij is de
lal regio niet meegerekend). De overeenstemming stijgt tot 92.1% indien die
regio wel meegerekend wordt (352 van de 382 gevallen).

Als we de diacritica wel verdisconteren met als waarde 0.5 dan is de
overeenstemming uiteraard lager: 760/o (204.5 op 269) zonder de lel regio, en
82.1o/o (313.5 op 382) inclusief de lel regio. En daarmee is de validiteit (in dit
geval criteriumvaliditeit) van de transcripties op 'broad' niveau in vergaande mate
verzekerd, ook al gaat het om percentages van overeenstemming en niet om een

exacte maat van validiteit. Op eng niveau bestaat die validiteit ook, maar in
mindere mate.lo

2.2. Y aliditeit van dialektgegevens en " Grundmundart"

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

I0 Een mogelijkheid om transcripties van verbonden spraak te valideren aan fysiologische data
(i.c. serieel in de tijd gesamplede 10 ms. electropalatogrammen) wordt besproken door Kerswill
en'Wright (1989). Deze procedure is uitsluitend werkbaar als men een niet te grote hoeveelheid
"connected speech processen" te behandelen heeft.
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Maar ik moet hier een paar praktische en methodische voorbehouden maken.
1) In de praktijk bestaat er niet voor ieder van de onderzochte plaatsen een

onafhankelijke taalbeschrijving. Zelfs al zou dat wel zo zljn dan is er nog
2) het methodisch probleem dat er een aanzienlijk tijdsverschil kan zitten tussen

de datum van het criterium - de dialectbeschrijving die gebruikt wordt als

ijkpunt - en het onderzoek dat geijkt wordt. Inmiddels kan het dialect op
bepaalde punten veranderd zijn. Dat heeft tot gevolg dat er op die punten niet
geijkt kan worden. Zo zrjn er aanwijzingen voor veranderingen in het
foneemsysteem van Egmond sinds Heeroma's beschrijving van 1935.1r Dat
hoeft niet altijd grote gevolgen te hebben voor de validatie. Als de veranderingen
beperkt van aard zijn en goed traceerbaar dan is het probleem beperkt.

3) Een bijkomend methodisch punt is de vraag of het fonologisch systeem - het
criterium zelf - niet ook op validiteit en betrouwbaarheid onderzocht zou
moeten worden. Meestal wordt ervan uitgegaan dat zo'n systeem, indien
opgesteld door of met behulp van een native speaker, het "echte" systeem
weergeeft, en daarom de 'Grundmundart' representeert.

Omdat zowel het ijkpunt - waarvan de structuur bekend verondersteld wordt -
als het geijkte - waarvan de ontdekte structuur geevalueerd wordt - bepaalde
marges van onzekerheid vertonen, is er naar middelen gezocht om die marges te
verkleinen en om zo "betere", meer valide data te krijgen, om systematische
verschuivingen uit te sluiten. In de volgende subsecties komen een aantal aspecten

die daarmee samenhangen aan de orde. In 2.2.1 is dat de validiteit in verband
met taalstrata; dan rn2.2.2 de validiteit in verband met oordelen van sprekers, de
houding van de spreker ten opzichte van zijn dialect; in 2.2.3 de validiteit en de

keuze van sprekers, de sprekerskenmerken. In 2.2.4 wordt de validiteit van de
spreekstijl tegen het licht gehouden; formeel en informeel taalgebruik.

2.2.1. Validiteit en tddlstrdta: operationaliseringen adn "echt dialect"

Op zoek naar de meest lokale vorm van dialect heeft men, teneinde de "echte"
dialecwormen te eliciteren, verschillende strategieen gevolgd. Ze hebben bijna
allemaal gemeen datze tot homogeniseringvan de dialectgegevens leiden. Homoge-
niseren is het resultaat van het zoeken naar meer regelmatigheid dan er feitelijk in
het dialect is, het leidt tot reductie van variatie. Dat kan onder andere gebeuren
doordat de veldwerker, soms tegen de zin van de informant, probeert de vorm Y -

bijvoorbeeld [rerk] "rijk" - te eliciteren nadat de informant al de vorm X -
bijvoorbeeld [dwerl] "dweil" - heeft gegeven. Een rweede manier is om het aantal
informanten tot ddn te beperken, ook dat vermindert de variatie, en een derde
variatievermindering wordt bereikt door een beperking tot ddn stijlniveau. De
belangrijkste strategie€n komen hierna uitgebreider aan de orde.

Edn van de pogingen om de meest lokale vormen te betrappen is om zeer

kleine gemeenschappen voorwerp van onderzoek te maken. Deze strategie levert

t1 Zie hoofdstuk 3.1.
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niet het gewenste resultaat. \Teijnen (1955, 161) wijst er terecht op dat de druk
van buiten in die kleine plaatsen soms zeer groot is en dat er daarom juist minder
oudere vormen kunnen voorkomen dan verondersteld; hij releveert ook dat om
die reden voor de RND alleen plaatsen met meer dan 2000 inwoners gekozen

werden behalve als het niet anders kon.12

Overigens wordt in de geschiedenis van de dialectgeografie al betrekkelijk
vroeg de homogeniteit van de kleine plaatsen, het dorpsdialect, ontkend. Zo
bijvoorbeeld door Jaberg en Jud (1928, 216). Ze stellen dat het principieel
onmogelijk is het "oorspronkelijke" dialect in handen te krijgen; hun enige doel
is "... die letzte, die jtingste Enrwicklungsstufe, die moderne Mundart mit allen
modernen Mischungen und Infiltrationen" te registreren. "...genuine Mundart
gibt es so wenig wie es eine einheitliche Mundart gibt. (t.a.p.241)" Blancquaert,
de instigator van de RND, sluit zich hier in gelijksoortige bewoordingen bij aan en
ziet zelf lokale gebondenheid in allerlei taalstrata van algemene omgangstaal tot
strikt lokaal (Goeman 1976b, 116). Rousselot (1891), Gauchat (1905) en
Terracher (1914) waren hem daar trouwens al in voorgegaan. Rousselot ontkent
de homogeniteit binnen ddn dorpsfamilie op het gebied van de uitspraak, Gauchat
doet dat voor een hele dorpsgemeenschap met betrekkirg tot klankontwikkeling
en Terracher concludeert hetzelfde, maar dan voor de morfologie. In zeer kleine
dorpsgemeenschappen bestaat er dus al geen homogeen taalgebruik, "echt" dialect
is heterogeen van aard.

Een rweede belangrijke strategie tot homogeniseren beperkt het informanten-
bestand tot NoRMs (non-mobile, older, rural males (Chambers en Trudgill 1980).
Echter, het standpunt van het "zuivere" dialect is ook dan een fictie, omdat er

altijd een bepaalde mate van variatie is en was, dus niet alleen in het heden, maar
ook diachroon. Soms wordt verondersteld, dat door het ontbreken van mobiliteit
er een grotere mate van overeenstemming is met een oudere fase van het dialect.
Dat is in zijn algemeenheid onjuist, want die veronderstelling gaat aan het gegeven
voorbij dat er ook in het verleden duidelijk sprake is geweest van migratie en
mobiliteit. Een bekend voorbeeld is de toevloed van Zuid-Nederlanders naar de

republiek gedurende de tachtigjarige oorlog. Briels (1978,21) schat het totaal
van deze inwijkelingen op l0o/o van de bevolking en voor een aantal grotere en
kleinere steden omvat de immigratie tot 1622, zowel vanZuid-Nederlanders als

Noord-Nederlanders, gerekend als totaal van de bevolking per plaats, percentages
die variEren van 14,5o/o in Alkmaar tot 670/o in Leiden.

"Oud dialect" betekent dus niet "zuiverheid van dialect" of homogeen dialect.
En "meest lokale vorm" betekent niet "enige authentieke vorm" en betekent niet
het ontbreken van variatie en het ontbreken van vormen die in competitie met
elkaar staan. "Echt dialect" kan niet in termen yan "zuiverheid" gedefinieerd
worden.

12 Bijvoorbeeld als aan de eis om iedere 5 kilometer een plaats te kiezen, niet voldaan kon worden.
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Een ander voorbeeld van mobiliteit die ook al in het verleden optrad vormen
de migratiepatronen die zich nog altijd laten aflezen aan achternamen die de
herkomst (bijv. Van Lierop) aanduiden.r3 Een speciale vorm van mobiliteit vormen
de ontginningen in het veen die vanaf de 1 1e eeuw tot in deze eeuw plaatsvonden
door mensen die van elders kwamen; dijkwerken, droogmaken en kanalengraven
werd uitgevoerd door gespecialiseerde arbeiders die van heinde en ver kwamen en
die dan vaak ter plaatse bleven hangen. Zo kan het dialect van Schoonoord
enerzijds op grond van het lange vocaalsysteem aangemerkt worden als Noord-
Drents (Kocks 1970), waar het geografisch ook bij aansluit, maar anderzijds wijkt
het dialect van deze pas na 1850 gestichte kolonie op een aantal punten af van
zijn directe Drentse omgeving zoals in zijn vormen voor de presens-pluralis
(Goeman 1992,112, hier hoofclstuk l).Op dat punt komt het meer overeen met
het Stellingwerfs, ten Westen van Drente, en met het Gronings in het Noorden.
Met geen van beide heeft het, gelegen als het is in (oostelijk) centraal Drente,
geografisch aansluiting.

Leidt een beperking tot zeer lokale gemeenschappen en meer specifiek tot de
oudere sprekers daarin al niet niet tot homogenisering, zelfs beperking tot ddn

zegsmanl-vrouw doet dat niet -ook al vermindert het de kans op variatie. 'S?'ant

kijken we naar de andere kant van het spectrw lokaaldialect - idiolectisch dialect,
dan is zelfs het idiolect van €dn persoon al niet homogeen. Stellmacher (1993,
596) noemt een aantal gevallen waar "systemfremde Ausktinfte keine Fehlleistun-
gen der Gewlhrsleute sind". Hij toont dat aan de hand van een voorbeeld aan
waarbij de alternanties niet allofonisch zijn te interpreteren en ook niet samen-
hangen met een verschil in stijlniveau. De afzonderlijke spreker vertoont dus vaak
meer variatie dan diens blootgelegde taalsysteem dat wellicht uitsluitend in de
gedachten van de explorator leeft (id., 599).

Dit niet-homogene gedrag van een en dezelfde taalgebruiker is zeker niet iets
van onze moderne samenleving, het heeft zich ook in het verleden voorgedaan. In
oorkonden kan sterke variatie voorkomen, zelfs binnen dezelfde hand, dus bij een
en dezelfde persoon. Gerbenzon (1950) heeft aannemelijk gemaakt dat een
dergelijke schriftelijke variatie (in bijvoorbeeld de spellingen voor het Friese woord
"recht": <riucht> versus <riocht>) bij een aantal scribenten correspondeert met
werkelijk bestaande uitspraakverschillen, er is namelijk een bepaalde langzame
ontwikkeling van meer <u> naar meer <o> die parallel loopt met een klankonrwik-
keling van lul naar lol en waarbij over de hele periode zowel in als buiten
dezelftle schrijfhanden in documenten variatie <u>/<o> bestaat.'a

De veronderstelling dat men bij enig rype dialectgebruikers altijd homogeen
taalgedrag kan eliciteren berust dus op een fictie. Datzelfde geldt voor de homogeni-
teitsaanname bij schrijfhanden.

r3 Deze migratiepatronen komen aan de orde in hoofdstuk 6.
t4 Variatie in oudere taalfasen is het onderwerp van hoofdstuk 7,8 en 10.
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Een derde belangrijke strategie om het taalmateriaal te homogeniseren bestaat in
het opdelen van het taalgebruik in verschillende lagen of taalstrata (de opdeling in
stijlstratificatie komt verderop in dit hoofdstuk aan de orde). Ook die strategie
van opdelen in taalstrata is onbevredigend. Ze wordt veel gebruikt in de Duitse
dialectologie, bijvoorbeeld Bach (1950, nq. Bach onderscheidt de volgende
rypen taalstrata: a) een standaardtaal die niet noodzakelijk homogeen is en die
voornamelijk in de "Bildungschicht", de hogere sociale klasse gepraktizeerd wordt;
b1) een regionale omgangstaal met een breed spectrum aan variatie;b}) halfdialecu
beide worden voornamelijk in de middenklasse gebruikt; c) lokaal gebonden
dialecten die voornamelijk in de "Grundschichten", de lagere klassen, aangetroffen
worden, waar men soms nog wel halfdialect, maar meestal niet de regionale
omgangstaal gebruikt.

In deze indeling zijn taalstrata en sociale klasse-stratificatie nauw gekoppeld en

dat heeft dan ook geleid tot de benaming Grundmundart als correlaat van
Grundschicht. Bachs indeling is bekritiseerd door Heinrichs (1961), die erop
wijst dat een spreker weliswaar tot een sociale klasse behoort, maar dat hij zich
heel goed in mddr dan rwee strata kan bewegen. Bachs onderscheidingen zijn
vrijwel compleet terug te vinden bij \Wiesinger (1980, 179 e.v.): Basisdialekt
(=Grundmundart), Verkehrsdialect, Umgangssprache en Standardsprache en is

dus als rypologie aan dezelfde bezwaren onderhevig. Wiesinger heeft evenwel
meer dan Bach en Heinrichs oog voor de variabiliteit binnen en tussen de lagen.
Daarnaast geeft hij een aantal functionele omschrijvingen van gebruiksmogelijk-
heden en situaties. Het basisdialect verbindt hij met extern-linguistische factoren
als landelijkheid, sterke lokale gebondenheid, conservatisme in de interne ontwikke-
ling, een weinig mobiele bevolking en een sterk beperkt domein van toepasbaarheid.
In het vervolg beschouw ik 'Grundmundart' dan ook als 'diep' of basisdialect,

niet direct gebonden aan ddn sociaal stratum en met zijn eigen variabiliteit.
Een aantal van zoEven genoemde taalexterne factoren werd hiervoor al door

mij als niet noodzakelijk toepasselijk afgewezen bij de bespreking van de

veronderstelde behoudendheid. Er is in kleine plaatsen juist kans op minder oude
vormen. Ook de veronderstelde immobiliteit moet men sterk relativeren. Er is al
vanouds voortdurend mobiliteit in en naar de steden maar ook op het platteland.
Hieronder zullen we bij de bespreking van het standpunt van Dressler en \Wodak

zien dat het criterium van landelijkheidheid ook niet noodzakelijk van toepassing
is. Het enige ankerpunt lijkt mij de lokale gebondenheid te zijn.

Dressler en \7odak (1982, 341-342) menen dat er te weinig argumenten zljn
om een vaststaand aantal taalstrata te onderscheiden en om bepaalde taalvarianten
aan een specifiek suatum toe te kennen. Zlj vermoeden dat dat de reden is dat
dialectologen zich proberen te beperken tot "zuivere", homogene dialecten. Voor
Oostenrijkse stadsdialecten gaan zij, op basis van de attitude van sprekers en hun
intentie om de ene of de andere variant te spreken, uit van slechts fi4ree strata
(stads)dialect en standaardtaal (SAG= Standard Austrian German), beide zijn niet
homogeen. En deze aanname lijkt me gezien het voorgaande juist.

De laatste jaren is het in de Duitse dialectologie gebruikelijk geworden om in
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dit verband de term tweedimensionale dialectologie te gebruiken, waarbij de

strata van Grunddialect tot standaardtaal de ene dimensie vormen en de geografi-
sche spreiding de andere (Bellmann, 1986; Auer, 1993; Schmidt, 1993). Stell-
macher (1993) legt in ditzelfde kader weer expliciet het verband van de eerst-
genoemde Grunddialekt-standaardtaaldimensie met de sociale dimensies zoals
we dat hierboven al aantroffen bij Bach (1950).

Ruoff (1973, 193) vindt de problematiek die met de gelaagdheid van taal te
maken heeft te veelomvattend om tot een theoretische verantwoording te komen
en operationaliseert "Grundmundart" als: "..die im Lautstand dlteste schicht der
im Ort gesprochene Sprache" . Zo kan men zrjn taalgegevens niet meer valideren
omdat men in een cirkelredenering verzeilt. Dit soort leeftijdgebonden operationa-
lisaties wordt ondergraven als Loffler (1980,47) opmerkt dat er voor het geinten-
deerde stratum "Grundmundart" toch hele goede ervaringen zt)n met mobiele
middelbare en jonge sprekers, terwijl anderzijds opgemerkt wordt dat de validiteit
van gegevens vaak zeer nadelig beinvloed wordt door het slechte geheugen en de

beperkte concentratie bij oudere sprekers (zie ook Goossens hieronder).
De homogenisering via taalstrata leidt niet tot het echte dialect of de echte

spreker, omdat taalgedrag onder alle omstandigheden een grote mate van
heterogeniteit vertoo nt.

Het standpunt van Dressler en \Wodak (1982) dat men uit moet gaan van de

intentie van de informant om een of andere variant te spreken betekent dat men
een potentiele informant selecteert met de vraag "spreekt u het dialect van uw
plaats en spreekt u regelmatig dialect in uw omgeving". Men gaat er daarbij
vanuit dat de informant, zoals Grijns ( 1991 , 57) uiteenzet, een "linguistic compe-
tence" heeft binnen het kader van een bepaalde taalvarieteit die a) de norm van
die varieteit omvat, maar ook b) het receptief en productief communiceren met
andere sprekers van die varieteit. Deze opvatting omvat zowel systematische
aspecten als heterogeniteit.

Daarmee stelt zich de vraag naar de validiteit van de informant zelf .

2.2.2. Validiteit uan informdnten en oordelen yan informanten

Het is belangrijk om via empirisch onderzoek na te gaan of 'gehomogeniseerde'

informanten valide zegslieden zrjn en of 'niet-gehomogeniseerde' informanten
ook valide kunnen zijn.

De vraag naar de validiteit van de informant is bij mijn weten het meest
uitgebreid aangesneden door tWerlen (1984) voor de Siidwestdeutsche Sprachatlas.
Voor die taalatlas werden als informant bij voorkeur NoRMs (Non-mobile Older
Rural Males) gekozen. Uitgaande van het standpunt dat het lokale dialect niet
homogeen hoeft rc zijn onderzoekt ze de vraag of de atlasinformanten als sociaal
gehomogeniseerde sprekersgroep (woRMs) specifieke kenmerken vertonen die
afwijken van andere groepen dialectsprekers, die sociaal heterogeen waren
samengesteld. Op grond van de ingeperkte selectie van sprekerskenmerken als

leeftijd, sociale klasse, geslacht en plattelandsgemeente werd verondersteld dat
men bij die informanten de oudst bereikbare vorm van "Grundmundart" had
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(vgl. Ruoff). 'sferlen onderzocht de attitude van deze sprekers ten opzichte van
hun dialect en ten opzichte van de standaardtaal, ze staat dus duidelijk in de

traditie van de "Zweidimensionalitlt" (verg. Dressler en \il/odak 1982). Als de

taalattitudes van 'gehomogeniseerde' dialectinformanten duidelijk verschillen van
die van de andere groepen dialectsprekers dan kan men zich volgens haar afuragen

of de gegevens van de dialectinformant wel valide zijn.
De validatieprocedure die zij volgt is in beginsel analoog aan die in dit hoofdstuk

gevolgd werd met betrekking tot de validering van de transcripties: breng het te
ijken materiaal in verband met een ijkingsinstrument waarvan structuur wel
bekend is. Bij haar is het ijkingsinstrument de structuur van de attitudes die in
haar onderzoek werd vastgesteld enerzijds ten opzichte yan het dialect en anderzijds
ten opzichte van de standaardtaal. Deze attitudestructuur bevat in beide gevallen

dezelfde componenten, maar verschilt bij dialect en standaardtaal en verschilt
ook in de vier onderscheiden groepen van dialectsprekers. Ze laat echter een

belangrijke stap in de validering na door niet het taalgedrag (te valideren) recht-
streeks in verband te brengen met het ijkingsinstrument (de structuur van de

attitudes). \fij zullen deze relatie op basis van het door haar verzamelde materiaal
alsnog leggen.

De eerste drie groepen bestonden uit dialectsprekers van het Schwabisch, de

vierde bestond in contrast daarmee uit sprekers van Badisch dialect. Groep 1 was

de qua sprekerskenmerken gehomogeniseerde groep van informanten (Schwa-

bisch); groep 2 was een qua sprekerskenmerken gehomogeniseerde groep van
potentiEle informanten die in reserve werd gehouden (Schwabisch), maar nog
niet voor de atlas benaderd was; groep 3 bevatte een qua sprekerskenmerken
heterogene groep dialectsprekers (Schwabisch) die niet voor de atlas benaderd
was en groep 4 bestond uit een qua sprekerskenmerken heterogene groep dialect-
sprekers (Badisch) die evenmin voor het Badische gedeelte van de atlas benaderd
was.

\Terlen constateert dat er inderdaad verschillen in attitudestructuur tussen de

vier groepen dialectsprekers bestaan (t.a.p. 304 e.v.). Dat wekt, omdat er natuurlijk
een relatie bestaat tussen dialectgedrag en attitudes ten opzichte van dialect en
standaardtaal, wel mijfel aan de validiteit van bepaalde sprekers. Maar, zoals

gezegd beantwoordt \Terlen die vraagniet echt, omdat ze nalaat het echte dialect-
gedrag - dat moet immers geijkt worden - te vergelijken met de attitudestructuur
per groep.'5 \Terlen geeft (t.r.p. 203) wel een tabel waarin de gegevens staan over
de mate van dialectgebruik in de vier sprekersgroepen volgens de eigen subjectieve
inschatting van de dialectspreker. Die gegevens over de mate van dialectgebruik
noem ik gerapporteerd dialectgedrag en dat dekt zich niet noodzakelijkerwijs met
het echte gedrag, maar is er wel duidelijk aan gerelateerd.

Het gaat om "ik gebruik(te) frequent dialect" in vier domeinen: a) vroeger met
vriend(inn)en, b) vroeger als kind in het gezin, c) huidig taalgebruik thuis en d)
vroeger op school. Deze gegevens, die, hoewel het om gerapporteerd dialect-

r5 Overigens zijn attitudinele factoren geen duidelijke voorspellers gebleken van het gedrag.
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gedrag gaat toch in relatie met werkelijk dialectgedrag staan, worden door haar
niet in verband gebracht met het ijkingspunt.

Dat kan alsnog gedaan worden op basis van de ruwe gegevens die zrj meedeelt.
Helaas zijn die per sprekersgroep gegroepeerd, zodat ik ze niet op individueel
niveau kan heranalyseren. 'Wel is het mogelijk om op grond van haar gegevens

een idee van de samenhang tussen gerapporteerd dialectgedrag, positieve attitude
ten opzichte van dialect en positieve attitude ten opzichte van de standaardtaal te

krijgen met behulp van een categoriale multivariate techniek.r6 Omdat de resultaten
uit \Terlens factoranalyse niet bruikbaar waren (de resultaattabellen waren niet
meer direct naar de sprekersgroepen terug te koppelen), werden haar gegevens

betreffende de oorspronkelijke attitudeitems ingedeeld in 5 factoren op de manier
die \Werlen in een vooronderuoek had vastgesteld (t.".p. 267 en 339).Overigens
gaat het ons hier nietzozeer om de resulterende verschillende scores met betrekkirg
tot de attitudinele factorenlT en het gerapporteerd dialectgebruik, maar het gaat
ons vooral om de verschillen tussen de groepen dialectsprekers.

Ik formuleerde drie modellen:
1) gerapporteerd dialectgebruik met de vier situaties/domeinen en de vier

sprekersgroepen (8 factoren) als onafhankelijke variabelen;
2) positieve houding ten opzichte van dialect met de vijf attitudinele factoren en

de vier sprekersgroepen (9 factoren) als onafhankelijke variabelen;
3) positieve houding ten opzichte van de standaardtaal met de vijf attitudinele

factorenrs en de vier sprekersgroepen (totaal dus 9 factoren) als onafhankelijke
variabelen.

In figuur I zljn de resultaten betreffende de attitudestructuur tesamengebracht
met die van het dialectgedrag. Men kan de mate van (v.r.n.rl.) positieve attitude
zien ten opzichte van de standaardtaal, de mate van postieve attitude ten opzichte
van het dialect, en de mate van dialectgebruik in de vier onderscheiden groepen.

tG Gebruikt werd Goldvarb 2.0 (Rand en Sankoff 1990).
17 Voor de twee taalvaridteiten dialect en standaardtaal waren dar de factoren: uitaliteit/productiuiteit,

gebruihsuaarde, economisch/pregnant, duidelijke s*uctuur en sociaal gewaardeerd/mooi.
t8 tWerlens attitudegegevens (tWerlen, 217-242) werden herschaald naar 1 indien men positief

scoorde met betrekking tot de taalvariant in hvestie (dialect resp. standaardtaal), naar 0 indien
men de negatieve pool verkoos, middenscores werden gelijkelijk over de rwee polen verdeeld.
Bij gerapporteerd dialect/taalgedrag werd per domein/situatie eveneens gedichotomiseerd tot
dialect- versus standaardtaalgebruik. Het resulraat van een Goldvarb-analyse bestaar uit gewichten
voor de factoren tussen 0.00 en 1.00 die het relatief belang weergeven van de factoren met
betrekking tot mate van (gerapporteerd) dialectgebruik,en de mate van positieve attirude ten
opzichte van dialect en standaardtaal. Deze gewichten kunnen nog verder uitgesplitst worden
in een algemeen gemiddelde, gemeenschappelijk aan alle factoren, en een gewicht dat specifiek
is voor iedere factor afzonderlijk. Ik ga uir van de niet-uitgesplirsre gewichten vanwege de

vergelijkbaarheid tussen de drie modellen.
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Figuur 1: Dialectgebruik en attitude t.o.v. dialect/standaardtaal
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J = positieve houding t.o.v. standaardtaal.

De vier groepen sprekers gedragen zich in attitudineel opzicht (het ijkpunt)
gelijksoortig, dialect wordt lager gewaardeerd dan de standaardtaal. De waarde-
ring voor dialect blijft achter bij het gerapporteerde gebruik, behalve bij de groep
dialectsprekers uit Baden, want daar ligt de waardering hoger dan wat gerapporteerd
wordr.

\fleliswaar is het (gerapporteerde) taalgedrag van de Schwabische NoRMs, de
z.g. "echt-dialect"-sprekers uniformer dan de groep dialectsprekers met een hetero-
gene achtergrond, de drie groepen Schwabische sprekers hebben toch heel gelijk-
soortige profielen;le de heterogene groep dialectsprekers kan, gegeven de mate
van dialectgebruik en de attitude, toch als representant van het "echte" dialect
gelden: het niet noodzakelijk homogene, lokale dialect, de "Grundmundart".
Anders ligt de situatie in Baden. Hier lijkt een regionaal verschil in mate van
dialectgebruik een rol te spelen, maar zonder nadere gegevens over qua sprekers-
kenmerken ltomogene groepen van sprekers in Baden valt daar verder niets met
zekerheid over te zeggen.

De attitudinele structuur van alle onderscheiden groepen dialectsprekers
vertoont onderling grote gelijkenis, uit dien hoofde hoeft er geen rwijfel te bestaan

aan de validiteit. Een groep (Baden) heeft een wat ander taalgedrag.

re Een correlatie- of een regressieberekening is, omdat er slechts drie sprekersgroepen zijn, betrek-
kelijk zinloos; een significantiewaarde kan onder de gegeven omstandigheden niet berekend
worden, er blijft maar 1 mogelijkheid tot schending over.



HOOFDSTUK 2

De conclusie is, dat ook groepen van dialectsprekers met heterogene achter-
grondkenmerken valide data leveren en dus representanten van hun lokale dialect
kunnen zijn - in dit geval met betrekking tot hun eigen (gerapporteerd) dialect-
gedrag - en dat spooft met het criterium van Dressler en \Wodak die de intentie2O

van de spreker als uitgangspunt nemen.

2.2.3. De praktijk uan het Nederlandse dialektonderzoeh

2.2.3.1 . Acurp,nGRoNDKr,NMERKEN vAN spREKERS

In de voorafgaande secties 2.2.1 en 2.2.2 hebben we gezien dat een beperking tot
NORMs (=non-mobile, older, rural males) die meestal afkomstig zijn uit een

Iagere sociale klasse, geen noodzakelijke voorwaarde is om valide dialectmateriaal
te verkrijgen. In deze sectie onderzoeken we hoe men in de praktijk van het
Nederlandse dialectonderzoek gehandeld heeft.

Men veronderstelt vaak dat ook het Nederlandse dialectonderzoek zich beperkt
heeft tot de NoRMs. Goossens (1977, 13) is die mening in ieder geval met
betrekking tot de 'O' van NoRMs - het leeftijdsaspect - niet toegedaan. Hij vindt
dat men eigenlijk alleen op oudere informanten is aangewezen als men op zoek is
naar taalantiquiteiten. Dat oudere mensen het dialect het best zouden kennen is

volgens hem "een algemeen verspreid" bijgeloof (vgl. hierboven wat Loffler (1980,
47) opmerkte). Daartegenover staat de visie van Hoppenbrouwers (1990, 9 en
84) die vermoedt dat de situatie in Nederland zal gaan lijken op de Britse:
langzamerhand zal het dialect op het verstedelijkte platteland beperkt worden tot
de kring van NORMs, de oudste autochtone mannen en wel door de uitbreiding
van het communicatieve bereik van het regiolekt over meer en meer situaties.

Taeldeman (1986, 1987, 1989) daarentegen beperkt zich niet tot NoRMs.
Voor de Vlaamse situatie toonde hij aan dat er enerzijds sprake is van dialecten
die sociale en leeftijdsgebonden variatie vertonen en dan vaak relatief homogener
zijn met in geografisch opzicht sterk gradueel verlopende taalstructurele overgangen,
maar dat er anderzijds gevallen zijnvan overgangsdialecten waarin de taalstructurele
overgangen zeer abrupt zijn, zonder dat de variatie sociaal gebonden is. De twee
rypen van overgangen doen zich niet alleen voor op het verstedelijkte platteland,
maar ook in meer rurale gebieden.

De conclusie die we hieruit moeten trekken is dat de keuze van informanten
niet beperkt moet zijn tot a) ruonus en bovendien niet tot b) homogeen geachte
rurale plaatsen.

Ik bespreek daarom eerst het niet-NoRMs-karakter, de heterogeniteit qua
sprekerskenmerken, en vervolgens de heterogeniteit in geografisch opzicht. 'We

kunnen, net als van bij de analyse van \Terlens materiaal hierboven, een uitspraak

20 In de Nederlandse dialectologie werd ook het begrip'taalwil'gebruikt (Heeroma 1956i).Taal-
wil is iets anders dan de intentie van de spreker. Taalwil is een voornamelijk sociolinguistisch en

taalpolitiek begrip. Het is de inzet van meerdere personen die het eigen dialect een betere status
zoeken te geven. De intentie van de spreker is daarentegen een momentane individuele keuze.
Als die keuze habitueel is komen we mogelijk op het terrein dat Heeroma met taalwil omschrijft.
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doen over de validiteit van onze data ontlokt aan groepen heterogeen samenge-

stelde Nederlandse dialectsprekers.
Een beeld van de spreiding van de achtergrondkenmerken van dialectinforman-

ten is te krijgen uit Daan (1963,xi-xiv) en Gerritsen (1979) voor het informanten-
bestand van de grootste dialectenqu€terende instantie in Nederland.2l Het betreft
de situatie yan respectievelijk 1956 en 1979 en het gaat hier om schriftelijke
enqu€tes. Voor mondelinge enqu6tes kunnen we teruggrijpen op Johnston (1985),
die een deel van de persoonsgegevens van de RND (=Reeks Nederlandse Dialect-
atlassen) uit de periode 1925-1980 nader heeft geanalyseerd.22 Het gaat hier om
de informanten uit de middenklasse, omdat die, volgens het heersende beeld dat
nogal eens in de sociolinguistische literatuur naar voren gebracht wordt, niet in
traditioneel dialectonderzoek vertegenwoordigd zouden zijn omdat ze daar als

niet-valide dialectsprekers zouden gelden. In tabel 1 geef ik het materiaal, waarbij
ik me net als Johnston beperk tot opgave van het percentage beroepsopgave uit de

middenklasse.

Tabel 1: Achtergrondkenmerken van de informanten van het Meertens Instituut
en van de informanten uit de RND

Zowel Daan als Gerritsen gebruiken een fijnere klasseindeling, maar omdat

Johnston met een Engelse indeling in drie sociale klassen werkt, heb ik de fijnere
klassenindeling van Daan en Gerritsen eveneens tot drie strata herleid.23

Uit de cijfers blijkt zeker geen algemene voorkeur voor informanten van boven
de 60, met uitzondering van 1979 zljn de leeftijdsgroepen van jonger dan 60 jaar
ruim vertegenwoordigd. Vrouwen zijn redelijk maar niet genoeg vertegenwoordigd,
de Nederlandse cijfers steken evenwel gunstig af bij buitenlandse enqu6tes (zie

daarvoor Johnston 1985). De middenklasse lijkt overgerepresenteerd (68.6, 52.1
en 47.9o/o), maar komt wel overeen met het huidige overwicht van de midden-
klasse in de Nederlandse maatschappij.

2t Het Meertens-lnstituut te Amsterdam.
2? Verg. ook: Hagen (1995).
27 Onduidelijk is hoe Johnston agrari€rs in concreto indeelde. Hij zegt wei dat hij grote boeren

met eigen personeel bij de Middle Class telt, hetgeen zeker voor Groningen overwegend zal

gelden, maar voor andere gebieden leveren de aanwijzingen in de bronnen toch geen
aanknopingspunten.

Lftd. mannen+Yrouwen Tot. beroepsopgaven

jaar Tot. inf. o/ovrouw o/o 0-30 o/o30-60 0/o60+
mannen+
vrouwen

o/o

Middenkl.

1956
1979
RND 1925-

I 980

1600
7tt

4234

15

26
23.1

9.1
)7)
28.7

48.8
2t
45.7

42.r
51.8
25.6

1380
607

3414

68.6
52.1
47.9
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De praktijk van het Nederlandse onderzoek om al deze sprekers te beschouwen
als goede representanten van het lokale dialect, de "Grundmundart", blijkt dus te
stroken met de ideeEn van Goossens en Loffler.

Johnston (1985, 87) wijst op de communis opinio dat naarmate men in een

hogere sociale klasse zit er minder lokale dialecwormen gebruikt zouden worden
en dat hun taalgebruik de lokale vorm van de standaard2a nadert; immers: lage

sociale status is geassocieerd met lokaal dialect. Maar hij laat de mogelijkheid
open dat er in Nederland minder sprake is van stigmatisatie dan in Engeland en
Frankrijk, hetgeen zou leiden tot een naar verhouding geringere aanwezigheid
van variatie-patronen van stilistische en sexe-gebonden aard: in Nederland zouden
sprekers dan in een formele context relatief minder naar de standaardtaal neigen,
en vrouwen zouden zich ook relatief minder naar de standaardtaal richten.

De vraag doet zich nu voor of die Middle Class sprekers dan wel echt dialect
spreken, ze vormen immers een hogere sociale laag. Zrjn het goede, valide, dialect-
informanten? Johnston (1985, 89) heeft deze vraae proberen te beanwoorden
door in de RND na te gaan hoe het lag met de frequentie van gerapporteerd
dialect-gebruik2s van Middle Class-sprekers per RND-atlasdeel en naar grootte
van hun woonplaats.'6 Dit laatste geeft mogelijk indicaties over stad-platteland
tegenstellingen. Johnstons (Fig. 5.4) onderscheidt de woonplaatsen in 4 klassen
naar inwonertal: 0-5,000; 5,000-10,000; 10,000-50,000 en meer dan 50,000
inwoners; bij de frequentie van het dialectgebruik onderscheidt hij 4 graden:
nooit, soms, meestal en altijd.

Johnstons bespreekt de tabel, maar analyseert de gegevens verder niet. Evenmin
houdt hij rekening met het tijdsverschil in de RND gegevens. Johnston heeft niet
geanalyseerd of en in hoeverre de mate van dialectgebruik in de middenklassen is

veranderd. Het is belangrijk om dit om dit mogelijke effect wel na te gaan omdat
de gegevens voor de verschillende delen van de atlas verzameld werden over een

periode die loopt van 1925-1980 en in dat tijdsbestek kan de situatie sterk
veranderd zijn.27

Johnstons data, door mij aangevuld met die voor Groningen/Noord-Drente,
Zuid-Drente en Noord-Overijsel, werden geanalyseerd om het effect van de

24

25

Beinvloeding door de standaardtaal wordt expliciet besproken in hoofdstuk 5 en 6.

Opgemerkr moet worden dat Johnston niet vermeldt dat de gegevens over de mate van

dialectgebruik geen objectieve vaststelling zijn, maar dat het de subjectieve rapportering van de

informanr over hun eigen taalgedrag betrefr, in dit opzicht zijn deze sprekersoordelen volstrekt
parallel aan die van'Werlen.
De regio Groningen/Noord-Drente laat hij buiten beschouwing omdat er nauwelijks opgaven

zijn over het dialectgebruik. Hij gebruikte het Friese deel niet, en evenmin het laatstverschenen

deel betreffende Zuid-Drente en Noord-Overijssel. In rabel 1 en 2 werd dit laatste deel door
mij wel in de opstelling meegenomen. De schriftelijke enqu€tes betreffen alleen Nederland, de

Rt lo betrefr zowel Vlaanderen als Nederland.
Taalstructurele verandering met betrekking tot t-deletie wordt besproken in hoofdstuk 5. Het
betreft veranderingen tussen de tijd van de opnamen voor de RND en die voor GTP.

Historische taalverandering met betrekking tot eenheidspluralis op -t komt aan de orde in
hoofdstuk 7 en B.
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verdeling in "woonplaatsgrootte", "regio" en "tijd" bij de middenklasse op het
dialectgebruik te schatten. De vraag is dus: zijn er voldoende middenklasse spre-

kers van "echt dialect", van de "Grundmundart". Vanwege het feit dat het om
gegroepeerde gegevens ging werden de gegevens geanalyseerd met behulp van
Goldvarb v.2.0.28

De resultaten van mijn analyse zijn samengevat in tabel 2.2e De analyse verliep
in rwee srappen. Het model dat getoetst wordt bevat als afhankelijke variabele
a) de waarschijnlijkheid (schaal [0.0 - 1.0]) van frequent dialectgebruik (naar

zelfrapportage) in de middenklasse; het bevat verder als factoren de onafhanke-
lijke variabelen

b) atlasregio (op basis van atlasdeel), c) grootte van de woonplaats en d) tijd van
de opname.

Als meting voor de tijd waarin de gegevens werden opgenomen werd een indeling
gemaakt in decaden. Daarbij werd uitgegaan van het verschijningsl'aar van het
atlasdeel. Viel dit voor of in het vierde jaar van een decade, dan ben ik ervan

uitgegaan dat de gegevens uit de voorafgaande decade stamden.
De eerste stap bestond uit een analyse waar de tijdsvariabele in de analyse

betrokken was. In dat geval kon het programma niet tot eenduidige oplossingen
komen: de variable "tijd" kon zowel meegenomen worden in het model, maar
kon evengoed worden weggelaten.

De rweede stap bestond uit een beperking tot de regionale factor en de

plaatsgrootte-factor. De variabelen "regio" en "grootte van de woonplaats" werden
wel door het Goldvarb-programma meegenomen. Daardoor kunnen we als

conclusie trekken dat bij deze RND-data de rwee laatst genoemde factoren/
variabelen volstaan als verklaring voor het gerapporteerde dialectgedrag, en dat de
variable "tijd" geen rol speelt. Om hierover meer zekerheid te krijgen werden de

gewichten3o voor de regio's gecorreleerd met het verschijningsjaar teneinde na te
gaan of er alsnog een ontwikkeling naar meer of minder dialectgebruik viel te
constateren, maar dit leverde geen significant verband op.3r Dat betekent dat de
mate van dialectgebruik in chronologisch opzicht constant is gebleven.

Vanwege beperkingen in het programma Goldvarb was het noodzakelijk om de afhankelijke
variable: frequentie van dialectgebruik te dichotomiseren. Daartoe werden de categorieen
"meestal" en "altijd" samengevoegd tot: "zeer frequent"; de categoriedn "soms" en "nooit" tot:
"infrequent".
Op basis van statistische criteria verwijdert het programma bepaalde factoren eerst uit het
model en voegt ze daarna evenueel weer toe. De procedure is vergelijkbaar mer die van

stepwise m ultiple regression.

Het programma rapporteert drie gewichten: 1) een algemeen gemiddelde dat een soort van

basiswaarde is die alle factoren gemeen hebben; 2) de gewichten van de categorieEn waaruit
iedere factor bestaat (resp. de afzonderlijke regio's en grootte-klassen woonplaats) en 3) 1 en 2
gecombineerd en onderling gewogen.

Spearman's Rho (gecorr. voor ties) = -0.444, bij p>0.05 en N=14.
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Kaart 1: Atlasdelen Reeks Nederlandse Dialectatlassen
Vakindeling volgens Grootaers-Kloeke

l. Klein-Brabant
2. Zuid-Oost-Vlaandbren
3. Zeeuws-+Noord-dost-Vlaand.
4. Vlaams-Brabant ji

5. Zeeland j

6. West-+Frans-Vlaahderen
7. Antwerpen .l

8. Belgisch+Zuid-Limburg
9. West-Noord-Brabaut
10, O.-Nrd.-Brab.+Nnd. Limburg

I 1. Zuid-Holland+Utr.echt
I 2. Gelderkind+Zuid-Overijssel
13. Noord-Holland ji

L 4. Zui d -D rente +Z ui 
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15. Friesland
16. Groningen+Noor{-Drente
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Tabel 2: Middenklasse: waarschijnlijkheid van frequent dialectgebruik (schaal [0-
1]) naar regio en woonplaatsgrootte; gerangschikt naar dalend gewicht.

RND-gegevens: regioaanduiding: zie kaart 1.

Uit Tabel 2 blijkt dat bij de RND-informanten uit de middenklasse over de hele
linie het basisgemiddelde voor frequent dialectgebruik (0.77) zeer hoog is. In
plaatsen met een inwonersaantal van < 5,000 is dat naar verhouding nog meer
(0.80), naarmate de plaatsen groter zijn is dat minder. Tweederde van de
middenklasse-sprekers uit het informantenbestand van de RND, die in middelgrote
plaatsen wonen (> 10,000-50,000) spreekt nog altijd volgens eigen zeggen zeer
frequent dialect (0.66).

De mate van dialectgebruik verschilt naar regio. In de tabel zijn die naar mate
van dialectgebruik geordend: Vlaams-Brabant, -West-Maanderen, Zuid-Limburg
en Zuidoost-Vlaanderen vertonen een frequent dialectgebruik dat hoger ligt dan
gemiddeld (0.770). De overige 10 regio's zitten lager dan dat gemiddelde; \7est-
Noord-Brabant (voornamelijk bepaald door de regio's in dat atlasdeel die bestaan
uit een deel van de provincie Zuid-Holland en de streek rond \Willemstad),

Noord- en Zuid-Holland, IJtrecht, zuidelijk Drente en noordelijk Overijssel,
alsmede Antwerpen, Klein-Brabant en de Zeeuwse eilanden zitten onder de rwee-
derde van de gevallen (algemeen gemiddelde + gewicht). In de westelijke regio's is

Alg. Gemiddelde: 0.770

regro gewicht Alg.gem.+gew. jaar atlasdeel

Vlaams Brabant
\West-Vlaanderen

Zuid-Limburg
Z-Oost-Vlaandere n
N-Oosr-Vlaanderen
O-Noord-Brab. +N-Limburg
Gelderland +Z-Overijsel
Klein Brabant
Zeeuwse eilanden
Anrwerpen
Z-Drente tN-Overijsel
N-Zuid-Holland +Utrecht
Noord-Holland
Z-Zdd-Holland+'$il'-N oo rdbrabant

0.731
0.666
0.666
0.661
0.482
0.4r7
0.367
0-362
0.357
0.297
0.256
0.r97
0. r95
0.1 58

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

r938
1946
t962
t930
1935
1965
1973

t9251t952
1940
1958
1980
1 968
1969
t952

grootte woonplaats gewicht AIg.gem.+gewicht

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

0.547
0.450
0.367
0.235

0.80
0.73
0.56
0.51

Bron: Johnston (1985) en eigen tellingen.
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de druk van de standaardtaal inderdaad erg groot, in andere regio's uit deze groep
is dat voor dialectsprekers uit de middenklasse eveneens het geval.

Johnston (1985, B9) concludeerde dat frequent gebruik van dialect klasse-
gebonden is in de provincies Noord- en Zsid-Holland, Utrecht32 en in het
Betuwe-gebied: naar verhouding wordt daar minder frequent dialect gebruikt
door de informanten. Overal elders in de middenklasse wordt frequent dialect
gebruikt. Mijn heranalyse van het materiaal leert dat ook Anrwerpen en Klein-
Brabant betrekkelijk laag uitkomen.

Het resultaat voor Anrwerpen vinden we bevestigd bij De Schutter (1980) op
het niveau van werkelijk dialectgebruik (dus niet: gerapporteerd dialectgebruik).
Hij onderscheidt in het gebied van Antwerpen twee verschillende soorten
dorpsgemeenschappen naar hun werkelijk gebruik van lexicale, dialect- of
standaardtaal-varianten: 1) dialectaal betrekkelijk homogene dorpen en2) dorpen
die betrekkelijk heterogeen zijn.

De procentuele verdelingen van werkelijk gebruik in de middenklasse van
dialectbenamingen voor een viertal lexicale velden: kleine dieren, bloemen,
traditionele begrippen, recente begrippen staan in tabel 3 voor de twee plaatsen
uit De Schutters onderzoek waar hij in de tabel de klasseaanduidingen gaf. Heist
op den Berg en Ter Aard zijn plaatsen met een heterogeen karakter. Voor andere
plaatsen waren de gegevens niet naar sociale klasse gescheiden (een voorbeeld van
een homogeen dorp was Vrasene).

Tabel 3: Percentage dialectbenamingen in de provincie Anrwerpen in de midden-
klasse (volgens tabellen I-IV van De Schutter).

Lexicaal veld Heist-op-den-Berg Ten Aard

Kleine dieren
Bloemen
Trad. begrippen
Rec. begrippen

46.2
71

94.4
40.7

63
86.8

100

55.8

Deze rwee Antwerpse plaatsen vertonen een duidelijke lexicale heterogeniteit in
het werkelijke dialectgedrag.

Overigens vermoedt De Schutter dat het klasseonderscheid (bij hem van laag
naar midden) weinigverschil maakt. Daarentegen spelen volgens hem in heterogene
gemeenschappen generatie- en geslachtsverschillen met betrekking tot dialectge-
bruik op lexicaal vlak wel een rol.

\Vat betreft werkelijk dialectgebruik in het fonetisch-fonologische bereik heeft
Goeman (1984, l2I-125) voor Zoetermeer (Zuid-Holland) nagegaan of er op
dialectniveau veranderingen ztjn opgetreden. Zoetermeer is thans een zeer hete-
rogene taalgemeenschap en ligt juist in een van de gebieden die door Johnston

32 Groningen werd door Johnston niet opgenomen in de tabel; hij vermeldt wel Sassens (in
Groningen de enqu6teur) mening dat dialectspreken daar ook klassegebonden is.
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aangemerkt werden als gekenmerkt door een klassegebonden dialectgebruik waarbij
de situatie meer zou lijken op de Britse situatie met een sterk klasseverschil (vgl.

Hoppenbrouwers (1990, 9 en 84)). Verwacht mag worden dat dit dialect sterk in
de richting van de standaardtaal veranderd is. De gegevens bestonden in Goeman
(1984) uit vier verschillende tijdsdoorsneden, en het ging dus om veranderingen
in werkelijke tijd. De conclusie was dat er aanvankelijk inderdaad een lichte
onrwikkeling in de richting van de standaardtaal-uitspraak was, maar dat er

daarnaast interne onrwikkelingen in het dialect waren die de uitspraak vervolgens
weer van de standaardtaal wegleidden. Ook in dit geval waren de informanten
voornamelijk sprekers uit de middenklasse. Dus zelfs in een meer extreme situatie
zijn middenklas-sprekers valide informanten.

In de Nederlandse onderzoekstraditie zijn dus vanouds veel heterogener
samengestelde groepen van informanten gebruikt. Nieuw in onze conclusie ten
opzichte van Johnston is, buiten de grotere precisie, dat de gegevens van de RND

betrekkelijk homogeen zijn met betrekkirg tot het tijdsverloop. Regionale factoren
en factoren van kleinschalige aard, namelijk de factor "plaatsen met minder dan
5,000 inwoners" zijnwel in hoge mate indicatiefvoor gerapporteerd dialectgebruik
in de middenklasse.33

Nfle kunnen dus de conclusie trekken dat in de RND ook via de middenklasse
de "Grundmundart" bereikt kan worden.

2.2.3.2. Valrorrerr EN sIREEKSTTJLNTvEAU

In deze sectie wordt de invloed besproken van verschillende spreekstijlen op het
geeliciteerde materiaal. Het gaat dus om de validiteit van de dialectdata: komt de
produktie van de informant overeen met de "Grundmundart".

Dialectmateriaal kan op een aantal manieren geeliciteerd worden: door middel
van schriftelijke vragenlijsten, mondelinge enqu€tering en elicitatie van spontane
spraak, waarbij iedere manier specifieke voor- en nadelen heeft.

Eerst wordt relevante literatuur besproken, eerst dialectologische bijdragen en
daarna bijdragen vanuit een sociolinguistische optiek. \Taarschijnlijk maken de
spreekstijlen deel uit van een meerdimensionele structuur en vormen ze dus niet
ddn schaal. Vervolgens toets ik een aspect van de stijlproblematiek aan de hand
van Nederlands dialectmateriaal. Het blijkt dat informanten toegang kunnen
hebben tot meerdere spreekstijlen.

Vaak komt slechts een belangrijk maar ingeperkt, aspect van validiteit, namelijk
"valid for what?" aan de orde. De validiteitsvraag wordt dan overwegend gesteld
in termen van het onderzoeksdoel, en men heeft naar verhouding wat minder
aandacht voor de algemenere vraag die in deze sectie aan de orde is: "geven de
gegevens weer wat ze weer moeten geven".

In verband met de validiteit van dialectgegevens heeft'Weijnen (1966, 152-
157), aansluitend bij Kloeke, de bezwaren onderkend die het gebruik van een

33 Het criterium voor opname in de RND: alle plaatsen met meer dan 2,000 inwoners past in dit
beeld.
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vragenlijst in standaardtaal met zich mee kan brengen, vooral in gebieden als

Utrecht en Zurd-Holland die qua dialect sterk op de standaardtaal lijken. De
vragenlijst van de RND bestaat uit zinnen en uit slechts enkele losse woorden en
als losse woorden afgevraagde delen van werkwoordsparadigma's. Goossens (1977,
59-70) geeft de voorkeur aan losse woorden voor segmenteel fonologisch
onderzoek. Het is belangrijk voor een fonologie om een invariante vorm te
hebben die het foneemkarakter duidelijk naar voren laat komen, en die wordt
door de z.g. Pausa-variant geleverd - Panzer en Thi.immel's (1971,33) "Pausa-

Phonetik". Goossens is het met ze eens,34 en hij acht het materiaal van de RND
voor een deel onbruikbaar voor het klankgeografisch onderzoek van foneemsyste-
men omdat de vragenlijst voor het grootste gedeelte juist uit woorden in zinsuerband
bestaat. Maar aan het afuragen van losse woorden zitten ook nadelen: Bruneau
(geciteerd door \il7eijnen (1965, 158)) wijst op het gevaar van vertraagde en
oververzorgde articulatie bij het afvragen van losse woorden. Het afuragen in
zinsverband noemen Panzer en Thiimmel (1 971, 33) "Satzphonetik", en ze zien
als nadeel dat de contextafhankelijke varianten dan verwaarloosd moeten worden
worden om de achterliggende systematische verschillen uit te laten komen. Op
deze manier wordt een deel van de variabiliteit als irrelevant buiten haakjes gezet.

In ieder geval is materiaal in zinsverband noodzakelijk om data betreffende
assimilatie en sandhi-verschijnselen te verkrijgen.

Sinds de onderzoekingen van Labov (1972 (=1966), 70-109) heeft de
algemenere validiteitsvraag een prominente plaats op de agenda. Labov's strategie
bestaat eruit om het interview in een aantal onderdelen zo te structureren dat er
informatie over onderscheiden spreekstijlen beschikbaar komt:

a) Casual Speech Sryle (css),
b) Interview Sryle (ts),

c) Reading Passage Sryle (nrs),
d) Word List Sryle (wt-s),
e) Minimal Pairs Sryle (iraps).

Als formeel in verschillende gradatie worden aangemerkt de stijlen b-e; als informeel
stijl a. De afgrenzing van a): CasualSpeechSryle (css), levert in de praktijk enkele
problemen op, en ter nadere vaststelling geeft Labov enige paralingufstische ver-
schijnselen, z.g."channel cues", die dat taalgedrag kunnen vergezellen: yeran-

dering in spreektempo, toonhoogte, stemvolume, snelheid/diepte van ademha-

34 Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk, omdat in Goossens' definitie van dialect het criterium
van het intertalige systeem-karakter zeer prominent aanwezig is. Hij bevindt zich hier in de
traditie van 'Weinreich (1954), die niet zozeer spreekt van dialecten, maar van verschillende
systemen. Overigens is -Weinreich daar in zijn laatste publikatie gedifferentieerder over gaan

denken (zie'Weinreich, Labov en Herzog (1968, 101)). Daar laat \$Teinreich de gelijkstelling
van structuur en homogeniteit los; de heterogeniteit is gestructureerd en deel van "unilingual
linguistic competence". Zie overigens par.2.2 hierboven voor een r,roege afwijzing van de
homogeniteit van het dorpsdialect.



DE VALIDITEIT VAN DIALECTGEGE\rENS

ling en lachen. 'W'anneer 
ze ook voorkomen in stijlen b-e dan wordt ook de uiting

waarin die cue voorkomt gerekend tot stijl a.

Labov (1972, 99 en 208) gaat er van uit dat de stijlen geordend kunnen
worden op ddn enkele dimensie: van formeel naar informeel, welke dimensie
gemeten kan worden door de hoeveelheid aandacht, de audio-monitoring, die
aan het eigen taalgebruik besteed wordt. Bij tadgebruik dat onderhevig is aan

minimale aandacht bevind men zich op het niveau van de CSS en dat niveau
levert de meest systematische gegevens; het is het niveau van de "vernacular" of,
in traditionele termen: de "Grundmundart", maar dan niet noodzakelijk lokaal
gedefinieerd.

Dressler (1975,13 en 16) is het met deze unidimensionaliteit niet eens. Volgens
hem is er geen schaal van stijlen op ddn enkele dimensie. Hij meent dat langzame
spraak deel uitmaakt van een andere dimensie dan de dimensie waarop casual
speech zich bevindt. Niet alle fonologische processen worden onderdrukt in
formele stijl. Er zijn er integendeel ook heel wat die juist meer aangewend worden
in formele of relatief langzame spreekstijl, zo bijvoorbeeld intervocalische, en
antevocalische initiele insertie van een glottale consonant in het Duits.

Bovendien kan volgens hem emotie, die kenmerkend geacht wordt voor casual
speech, juist tot over-articulatie leiden: lettergrepen met emotionele klemtoon
treden op de voorgrond en krijgen meer tijd waardoor Lento-processen kunnen
worden toegepast. In Lento-sdjl kunnen verlengingsverschijnselen optreden als

diftongering, breking, fonologisering van parasitische overgangsklanken (bijv.
lhomptl in plaats van lhomtl).35InAllegro-stijl verdwijnen daarentegen pauzes en
werken processen over woordgrenzen heen. Het aantal geaccentueerde syllaben
neemt af en hoe meer syllaben er tussen accentpieken liggen, des te minder
fonetisch detail er te vinden zal zljn in de realisering van deze syllaben. Of zoals
Goossens (1977,69) zegt met betrekkirg tot het vocalisme: "het eigen vocalisme
van woorden die in zinsverband in bijtonige positie staan, gaat inderdaad zeer
vaak verloren".

liritiek van verdergaande aard op het door Labov veronderstelde stijlcontinuiim
is door Bell (1984, 150) geleverd. Hi.i meent dat factor "aandacht" niet bepalend
is voor de stijldimensie, maar dat het slechts een bijkomende factor bij de elicitatie
is. Volgens hem is aandacht een intermediErende factor voor andere factoren. En
dat verklaart volgens hem meteen waarom aandacht soms met stijlverschuiving
samenhangt en soms niet. Bell wijst er in dit verband op dat aandacht net zo'n
status heeft als tempo, ook daar is er geen consistent verband tussen tempo en
reductieverschijnselen in de uitspraak. Zijn conclusie is dat sprekers hun stijl
aanpassen aan hun gehoor, en dat daarom de intentie van de spreker de belang-
rijkste factor is.

35 Voor de Great Vowel Shift wijst Samuels (1972, 4l-42) op het belang van de ontwikkeling van
onbeklemtoonde vormen in "relaxed style" -resulterend in verlaagde en meer centrale
vocaalvarianten- tot beklemtoonde vormen. Lass (1976, 59n) vindt dat deels onbegrijpelijk,
deels ondocumenteerbaar.

53
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OokJohnston (1985, 83-84) heeft zichbeziggehouden met de vraag naar de
rol van de spreekstijlen in traditioneel dialectologisch onderzoek. Hij gaat daarbij
uit van het Laboviaanse model van stijlniveaus. De vraag die hij onderzoekt is of
materiaal uit traditioneel dialectologisch onderzoek zich in stilistisch opzicht
onderscheidt van materiaal dat verkregen is via een sociolinguistisch design waarbij
expliciet rekening is gehouden met stijlverschil.

Hij vergelijkt daartoe de enerzijds realisaties van finale lp tkl als ejectieven [p'
t'k'], de realisaties van finale li,l als diftongen, en de realisatie van gevocaliseerde
preconsonantische of finale uvulaire lrl met ronding, die hij aantrof in eigen

sociolinguistisch onderzoek, met anderztlds de realisatie van deze verschijnselen
in het materiaal van de Survey of English Dialects (Orton e.a. 1952 e.v.) van
ongeveer dezelfde streek, om vast te stellen a) of verbonden zinnen uit een dialect-
enqu6te overeenkomen met ReadingPassageSryle (rus) en b) of losse woorden en

woordgroepen overeenstemmen met \TordlistSryle (wt-s); de vergelijking heeft
betrekking op de lower class-sprekers omdat de meerderheid van de informanten
voor de Survey hiertoe behoort.

De eerste twee verschijnselen (de ejectief realisaties en de diftongen) komen in
het sociolinguistisch onderzoek uitsluitend frequent voor in \ilTordlistSryle. Ze
zljnzeldzaam zowel in CasualSryle als in Formalsryle (= Labov's Interview Sryle).

Daarom komt hij tot de conclusie dat hier in plaats van de dimensie van informali-
teit een andere dimensie: namelijk spreektempo een rol speelt. In dit geval is dat
de lento-stijl. De woorden worden in isolatie of met emfase uitgesproken en die
lento-stijl is veranrwoordelijk voor de overeenstemming tussen traditioneel dialect-
materiaal en de sociolinguistische WordlistSryle-gegevens en niet zozeer de dimen-
sie formeel-informeel. In dit opzicht is zijn mening dezelfcle als die van Dressler
en komt ze ook overeen met Panzer en Thiimmels (1971) "Pausa"-variant.

Er komt echter ook overeenstemming voor tussen dialectologisch en sociolin-
guistisch materiaal die volgens hem niet via lento-stijl verklaard kan worden en

waaryoor de informaliteitsdimensie gehandhaafd kan blijven: op een na alle plaatsen
hebben, in alle stijlen, de ongeronde vorm van gevocaliseerde lrl. Het extra
kenmerk van ronding komt in het sociolinguistisch materiaal slechts in ddn plaats

frequent voor en uitsluitend in'WordlistS.yl., terwijl in de Survey dat de gewone
vorm voor alle plaatsen in dat gebied is. Er is voor die ronding dus geen fonetische
verklaring in de lento-stijl te vinden. Johnston denkt daarom dat er bij traditioneel
dialectologisch materiaal niet zozeer sprake is van \WordlistS.yl. (txtt-s), maar van
een aparte stijlsoort naast de traditionele classificatie, waarin de canonische vorm
van het woord (cas) duidelijk naar voren komt: een soort formele vorm van
spreekstijl, naast de leesstijl (ReadingPassageSryle; RPS), maar formeler dan de
InterviewS,yl. (ls). Hij postuleert in de categoriedn die volgen op de CasualSpeech-
S.yl. (css) en de InterviewS.yl. (rs) een splitsing in een spreekmodus en een
leesmodus. De leesmodus bevat dan naar groeiende graad van formaliteit: Reading-
Passagestyle (nrs) en WordlistSryle (wry-s). Parallel daaraan bevat de spreekmodus:
SelfconsciousConnectedSqyle (scs) en CanonicalSryle (cas). De Nederlandse
RND-data vormen volgens Johnston SelfconsciousConnected Sryle (scs), omdat
het materiaal in zinsverband wordt aangeboden. ZieFig.2.
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Figuur 2: De informaliteitsdimensie (naar Johnston 1 985)
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Formeel

Casualspeechsryle - InterviewSryle' SelfconsciousConnectedStyle-CanonicalStyle

\
\ 

(sPreekmodus)

\ R.rdi.,gPassageStyle \TordlistStyle-Minimal
PairSryle

(leesmodus)

Daarnaast bevat het materiaal enkele gevallen van losse woorden en paradigma's,
die in Johnston's classificatie tot de CanonicalSryle (cas) behoren. De MinimalPair
S.yl. (tvtps) komt in het RND-materiaal niet voor.

In de sociolinguistiek impliceert een hoge mate aan formaliteit dat de realisaties

sterk in de richting van de standaardtaal zullen gaan. De "Survey of English
Dialects"-data hebben in de rypologie van Fig. 2 een hoog formaliteitsgehalte.
Maar Johnston kan er op cruciale punten geen realisaties vinden die in de richting
van de standaardtaal gaan. Hij verklaart dat door aan te nemen dat dialect-
informanten blijkbaar het CasualSpeechSryle-stratum gebruiken in Selfconscious
ConnectedSryle en CanonicalSryle voorzover het gaat om die dialectkenmerken
waarvan men zich zeer bewust is (]ohnston 7985, 851.2e Voor kenmerken waar
men zich niet van bewust is, De kenmerken waar men zich niet van bewust
dringen niet door tot de SelfconsciousConnectedSryle en tot de CanonicalSryle,
zodat er dan alleen een vergelijking met ReadingPassageSryle en 'ffordlistSryle
oPenstaat.

Deze laatste vaststelling moet mijns inziens gerelativeerd worden. Bij de invulling
van schriftelijke dialect-enqu€tes kan de informant juist veel reflecteren op zijn
taalgebruik; in de zin van Johnston zou men dan uitsluitend dialectkenmerken
waaryan sprekers zich bewust zijn, in de anrwoorden kunnen aantreffen. Maar er
zijn gevallen dat automatische, onbewuste kenmerken, die juist uitsluitend in de
CasualspeechSryle zouden kunnen voorkomen, wel degelijk in CanonicalSryle
en SelfconsciousConnectedSryl. aangetroffbn worden .37 Ik illustreer dit aan de

hand van fonologisering van "parasitaire [p] in Lento-stijl", om Dressler's term te
gebruiken: bijvoorbeeld hij kompt/komp en varianten. Dressler (1975) en ook
Ohala (197 4, 357 -359) beschouwen het fonologische proces als in principe onbe-
wust. Ik vergelijk daarvoor schriftelijk, via vragenlijsten ingewonnen materiaal
(als indicatie voor Canonicalstyl.) met RND-gegevens (indicatiefvoor Selfconscious

Ook in Karwijk blijkt dit proces te werken. \fald (1984) constateerde zowel bij binnen Katwijk
werkzame informanten als bij Karwijkse forenzen juist in de woordenlijst-stijl het hoogste

percentage Karwijkse vormen (aanzienlijk meer dan in losse zinnen en in verhaalvorm).
Zie over bewust en onbewust ook sectie 2.4.
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ConnectedSryle) en met gegevens van spontane gesprekken in dialect (Casual

SpeechSryle), zie Goeman (1976b), waar ook de geografische verspreiding van
parasitaire [p] in Nederlandse dialecten wordt behandeld. De RND bevat de
woordvorm in SelfconsciousConnectedSryle in rwee posities: in de positie voor
een woord dat met [n] begint en tevens in "pausa" (deze laatste positie is min of
meer vergelijkbaat met CanonicalSryle).

De kaartbeelden van de gegevens, die uit de RND en die uit de schriftelijke
enqu€te, stemmen overeen (Goeman, 1976b en 1983, resp. 122-127 (kaarten 3-
6) en 202-205 (kaart p.204)), soms vertoont de RND een wat grotere homogeniteit
dan de anrwoorden op de schriftelijke enqu€te. In de RND kwamen een groot
aantal opgaven voor zonder lpl, soms zelfs bij dezelfcle informant, in de schriftelijke
enqu€te was dat eveneens het geval, binnen een plaats indien er meerdere
informanten waren, maar ook ook bij dezelfde spreker. Men zou kunnen denken
dat hier beinvloeding vanuit de orthografie van de standaardtaal bestaat, waar die

[p] immers niet voorkomt, maar dat is niet waarschijnlijk. 'Want uit door mij
gedxerpeerde bandopnamen van spontane dialectgesprekken (dus CasualSpeech
Sryle) (35 verschillende plaatsen in Drente, Overijssel, oostelijke Veluwe en Lim-
burg) voor dezelfde woordvorm hvam, systematisch en regionaal onderscheiden,
dezelfde variatie naar voren als uit het schriftelijke materiaal en de RND-gegevens.
Zelfs de regressieve assimilatie [mt] , [nt]: [kcnt] die in het Oosten van Zuid-
Limburg voorkomt was in de schriftelijke enqu€te ruim vertegenwoordigd. Het
onderscheid presens tegenover preteritum (kompt/hompyersus bwam/kwamp) speelt
geen rol. Enkel de geografische variabele is van belang.

Naar verhouding vertoont Limburg dan de meeste uniformiteit. Oostelijk
Noord-Brabant is de enige streek waar in de parasitaire [p] mogelijk een indicatie
voor het proces als Lento-verschijnsel te vinden is. Daar komt het verschijnsel in
SelfconsciousConnectedSryle (nNn in zinsfinale positie) wel voor, maar in zinsver-
band, in spontaan gesproken spraak (bandopnames van spontane gesprekken)
wordt het onderdrukt (resp. Goeman l9S3 krt. blz. 204 en Goeman I976b,l<rt.
3). D. canonische vorm met [p] vertoont zich niet in het presens, maar wel in het
preteritum (t.r.p. krtn. 5 en 6).

Deze bevindingen sporen met de hierboven vermelde kritiek op op de structuur
van het informaliteitscontinuum en ze betekenen dat - contra Johnston - dialect-
informanten wel degelijk in de CanonicalSryle toegang hebben tot automatische
processen die specifiek geacht worden voor de CasualSpeechsryle en die men
meestal als onbewuste kenmerken van het dialect aanmerkt. Inzoverre moet het
standpunt van Johnston geamendeerd worden, dat volgens mijn bevindingen de
verschillende stijlmodi niet strikt gescheiden kunnen worden naar de dimensie
onbewust-bewust en dat informanten, waarschijnlijk in grotere mate dan Johnston
aanneemt, beschikken over aanwendbare kennis van informelere stijlstrata als ze

zich in een formelere stijl bewegen.
In de vragenlijst die gebruikt werd voor het veldwerkproject FMND (crp)

waarbij spraak op de band werd opgenomen en die verder in dit boek de meeste
gegevens heeft geleverd, zijn beide modi aanwezig:
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1) basisvormen van losse woorden worden in Nederlandse orthografie aange-

boden (leesmodus), 2) morfologisch afgeleide vormen van die basiswoorden slechts

door een verwijzingmet +/- (spreekmodus), bijv.:

gewoon meervoud verkleinwoord

n aaP

.... etc.
n auto
.,..etc.

+

+

Van het woord aap werd dus het simplex (leesmodus) gevraag en het verklein-
woord (spreekmodus), van dutl het simplex (leesmodus) en het meervoud (spreek-

modus). Bepaalde woorden werden verderop in de lijst in woordgroepen of
zinsverband nog eens aangeboden. Een complete lijst van de in de volgende
hoofdstukken verwerkte woordvormen is achterin dit boek opgenomen.

Er werd tot nu toe geen algemeen systematisch onderzoek gedaan naarverschillen
in realisaties die uitsluitend met deze rwee modi samenhangen. 

.Wel 
hebben

Goeman en Van Reenen (1985) gevonden dat het afuragen van items in paradigma-
vorm in leesmodus geen vertekening van de gegevens heeft veroorzaakt.3s

De resultaten met betrekking tot het proces van parasitaire [p] en de ervarin-
gen bij het veldwerk en de transcriptie wijzen erop dat bij traditioneel dialect-
onderzoek ook in het geval van de leesmodus de CasualSpeechSryle toegankelijk
is, zelfs in het geval van processen die meer onbewust verlopen, en dat het zo

geeliciteerde materiaal van dialectinformanten valide is. De informant is compe-
tent met betrekking tot de structuur en de variatieinzijn dialect. Op de speci-
fieke kanten van het GTP-materiaal komen we in 2.3 terug.

\7e vatten deze sectie samen:
- Casual Speech Sryle, de meest informele vorm van taalgebruik, interacteert

waarschijnlijk met de dimensie van spreeksnelheid.
- Enerzijds kan emotionaliteit, in verband gebracht met informaliteit, juist tot

Lento-verschijnselen aanleiding geven,
- anderzijds is CasualSpeechStyle onderhevig aan min of meer vergaande

reductieprocessen.
- Bij traditioneel dialect-onderzoek is de CasualSpeechSryle toegankelijk voor

de spreker.

Met betrekking tot de validiteit en spreekstijl hebben we gevonden dat
- bij traditioneel dialectonderzoek de spreker niet alleen zijn dialect intendeert te

spreken, hij heeft de competentie daartoe ook.
- het is niet zo datspreekstijlen altijd te ordenenzljn op ddn enkele dimensie; bij

dialectsprekers kan die ordening in ieder geval doorbroken worden (toegankelijk-
heid voor toepassing van andere spreekstijlen).

r8 Hier als hoofdstuk 6.
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- er kunnen meer dimensies zijn dan de rwee genoemde stijlen van spreektempo
en informaliteit, bovendien zijn de twee laatstgenoemde dimensies waarschijnlijk
niet tot elkaar herleidbaar.3e

2.3.De achtergrondgegevens van de informanten in het GTProject

In deze parugraaf gaan we nader in op een aantal achtergrondvariabelen van de
informanten van het GTProject in verband met de validiteitsvraag. Dat doen we
omdat een groot deel van het onderzoek waarover in volgende hoofdstukken
gerapporteerd wordt, gebaseerd is op dialectgegevens uit dat project. In dit
hoofclstuk geven we een analyse van het informantenbestand naar de situatie van
de ingevoerde transcriptiefiles in 1993. Het betreft 353 plaatsen in Nederland.
Later werden nog 12 plaatsen aan het totale bestand toegevoegd. In hoofdstuk 4
worden die achtergrondvariabelen voor het onderzoeksgebied in lcrvestie expliciet
meegenomen; in het geval van t-deletie blijken ze nauwelijks verklarende waarde
toe te voegen. Verderop in dit hoofdstuk wordt aangetoond dat deze achtergrond-
variabelen bij andere dialecwerschijnselen (zoals de zachte lgl) wel een rol kunnen
spelen. \Teliswaar lijkt er geen gebalanceerde verdeling naar achtergrondvariabelen
te zrjn omdat er voor iedere plaats in over het algemeen ddn informant gekozen is,

maar over het gehele land gezien weerspiegelen de informanten het Nederlandse
spectrum. In al deze gevallen liggen de achtergrondgegevens op individueel niveau;
pas in rweede instantie worden ze soms tot grotere groepen tesamen genomen.

In de praktijk wordt de gebalanceerde verdeling toch bereikt. In de volgende
hoofdstukken van deze studie wordt gewezen op het feit dat naburige plaatsen
-naburigis geen absolute eigenschap maar vertoont een afnemend karakter naarma-
te de afstand tot de oorsprong afneemt- onderlinge gelijkenis vertonen met betrek-
king tot taal - en dialecwerschijnselen (regionale autocorrelatie). Dezegelijkenissen
worden ten dele ook weerspiegeld in de subjectieve oordelen van sprekers over de
hen omringende dialecten waawan in hoofdstuk 4 en 10 meer sprake zal zijn.
Deze onderlinge gelijkenissen compenseren voor het feit dat deze studie over het
algemeen uitgaat van ddn enkele informant per plaats want binnen een nader te
specificeren nabuurschap zullen er altijd meer plaatsen, en dus in ons geval
individuen met uiteenlopende eigenschappen,voorhanden zijn. De gekozen proce-
dure hoeft dus niet noodzakelijkerwijs tot inperking van de variabiliteit van de
taaldata te leiden en ook niet tot inperking van de variabiliteit aan achtergrond-
gegevens.ao

Met name voor syntactisch onderzoek zijn in de Nederlandse dialectologie naast het vertalen
van zinnen nog rwee andere modi gebruikt die meer in een experimenteel kader passen:
(schriftelijke) taalgebruiksteksten en schriftelijke beoordelingsteksten: Van Bree (1981) en

Gerritsen (1991). Zie in dit verband voor de complementaire meerwaarde van testen naast
spontaan taalgebruik Cornips (1994; 1995; 1996).
Zelfs als we niet tot groter€ eenheden aggregeren, dan nog blijft het zo dat de achtergrondeigen-
schappen van de geselecteerde informanten de gevonden scores op taalkenmerken beinvloeden.

4t)
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De achtergrondgegevens betreffen: sociale klasse en leeftijd van de informan-
ten, alsmede geslacht van informanten en veldwerkers; verder de spreekstijl en de
grootte van de plaatsen waar geenqudteerd werd tegen het totale spectrum in
Nederland. Tenslotte geven we gegevens over de kwaliteit van het door informant
gebezigde dialect.

2.3.1 . Samenste lling informanten b es tand ruaar s o ciale k lass e

De samenstelling van de beroepsbevolking in Nederland in de jaren 1980-1990
vertoont volgens het CBS (1982, 120-12.1) de distributie zoals weergegeven in
Fig. 3 en is geordend van laag naar hoog.a' De indelingsschaal in 5 klassen is

gebaseerd op het niveau van het hoogst behaalde onderwijsdiploma; een van de
belangrijke factoren die als weging in een veel gebruikt model van beroepsklassen-
indeling (\Testerlaak e.a., 1975) gebruikt is.

De CBS-schaal kent 3 onderwijsniveaus: die met een neutrale aanduiding worden
benoemd (resp. laag, midden en hoog) en daarbi j zijn niveau 2 en 3 nog eens

nader onderverdeeld. Dat resulteert in 5 klassen:
1 voorafgaand aan en op het eerste niveau,
2 rweede niveau, eerste trap
3 tweede niveau, tweede trap
4 derde niveau, eerste trap
5 derde niveau, weede trap

De CBS schaal kent bovendien de categorie€n "scholier/student" en "niet in te
delen/niveau onbekend". Die vallen buiten de rangorde en worden daarom bui-
ten beschouwing gelaten.

Het is dus noodzakelijk om variabelen die invloed uitoefenen, en waarover we gegevens heb-
ben, in de analyse mee op te nemen, teneinde die effecten duidelijk af te perken. Het niet
opnemen van significante variabelen, zeker als ze een meer dan miniem deel van de variantie
verklaren, leidt tot vergroting van de error en derhalve ook tot misschatting van de wel opgeno-
men variabelen.

4t De verhullende terminologie is van het CBS.
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Figuur 3: Beroepsbevolking 15-64 jaar (Bron: CBS 1982, 120)

1600

Beroepsniveau/hoogsr behaald diploma

Voor de indeling van de informanten uit het GTProject is gebruik gemaakt van de

beroepsprestige-indelingvan Sixma en Ultde (1983). Deze schaal is informatiever
omdat hij gedetailleerder is. Hij geeft een ordening van beroepen naar het
maatschappelijk prestige dat deze genieten. Het laagst gewaardeerde beroep in de

GTP-database op deze schaal is 13, het hoogst gewaardeerde beroep is 89.1; de
veronderstelling van een onderliggende continue schaal is gewettigd, gegeven het
grote aantal geordende categorieEn.

Teneinde een vergelijking met de CBS-schaal te verkrijgen werd eveneens een

indeling in 5 klassen gemaakt voor het histogram, geordend van laag naar hoog.
Gepensioneerde inactieven werden gesteld op het laatst door hun uitgeoefende
beroep. Vrouwelijke informanten werden geschaald op hun eigen beroep, maar
indien zij zonder beroep waren kregen zrj de score van het beroepsprestige van
hun partner. De verdeling is te zien in Fig. 4.

De overeenkomst van de verdeling naar beroepsklasseprestige van de GPT-

informanten met die volgens het CBS naar hoogstgenoten opleiding is treffend.
De laagste klasse (tot schaal 30) is in het GTP-materiaal enigszins ondervertegen-
woordigd, de op een na hoogste klasse is licht oververtegenwoordigd. Dit komt
voor een deel doordat de leeftijd van de informanten wat hoger ligt dan die van
de CBS-populatie: bij een hogere leeftijd is de kans op een hoger beroepsniveau
navenant groter. Dat betekent dat de informanten qua sociaal niveau (gemeten in
beroepspristige) een redelijke afspiegeling ,not-..r van de totale Nederlandse
bevolking.

3.52.51,5
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Figuur 4: Histogram van beroepspresdge
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2.3.2. Leffid uan dr informanten

De gemiddelde leeftijd van de informanten ligt op 61 ,7 jaar, de verdeling is te
zien in Fig. 5.

Figuur 5: Histogram tran leeftijd informant
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De leeftijd van de informanten ligt boven het gemiddelde van dat van de Neder-
landse bevolking. De reden hiervan is dat voor het project de dialectsprekende
informant goed ingebed moest zijn in de lokale gemeenschap. In de
onderzoeksopzet is er van uitgegaan dat de informant daarom bij voorkeur zijn
"definitieve" plaats in de maatschappij verworven moest hebben.

Als we de leeftijd van de informanten van het GTProject vergelijken met die
van de informanten voor de RND (zie tabel 1, sectie 2.2.3.1) dan is in GTP 41.5o/o

te vinden in de leeftijdsgroep van 30-50jaar tegen de RND 45.7o/o; de leeftijdsgroep
0-30 jaar omvat in de RND 28.7o/o tegen GTP 0.25o/o. De leeftijdsgroep van 30-60
jaar stemt dus wel enigermate overeen met die in de RND, de groep van 0-30 en

van >60 zijn daartegenover respectievelijk zwaar onder- en sterk oververtegenwoor-
digd.

Vergeleken met de totale Nederlandse bevolking wijkt de verdeling qua leeftijd
bij de informanten ook duidelijk af. Er is een oververtegenwoordiging van oudere
informanten (Fig. 5).

Figuur 6: Verdeling mannen en vrouwen in Nederland en GTP

C o/o mannen Nederland

O o/o mannen GTP

E %o vrouwen Nederland
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Leeftijdsklassen (Bron; cas 1982)

l= 25-29;2= 30-34;3= 35-39; 4= 40-44; 5= 45-49; 6= 50-54;7= 55-59; B= 60-64;9= 65-69;10=
70-74; l1 >74.

Niet alle inwoners van Nederland gebruiken frequent dialect. \7e zouden dus
niet zozeer moeten vergelijken met de populatie van Nederland maar eerder met
de populatie van dialectsprekers. Die is evenwel niet bekend.a'Maar we kunnen
daar een idee van krijgen door een vergelijking te maken met gegevens van het

42 Zie hiervoor ook hoofdstuk 3. Bij mijn weten is de studie van De Beukelaar en Miinstermann
(1988) de enige waar een complete populatie is onderzocht.
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dialectgebruik in Bredevoort (De Beukelaer en Miinstermann 1988). Daar is

namelijk de gehele populatie van de kern van de gemeente ondervraagd. Brede-
voort heeft een kern die in de categorie kleine plaatsen valt van de hiervoor
besproken grootteklasse 2 (500-3,000 inwoners). Deze categorie komt in het
GTP-project het meeste voor. Bredevoort is een rypische vertegenwoordiger van
de plaatsen met kleinsteedse allure. Het was een vestingstadje.a3 De gegevens

betreffen gerapporteerd dialectgebruik in 32 gedragssituaties voor 4 leeftijdsgroe-
pen van 12-20,21-40, 41-60 en ouder dan 60 jaar. Van dit functioneel dialect-
gebruik in 32 gedragssituaties werden er 28 door De Beukelaer en Miinstermann
geanalyseerd. In deze scores van mate van dialectgebruik komt als component het
aantal sprekers voor (score = so7lt (mate uan dialectgebruik)/aantal informanten).
Het is dus mogelijk de scores te herrekenen naar som (mate uan dialectgebruik) op
basis van CBS-leeftijdsgegevens voor de kern van Bredevoort.aa Daardoor zijn uit
de scores tevens het aantal sprekers per leeftijdsklasse te halen. Factoranalyse van
de scores met als variabelen de vier CBS-leeftijdsgroepen levert ddn dimensie
waarop de leeftijdsgroepen geordend zijn. De uit die factoranalyse voorwloeiende
factorscores werden vervolgens gebruikt als weging voor de CBS-leeftijdsgroepen
in de totale Nederlandse populatie van 1982.45 Dit levert een schatting van de
Nederlandse populatie van dialectgebruikers, voorzover die frequent dialectspreken,

naar leeftijdsgroep. De percentuele weergave daarvan is te zien in Fig. 7 .

Figuur 7: Schatting populatie dialectsprekers Nederland < Bredevoort
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Leeftijdsgroep (Bron: CBS 1982)

1= 15-19 jaar;2= 20-24 jaar; J= 25-29 jaar; 4= 30-34 jaar; J= 35-39 jaar; 6= 40-44 jaar;/= 45-49
jaar; B= 50-54 jaar;)=55-59jaar; 10= 60-64 jaar;11=65-69 jaar;12=70-74 jaar;13 >74 jaar.
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Ten opzichte van de - geschatte - populatie van dialectsprekers zijn de 25-34
jarigen en de 45-54 jarigen onder-, en de sprekers in de leeftijd van 65-74 jaar
overgerepresenteerd. Bovendien moet men in het oog houden dat er op de grenzen
van de klassen onzekerheid bestaat, omdat de leeftijdsgroepindeling van het CBS

niet helemaal spoort met die van het Bredevoortse onderzoek (12-20,21-40,41-
60 en ,60). Dit betekent dat de rwee verdelingen, GTP en populatie, een lichte
"faseverschuiving" kunnen vertonen. Een gedachte waar de bovenstaande fig.
ook aanleiding toe lijkt te geven. De twee te distilleren hoofdcurves lijken inderdaad
ten opzichte van elkaar verschoven te zijn. Al met al lijkt de leeftijdsverdeling die
in het GTP voorkomt sterk op die in de veronderstelde populatie van dialect-
gebruikers.

2.3.3. Geslacht uan informanten en ueldruerbers

Uit Fig. 5, die hiervoor besproken werd bij de behandeling van de leeftijdsop-
bouw van het informantenbestand, kan worden opgemaakt dat er enige kleine
verschillen in leeftijdsopbouw zijn tussen de manlijke en de vrouwelijke infor-
manten. De verdeling van informanten naar geslacht is gunstiger dan in de RND.
Daar is22.7o/o van de informanten vrouw flohnston 1985); in het GTP bestand is
dat 31.8. Dat is weliswaar niet rond de 50o/o, maar het is, vergeleken met andere
dialectatlassen in Europa (en elders) hoog.a6

Van de opnames werden er 46.40/o door een manlijke veldwerker gemaakt
42.7o/o door een vrouwelijke

Sommige opnames werden door een koppel gemaakt, dat gebeurde voornamelijk
als veldwerkers ingewerkt moesten worden. In het volgende Schema 7 is de

Uit deze situatie is ook de al oudere "standaardnederlandse" invloed te verklaren die Gerritsen
(1993) constateerde.
ces \Wijk- en buurtregister 1993 (diskette cas27D): 15-24 jaar:21o/o,25-44 jaar 35o/o, 45-64
jaar:29o/o en >65 jaar 160/o. De kern van Bredevoort telde aan het eind van de jaren 1980;
1,600 inwoners (afgerond).
CBS-groepe n (nummering van de auteur) 1 e n 2 met 0.054; CBs-groepe n 3, 4,5 en 6 met 0. 16;

CBS-groepen7,8,9 en l0 met0.692; cBs-groepen 11, i2 en 13 met 0.098. Toegepast werd
Iteratieve Principal Axes Analysis, crirerium Root Curve voor bepaling van aantal factoren; de

oplossing bestond uit 2 factoren; de Quartimax-rotatie werd toegepast teneinde ddn algemene
leeftijdsfactor te krijgen (Loehlin, 1987,161). Deze eerste factor verklaart al 0.994 van de

variantie, daarmee is 0.006 onverklaard. De tweede factor is [e verwaarlozen. Voor de communa]i-
teitsschatting voor de leeftijdsgroepen (resulterend in 15-24: 0.928, 25-44: 0.986, 45-64:
0.995, >65:0.956) werd uitgegaan van de hoogste correlaties buiten de diagonaal. Deze procedure
is indifferent m.b.t. waar de hoge waarden liggen, Loehlin 1987, 141). Dit betekent dat de

schatting voor de groep van20-24 jaar uit GTP wat minder srabiel is (onverklaarde variantie >

5o/o (0.073).
Zie Coates (1990), percentages gecorrigeerd naar Johnston (1985): Engeland (seo) 12.3;
Noord-China 5.53; Italie (Bartoli) 13.19; Corsica (Bottiglioni) 8.96; Sardinie 8.33; ItaliE +

Zwitserland flaberg en Jud) 8.2; Zid-Oostenrijk 20.45; CataloniE 0.93; Frankrijk (Gillieron)
8.4;\7alloni€ (Remacle) 22.O;Atlantic States (Kurath) 25.1; Frankrijk (Atl. Ling.Rdg. Gardette)
34.0 en id. (Nauton) 44.0

43
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eerstgenoemde telkens degene die de opname leidde.
Van de opnames werden er 0.2o/o gemaakt door een koppel v/m

7.60/o door een koppel m/v
3.lo/o door een koppel m/m

Het betreft hier uitsluitend de opnames die op de computer beschikbaar zljn.
De informantenwerving was voor het grootste gedeelte in handen van mevr. A.
\fams (Meertens Instituut). De veldwerkers waren:

Schema 7: Veldwerkers GTP

J. Aben (4),J. Buitenhuis (2), D. Coppes (6), J. Daan (1), M. Engelen/Lutz (1),

L. Gijsbers (8), A. Goeman (30), A. Goeman{. Aben (1), A. Goeman{. Buitenhuis
(2), A. Goeman/D. Coppes (1), A. GoemanlJ. Daan (1), A. Goeman/A. de Reus
(1), A.Goeman/L. Gijsbers (1), A. Goeman/R. Hofstee (1), A.Goeman/E. van
Houten (12),A. Goeman/I. Kemperman-van Driel (1), A. Goeman/M. Klamer
(2), A. Goeman/G. Kocks (1), A. Goeman{. Kruijssen (1), A. Goeman/M.
Schellevis (1), A. Goeman/M. Stols (1), A. Goeman/J. Aben (1), A. Goeman/H.
Veenhof-Haan (1), A. Goeman/P. van Vliet (2), L.Goeman/A. de Vries (2), R.

Hofstee (4), E.van Houten (74),I. Kemperman-van Driel (9), A. Klaassen (1),

M. Klamer (4), G. Kocks/A.Ottow-Kolman (3), G. Kocks (10), E. Matthijs (4),

M. van Mulken (1), A.Ottow-Kolman (17), S. van der Ree (2), P.van Reenen
(1), P.van ReenenlJ. Aben (2), K.van Reenen-Stein (1), K.van Reenen-SteiniP.
Van Vliet (1), P. van Reenen/M. Fransen (2), P.van Reenen/E. Matthijs (2), P.

van Reenen/M. van Mulken (1), P. van Reenen/A. Ottow-Kolman (1), P. van
Reenen/B. Pijn (2), P.van Reenen/M. Schellevis (1), P. van Reenen/C. van
Zaanen (1), M.schellevis (3), M.Stols (2), H.Veenhof-Haan (15),P. Veerman
(4), P.van Miet (103), P. van Vliet{. de Rooij (1), A.de Vries (3) en C. van
Zaanen (5).

(54 personen/koppels); (tussen haakjes het aantal opnames; bij een aantal
opnames zljn 2 veldwerkers genoemd, meestal werkte de eerstgenoemde dan de

tweede in; een enkele maal was er iemand bij uit belangstelling).

2.3.4. Wrdeling uan de plaatsen utaar geiinqu1teerd is ten opzichte uan ltet totale
beeld uan de Nederlandse woonhernen

F-r zijn in Nederl and 699 zeer kleine plaatsen met 0-500 inwoners, 1 ,213 plaatsen

met 500 tot 3,000 inwoners, 261 middelgrote plaatsen met 3,000-5,000 inwoners,
227 grore plaatsen met 5,000-10,000 inwoners, 290 zeer grote plaatsen met
10,000-50,000 inwoners en 43 verstedelijkte gemeenten.4T De cijfers hebben
betrekking op de jaren tachtig.

47 Bronnen:Atzema e.a. (1990, 5: Kaart 2) indeling van dorpen in Nederland 1985); cgs (1982,

29-30, tabel 15) bevolking van gemeenten met 20.000 of meer inwoners (1982); Van Poppel
e.a. (1984, 7:Kaart i 1)verspreidingvan de bevolkinglg92;Van Poppele.a.(1984, 8: tabel l3)
bevolking Nederland in %o naar gemeentegrootteklasse (1980). Het is zeer gemakkelijk om aan
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Fig. 8 geeft ten eerste de verdeling van de aantallen plaatsen, per grootteklasse,
van alle plaatsen in Nederland, ten rweede is aangegeven welk percentage van de
totale Nederlandse bevolking de desbetreffende grootteklasse inneemt. We zien
dat de zeer kleine, kleine en middelgrote plaatsen in totaal maar een klein percentage
van de totale Nederlandse bevolking uitmaken. Bovendien is aangegeven hoe de
verdeling van plaats-klassegrootte is in het materiaal van het GTP, het gaat daar
om 353 plaatsen. De zeer kleine plaatsen zi.in ondergerepresenteerd qua aantal.
Hierbij moet men evenwel in het oog houden dat Friestalige plaatsen nog niet in
de database voorkomen. De drie noordelijke provincies (Friesland incluis)
kenmerken zichjuist door een naar verhouding veel groter aantal kleine plaatsen
dan de overige provincies. Een deel van de onderrepresentatie valt op deze manier
te verklaren. De middelgrote plaatsen tot de verstedelijkte gemeenten zijn qua
aantal overgerepresenteerd. De verdeling van de GTP-plaatsen lijkt hier meer op
het percentage van de totale bevolking dat deze plaatsen per grootteklasse innemen.
In de totale verdeling in het GTProject lijkt soms het bevolkingsaandeel exffa
door te werken (zie de curve o/o bevolking): namelijk voor grote en zeer grote
plaatsen.

Figuur 8: Aantal per plaatsklasse en Percent Nederlandse bevolking per klasse

tr % bevolking C aantal plaatsen Nederland O aantalplaatsen ctP

22.533.544.55
Nederlandse plaatsen naar grootte klasse

inwonersaantallen per gemeente te komen (Dammer-Yos lg79). 
.W. 

moeten echter kernen
binnen gemeenten onderscheiden. Voor de kleinere plaatsen tot 10.000 inwoners geeft Atzema
e.a. (1990) uitsluitsel; voor een differentiatie boven de 10.000 inwoners moet men Atzema e.a.
(1990), Van Poppel e.a. (1984) en de Overzichrskaart uit deAtlas van Nederland (met opgaven
van kernen < 50.000) vergelijken met de CBS-cijfers die gemeenten betreffen (27 tabel 11).
Daarom zijn de cijfers voor de zeer grote plaatsen en de verstedelijkte gemeenten afirijkend van
die van het CBS (1982, 27): 306 en 45.
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l= zeet klein, 2= klein, 3= middelgroot, {= groot,5= zeer grote plaats, 6= verstede-
lijkte gemeente.

2.3.5. Spreekstijl en kwaliteit uan het dialect

In paragraaf 2.2.4lcrvam de validiteitsvraag aan de orde in verband met verschil-
Iende taalstijlen. In deze paragraaf bekijken we hoe de situatie zich voordoet in
verband met het GTP-materiaal. Tevens gaan we in op een punt dat volgens
Pickford de validiteit van traditionele dialectgegevens nadelig zou beinvloeden.

2.3.5.1. SpntprcsrrJl EN vELD\flERKIRocEDURES

De vragenlijst die bij de enqu€te gebruikt werd bestond uit de volgende
onderdelen:48
- Nomina: enkelvoud aangeboden in standaardtaal; al dan niet meervoud en

diminutief aangegeven met een "+" resp. "-".
- Adjectieven: steflende trap aangeboden in de standaardtaal; vergrotende en

overtreffende trap aangegeven met een "+" resp. "-".
- Adjectivische woordgroepen: manl., vrouw, en onzijdig, aangeboden in de

standaardtaal.
- Verba: infinitief aangeboden in de standaardtaal; 3 sing. pres. ind., 1 sing.

pret. ind. en part. pret. aangegeven met "+" resp. "-".
- Complete werkwoordsparadigmata (zijn,hebben, doen, kloppen, leven, breken,

zwijgen) met enige inversievormen, aangeboden in de standaardtaal.
- Onverbuigbare woorden (adverbia, voorzetsels, telwoorden ..d.); aangeboden

in de standaardtaal.
- Woordgroepen met pronomina possessiva en zelfstandig gebruikte possessiva;

aangeboden in de standaardtaal.
- Zinnen, inclusief die met onbeklemtoonde pers. pronomina; aangeboden in

de standaardtaal.
De lijst werd volgens een uniforme procedure door de veldwerkers met de infor-
mant doorgenomen. De veldwerkers werden dlemaal op dezelfde wijze geinstrueerd
over vragenlijst en procedure. De eerste enqu6te van een nieuwe veldwerker werd
geleid door een van de rwee projectleiders, die was nog wel aanwezig bij de
rweede opname, maar liet de leiding bij die gelegenheid geheel aan de nieuwe
veldwerker over. De informant werd gevraagd naar dialect zoals hij dat dageli.iks
met zijn omgeving sprak, er werd gestreefcl naar een ontspannen sfeer.

De lijst besloeg in totaal 1940 items, waarbij de zinnen en woordgroepen als

ddn item geteld zijn.
Voor het begin van het project werden er enige pilot-opnames gemaakt om de

waarde van verschillende manieren van enqu€teren te bepalen.

4u Zie voor achtergrondinformatie voor dit project: Goeman (1984, B-9) en Veenhof-Haan en

Van Vliet (1989); Goeman (1984, appendix 1) bevat een index op de enqu€te. Zie bovendien
Goeman en Taeldeman (1996).
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Er werden 3 verschillende manieren uitgeprobeerd: 1) concreta uit de lijst
d.m.v. plaatjes afuragen; 2) concreta en abstracta uit de lijst d.m.v. omschrijvin-
gen afvragen; 3) lijstgewijs afuragen met "+"-en en "-"-en.

De twee eerstgenoemde manieren hadden als nadeel dat de informanten meer
op inhoudelijke aspecten en op betekeniskwesties waren gespitst; deze vormen
leidden eerder tot een soort raadselspel met begeleidende discussie. In de gevallen
dat er onduidelijkheid bij de informant bleef bestaan over de bedoeling werkte
deze manier sterk demotiverend. De laatste manier had dit bezwaar niet en
leverde in lcwalitatief opzicht betere gegevens. Bovendien bleek dezewijze minder
tijd te kosten, en ook daardoor al minder belastend voor de informant te zijn.

Door de uiteindelijke wijze van afr.ragen was de beinvloeding door het
schriftbeeld van de standaardtaal minimaal bij alle items die door een plus waren
aangegeven.

De GTP-lijst bevat dus in de zin van Johnston (1985), zie hiervoor paragraaf
2.2.4) rwee stijlen voor de items die in de standaardtaal aangeboden werden:
enerzijds Canonicalsryle (de dialectcanon) als meest formele stijl bij de losse
woorden, en anderzijds SelfconsciousConnectedSqyle als minder formele stijl bij
de woordgroepen en zinnen. De vormen die in de e-nqu€te met een "+" waren
aangegeven, werden geproduceerd telkens nadat de informantzelf d.een verwante
woordvorm in zijn dialect had gegeven. Het zijn dus woordvormen die zonder
standaardtalige "prompt" tot stand zijn gekomen. De productie ervan doet wel
een beroep op het bewustzijn van de informant en hoort daarom tot het bereik
van de meer formele stijlen, anderzijds gaat die stijl meer in de richting van de
CasualSryle. Zoals we zagen liet Johnston (1985, 85) zelfs al voor Selfconscious
ConnectedSryle en CanonicalSryle de mogelijkheid van overeenstemming met
de vorm in CasualSryle open, "owing to the appropriateness conditions of this
rype of interview". Dan geldt dit temeer voor onze vormen die tot stand kwamen
door "prompting" met "+".

De items uit de vragenlijst bestaan uit woorden en zinnen uit de gewone
woordenschat. De lijst heeft is niet ingericht op het eliciteren van obsolete,
oudere of specialistische woordenschat. De criteria voor de keuze van de items
zijn uiteengezet in Goeman (1984) en betreffen de volgende eisen:

a) een ruime vertegenwoordiging van representanten van het tlflg-. vocalisme en
het MnI. consonantisme;

b) deze representanten, zowel vocalen als consonanten, dienden gebalanceerd te
zljn naar distributionele omgeving met het oog op allofonie, met andere woorden
er werden voor iedere distributionele omgeving die geen systematische leemte
vertoonde een redelijk aantal representanten gekozen;

c) redelijke spreiding over de morfologische klassen en categorieEn waarvan de

indeling hierboven al besproken is.

d) enige woordgroepen en zinnen, o.2. in verband met sandhiverschijnselen; de
herhaling van items elders uit de lijst biedt tevens de mogelijkheid tot een

aantal interne checken.
Omdat de items deel uitmaken van de dagelijkse woordenschat is het Pickfords
validiteitsprobleem ondervangen, namelijk dat dialectenqu€tes buitenissige en
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specialistische woordenschat zouden omvatten, hetgeen de validiteit van de

geEliciteerde gegevens nadelig zou beinvloeden. Pickfords bezwaar geldt overi-
gens niet wanneer het doel van zo'n enqu0te juist de vastlegging van zo'n specia-
Iistische woordenschat is.

2.3.5.2. Kwaurerr vAN HET DTALECT; ooRDELEN ovER INFoRMANTEN

Naast de eis, dat de informant ingebed moest zijn in de lokale gemeenschap gold
bij de werving van informanten dat dezen werden gekozen als zij volgens eigen
inschatting frequent het dialect gebruikten met vrienden en thuis. Na iedere

opname gaven de veldwerkers/transcribeurs een oordeel of de opname vlot verlopen
was, en bovendien een beoordeling van het dialectgebruik van de informant. De
daarbij gebruikte kwalificaties laten zich op een 7-puntsschaal afbeelden (Fig. 9).

Figuur 9: Histogram van score dialectlavaliteit

160

rua

Dialectkwaliteit

Schaal: 1= slecht, 2= mxig/redelijk, 3= matiB goediredelijk goed, 4= goed, l=
goed/zeer goed, (= prima/uitsteken d en 7 = perfect.

Het blijkt dat het grootste deel van de opgaven de beoordeling "matig goed/
redelijk goed" en hoger heeft gekregen.ae

4e Voor de scoring werden de oorspronkelijke aantekeningen van de veldwerkers gebruikt; als

deze het oordeel herzagna transcriptie, dan werd dit laatste aangehouden.
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F,r zljn geen verschillen in kwaliteitsbeoordeling van het dialect te constateren
die samenhangen met andere factoren: niet naar sociale (beroeps-) klasse, en ook
niet naar geslacht, leeftijd en regio, of klassegrootte van de woonplaats van de

informant. De kwaliteit van het dialect hing ook niet samen met de mate waarin
de opname vlot verliep. Informanten die als langzaam of als vlot werden beoordeeld
scoorden qua kwaliteit van het dialect niet slechter of beter. Er was op dit punt
ook geen samenhang met de tijdsduur van de opname.to

\7e kunnen er dus van uitgaan dat het informantenbestand redelijk met de

verdeling van kenmerken in de Nederlandse maatschappij, of met de veronderstelde
populatie van dialectsprekers overeenstemt. Dat geldt weliswaar niet voor alle
achtergrondvariabelen van de informanten in gelijke mate en men zou dus kunnen
denken dat de gegevens systematisch in een bepaalde richting afwijken en dat
daarmee de validiteit van de gegevens nadelig wordt beinvloedt. Maar vanwege de

redelijke overeenstemming van de verdeling van de achtergrondvariabelen met
die in de populatie vertoont het materiaal een grote mate van validiteit. Het GTP-
materiaal steekt qua informantensamenstelling gunstig af bij andere dialectenqu6tes.
Zelfs als men vergelijkt met de RND (zie sectie 2.2.3, tabel 1).

Het GTP-materiaal weerspiegelt voor een belangrijk deel het Nederlandse
spectrum. Het is daarom aannemelijk dat, over het gehele land genomen, in het
GTP-materiaal de "Grundmundaft" in al zijn variabiliteit is gerepresenteerd.

2.4. Yalidering aan de variabelentypologie: beantwoordt de "zachte g" aan de
criteria voor een stereotype?

In deze sectie wordt de validiteitsvraag voor de GTP-data beanwoord door te
toetsen of definierende kenmerken van stereotype op een bepaald aspect van het
materiaal van toepassing is. In de taalkundige literatuur (Labov 1994; Romaine
1988) wordt een stereorype gedefinieerd als een verschijnsel waarvan men zich
bewust is, maar waarvoor geen sociale stratificatie of stijlverschuiving valt vast te
stellen.

Overwegend in het Zuiden van het land, maar ook ruim boven de grote
rivieren wordt, wat men elders in het land als velare [x x] of zelfs uvulaar lu y)
uitspreekt meer in palatale richting gerealiseerd; bijvoorbeeld I g]. Voor de
distributie van de onderscheiden realisaties zie kaart 2. Deze varianten worden
gemeenlijk aangeduid als 'zachte B',5' en zijn met name bij westerlingen voorwerp
van laatdunkende kwalificaties. Deze realisaties zijn ook in het Zddenvoorwerp

5t

Ik toetste deze veronderstellingen door middel van regressie- en in het geval van geslacht en
regio door middel van Anova. Er werden geen significante effecten gevonden, de cijfers worden
daarom hier niet meegedeeld.
Het hier gepresenteerde werkt een onderdeel uit van een lezing gehouden te Nijmegen (Goeman,
ms.a) In de lezing werd ook ingegaan op de stereotypering, de intern-talige condiries en op het
onderscheid stemloos-stemhebbend. Voor de historische achrergronden van de alternantie zie

Coeman (1995 en 1998).
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van gesprek, ze liggen duideli.ik boven de drempel van het bewustzijn en vormen
dus een stereorype.'2

Kaart 2: Geografische distributie realisaties 'zachte g'

z ly,)
E t y,).lg-)
m ;qrt,l_
w tctr4l
artrt

-aFC:/ ./"
/

A
/l

U

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

52 Daan (1989 ,214) en Voortman (1994).
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Schema B: Variabelen-rypologie naar Romaine (1988,1455) en Labov (1994,78
en 301)

Karakteristiek sociale stratificatie stijlverschuiving bewustheid

Twru vARTABELEN:

stereorype
indicator rype 1

indicator rype 2

marker

+

+

+

+

+

We bekijken nu of de'zachte g'een stereorype is in het GTP-materiaal.

2.4.1. Sociale stratificatie en (in)formdliteit met benehhing tot de 'zachte g'

Gegeven de aard van ons materiaal nemen we het gehele land als onderzoeksgebied
voor de beantwoording van de vraag. Dit vindt zijn rechwaardiging in het feit dat
de "zachte g" in het gehele land voorwerp van gesprek is (Goeman, 1 993a).

De afhankelijke variabele is: de proportie van in enige mate als palataal
gerealiseerde lGl53 in taalgebruik dat als formeler en dat als informeler gekenmerkt
kan worden.

'$Teliswaar ztjn we primair in het effect van sociale stratificatie en forrnaliteit
geinteresseerd, maar toch nemen we leeftijd en geslacht als achtergrondvariabelen
mee omdat bij een meeryoudige analyse bepaalde effecten kunnen verdwijnen of
juist naar voren komen door het effect van die toegevoegde variabelen. Inderdaad
bleek bij vergelijking met een eerder uitgevoerde analyse de variabele geslacht
significant effect te sorteren en tevens bleek het effect van beroepsprestige ingewikkel-
der te zijn.

t3 De variabele proportie werd getransformeerd door de natuurlijke logaritme te nemen. De
getallen staan in de appendix yan dit hoofdstuk. De schattingen hebben betrekking op de

getransformeerde waarden. Van enkele informanten waren niet voldoende achtergrondgegevens

beschikbaar.
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Tabel 4: Significantiewaarden en richting van de effbcten op het gebruik van
'zachte g'

+ = hoe hogere leeftijd / hoe hoger prestige: hoe meer 'zachte g'
+ = mannen meer'zachte g' dan vrouwen
- = hoe lagere leeftijd / hoe lager prestige: hoe minder'zachte g'

vet: signifi cante efFecte n; cursief mogelijkerwijs signifi cant

De resultatenzijn kort samengevat in tabel4, hierboven, de uitgebreide analyse is

te vinden in de appendix.
Hoe hoger het beroepsprestige hoe meer 'zachte g' er wordt gebruikt, maar dit

effect doet zich alleen in formeel taalgebruik voor. Vergelijk in regel 3 van de
tabel de kolom'Formeel' met de kolom'Informeler'; + betekent hoger beroepspres-
tige dus meer 'zachte g', maar het effect is in informeler taalgebruik niet signifi-
cant. Dit is aanleiding om na te gaan of er zich binnen de beroepsprestigeschaal
specifieke verschillen voordoen.

Daartoe splitsen we de data in:
a) een groep minussa de informanten met het laagste beroepsprestige; het zi.in de

14 Voor regressie zijn de aantallen informanten te klein als we de groepen informanten recht-
streeks geanalyseerd hadden. Vandaar dat de omweg via het weglaten van groepen gevolgd
moet worden om tot uitspraken over die groepen te kunnen komen.

Formeel
ef[ect-

richting lnformeler
effect-

richting
Modelgeheel

Form Infor

Alle informanten N=395

leeftijd
beroepspresr.

geslachtIm-v]

0.754r
0.0292
0.0350

+

+

0.6rt2
0.0786
0.0383

+

+

0.0277 0.0602

Min laagste beroepsprestige N=i79

leeftijd
beroepsprest.
geslachtIm-v]

0.9997
0.01r3
0.0419

0.8544
0.0392
0.0418

0.0131 0.0364

Min hoogste beroepsprestige N=389

leefti.id
beroepsprest.

geslachtIm-v]

0.8364
0.t433
0.0204

+

+

0.6946
0.2699
0.0239

+

+

0.0509 0.0887

Middengroep N=373

leeftijd
beroepsprest.
geslachtIm-v]

0.9105
0.0748
0.0249

+

+

+

0.9520
0.173t
0.0260

+

+

0.0305 0.0635
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sprekers met de laagste sociale status (mollenvanger, dijkwerker e.d., N=16, de
laagste tien scores van de prestigeschaal).

b) een groep minus de informanten met het hoogste beroepsprestige; het zijn de

dialectsprekers (o.a. huisarts, chirurg, N=6) met de tien hoogste scores van de
prestigeschaal).

c) een groep minus de informanten met het laagste en het hoogste beroepsprestige:
de middengroep.

Ouderen gebruiken minder zachte g dan jongeren, behalve in de groep die die
niet aan de extreme uiteinden van de beroepsprestige schaal zit (de middengroep);
maar in geen enkele (deel)groep is het leeftijdsefltct significant. Laten we de
hoogste beroepsgroep weg dan is er eigenlijk geen verschil meer tussen de rwee
taalgebruikssituaties (kolom'Modelgeheel).

.We 
zien verder dat, als de laagste beroepsgroep weggelaten wordt (tabeldeel

Min laagste beroepsprestige), er zowel in een formele als informelere situatie
significant meer 'zachte g'wordt gebruikt, maar dat bij weglating van de hoogste
beroepsgroepen er op dat punt nauwelijks verschil is, want in beide gevallen is het
effect niet significant; de middengroep daarentegen gedraagt zich bi.jna als de

totale groep informanten (zie kolom 'modelgeheel'), maar het beroepsprestige-
effect is niet significant. Klaarblijkelijk is het beroepsprestige binnen de laagste

beroepsgroep geen significant effect, en omdat het zich ook met binnen de
middengroep voordoet moet het effect, dat wel bestaat in de groep van alle
informanten tesamen, voornamelijk op het conto van de hoogste groep geschreven
worden; dit is zeker het geval in de formele situatie, maar in de informele situatie
moet er een toch nog een effect zijn van hoge en middengroep samen (zie 'Min
Iaagste beroepsgroep'). Dat betekent dat de maatschappelijke bovenlaag wellicht
iets hyperdialectiseert.

Mannen gebruiken significant meer 'zachte g' dan vrouwen. En dat is in alle
groepen het geval. Dit komt overeen met incidentele waarnemingen: ik heb
kunnen observeren dat vrouwen te kennen gaven datzi) al dan niet na verhuizing
in noordelijke richting hun 'zachte g' s'wat wilden onderdrukken.

Er is soms sprake van stijlverschil, dat blijkt uit het feit dat er dan wel significant
effect is bij formeel, maar niet bij informeel taalgebruik. Er wordt dan meer
'zachte g' in formeler taalgebruik geproduceerd, maar dat is niet altijd zo: het
grootste effect komt van de middengroep want als men de laagste groep weglaat
dan is het effect in zowel de formele als de informele situatie significant, en als

men de hoogste groep weglaat dan is er in beide situaties gddn significant effect
(hooguit bijna, in een formele situatie).

De verklarende waarde van de modellen, ook al zljn ze significant, is laag:

kleiner danZo/o of 3o/o van de variabiliteit (zie de Rsquare-waarden in de appendix.);
dat komt voor een deel door de invoeging van de nominale geslachtsvariabele.
Toch zijn de modellen blijkens de Lack Of Fit-waarden (appendix) volledig
genoeg.
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2.4.2. Stijluerschuiuing met betrekhing tot 'zacltte g'
In de vorige sectie zijn verschillen geconstateerd tussen de percentages van "zachte

g" vergeleken in a) de realisaties in afzonderlijke woorden die meer een formeel,
en b) de realisaties in zinnen en woordgroepen die meer een informeel karakter
hebben. De laatste situatie is een stap hoger op de informaliteitsschaal (vergelijk
paragraaf 2.2.4 hierboven) Uitgaande van de veronderstellingen van Labov over
stijlverschil, dan zouden deze twee soorten van realisaties een indicatie voor
stijlverschil vormen. De analyses hebben we voor beide spreekmodi gescheiden
uitgevoerd. Resteert nog om de 'zachte g'-realisaties van die spreekmodi nader
onderling te vergeli.iken. Dat is gebeurd door de realisaties per plaats met elkaar te
correleren.

Het blijkt dat de rwee stijlen zeer sterk met elkaar samenhangen op het punt
van gebruik van de 'zachte g': ze vertonen een correlatie van 0,93, wat zeer

significant is. Deze hoge samenhang betekent dat de twee situatie-gebonden
scores in feite voor elkaar inwisselbaar zrjn. Ze verschillen nauwelijks van elkaar
en dat betekent dat er ook geen sprake is van stijlverschil.

Het hiervoor gegeven beeld van de factoren die op het 'zachte g'-gebruik
inwerken leidt tot de volgende conclusies met betrekking tot de status van de
'zache g' als stereorype:

De 'zachte g' is een fenomeen waarvan men zich bewust is. Het is voorwerp
van gesprek en dat is, gegeven de variabelenrypologie, op zichzelf al voldoende
om het tot de stereorypen te rekenen. De evidentie met betrekkirg tot stijlverschui-
ving is gemengd: in bepaalde sociale lagen, de middengroep, is er wel sprake van
stijlverschuiving op dat vlak, in de andere niet.

Sociale stratificatie speelt een rol als we de laagste groep buiten beschouwing
laten en komt vrijwel geheel voor rekening van de hoogste groep, maar de
uiteindeljike doorwerking komt slechts in formele situaties tot uiting.

Het hierboven veronderstelde hyperdialectale karakter van dit effect wordt
extra aannemelijk door het gegeven dat helft van de sprekers met het hoogste
sociale prestige juist in het midden-Limburgse gebied wonen dat de meest extreme
realisaties kent [q z,) (zie Kaart 2), en dat betekent dat het beroepsprestige-effect
voor een groot deel verdwijnt naar een geografisch effbct. Sociale stratificatie
speelt dus maar een uiterst ondergeschikte rol. Tegelijkertijd vloeit dan ook een

deel van de verklarende waarde weg met betrekking tot het stijlverschil, bovendien
correleren de rwee spreekstijlen zeer sterk met elkaar.

Grosso modo beantwoordt de 'zachte g' dus aan de eigenschappen van een

stereorype (geen sociale stratificatie; geen stijlverschil), en inzoverre is deze

bevinding een aanwljzing voor de validiteit van onze data. De wel degelijk
geconstateerde fricties met dat beeld zijn waarschijnlijk te wijten aan rwee factoren,
de een heeft te maken met de aard van de data, de ander met de al eerder
geformuleerde kritiek op de informaliteitsschaal.

\ilat betreft de data hebben we al gewezen op -hoewel significant en voldoen-
de- de lage verklaarde variantie. Er zullen dus nog andere factoren een rol spelen
bij het 'zachte g'-gebruik. Het meest in aanmerking daarvoor komen factoren van
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intern-talige (fonetische realisatie en distributie) en geografische aard55 zoals

hiervoor al aangeroerd. De rol van de geografische variatie ten opzichte van
sociale variatie met betrekkirg tot het hoofdonderwerp van dit boek, t-deletie,
wordt in hoofdstuk 4 nader aan de orde gesteld.

\Vat betreft de informaliteitsschaal moeten we nogmaals wijzen op het feit dat
die waarschijnlijk niet uit een dimensie bestaat, een bevestiging daarvan vinden
we in de hiervoor genoemde fricties die voor een deel kunnen wijzenop mogeli.ike
interacties tussen spreekstijl en beroepsprestige, alsmede uit mogelijke andere
variabelen zoals lento-spraak. Aanwljzingen daarvoor zljn te vinden in de zeer

onderscheiden totale duur van de GTP-opnamen. Specifiek onderzoek naar de

informaliteitsdimensies en bewustheid valt evenwel buiten het kader van deze
studie. Hier gaat het alleen om indicaties voor validiteit.

De 'zachte g' in het GTP-materiaal heeft de karakteristieken van een stereorype.
Ook op dit vlak is het materiaal valide.

2.5. Conclusie

De vraag naar de validiteit van resultaten is in het algemeen moeilijk te beant-
woorden. Er bestaan statistische validatie-methoden voor, maar het gewicht daar-
van is sterk afhankelijk van theoretische overwegingen met betrekki.g tot de
verschijnselen die men als ijkingspunt gebruikt: het punt van de inhoudelijke
dekking. \7e hebben daarom dan ook geprobeerd om zoveel mogelijk de validiteit
van dialectgegevens in het algemeen te onderzoeken door te kijken naar factoren
die mogelijk de gegevens systematisch in een bepaalde richting zouden kunnen
vertekenen.
- Het resultaat daarvan op het terrein van transcriptie is relatief bemoedigend,

de gegevens zijn niet systematisch vertekend (sectie 2.1).
- Datzelfde geldt voor het punt van het dialect, de "Grundmundart" (sectie 2.2):

de factoren die hier een rol kunnen spelen (sociale kenmerken en spreekstijl),
met als gevolg dat het materiaal in een bepaalde richting vertekend wordt,
waren voldoende gespreid zodat we niet bang hoeven te zijn voor onterechte
homogenisering in een bepaalde richting. Datzelfde geldt voor de spreiding
naar grootte van de plaatsen waar geenqu€teerd is.

Homogeniseringsstrategieen zijn urt den boze. Die reduceren de dialectinterne en
sprekerinterne variabiliteit op een manier die het beeld juist weer vertekent. De
methode van Jaberg en Jud (1928,216) was valide: de registratie van de jongste
vorm van het moderne dialect mbt alle variatie en infiltratie.

De keuze voor ddn informant per plaats hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden
tot homogeniteit, die heterogeniteit kan ook in de "naburige", verwante omge-
ving van de desbetreffende plaats gevonden worden.

Daarbij is het van belang om te weten wat de spreker intendeert te spreken,
want dat is richtingevend voor zljn aalgebruik.

55 Op deze aspecten komen we in rwee volgende hoofdstukken terug met betrekking tot t-deletie.
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In het begin van dit hoofdstuk zijn drie invullingen van het begrip validiteit
genoemd. Alle drie zijn in dit hoofdstuk gebruikt. We hebben criteriurn-ualiditeit
toegepast bij de bespreking van de fonetische transcripties en bij de beoordeling
yan mogelijke effecten van sociale achtergrondkenmerken op de valid.iteit: de
weerspiegeling van de verhoudingen in Nederland. Een deel van deze
achtergrondkenmerken ko nden we uitsluiten d op in h o udr lij h e u a lidi teit beoordelen :

bekeken werd of er dan voldoende sociale diversiteit aanwezig was; die vorm
hebben we ook toegepast bij de bespreking van stijlstrata. \7e hebben constuct-
ualiditeit toegepast bij de bespreking van gerapporteerd dialectgedrag, de
beoordeling van de kwaliteit van het dialect en de beoordeling van de vlotheid
van de opname. Dezelfde procedure werd ook toegepast bij een stereotiep
verschijnsel als de 'zachte' lgl.

Het blijkt dat binnen het GTP-project (secties 2.3 en 2.4) her stratum van het
"echte" dialect, de "Grundmundart" mdt zijn variabiliteit inderdaad bereikt is.
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Appendices

Appendix la Alle inforrnanten

Response: ln(x) of ratio formeel

Summary of Fit
Rsquare

Root Mean Square Error
Mean of Response
Observations (or Sum Wgts)

.0230259
1.643616
-r.55593

395

DF SUM OF SQUARES

346 940.82t5
45 115.4555

39r 1056.2770

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Toml Error

Parameter Estimates

TER.M

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige

geslachtIm-v]

Effect Test

SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht informant

rWhole-Model Test

Analysis of Variance
SOURCE

Model
Error
C Total

ESTIMATE

-t.976797
-.0028779
.01r52790
.t9043490

NPARM DF

STD ERROR

.621053

.009181

.005267

.090024

rMTIO
-3.18
-0.31
2.r9
2.t2

F RATIO

0.0983
4.7887
4.4748

SUM OF SQUARES

0.265442
12.936611
12.088486

MEAN SQUARE

2.7r9r4
2.56568

F RATIO

1.0598
Prob > F

0.4211

PROB>lrl

0.0016
a.7541
0.0292
0.0350

PROB > F

0.754r
0.0292
0.0350

DF
a1

39r
394

SUM OF SQUARES

24.8950
1056.2770
r08r.t720

MEAN SQUARE

8.29834
2.70r48

F MTIO
3.0718

Prob > F
0.0277
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Appendix lb: Alle informanten

Response: ln(x) of ratio informeel

Summary of Fit
Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response

Observations (or Sum \fgm)

.0t87239
2.245850
-r.42861

395

DF SUM OF SQUARES

346 t74r.2t6t
45 230.9274

39t 1972.1436

l,ack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

Parameter Estimates

TERM

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige

geslacht[m-v]

Effect Test

SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige

geslacht informant

Whole-Model Test

Analysis of Variance
SOURCE

Model
Error
C Total

ESTIMATE

-1.711013
-.0063830
.0t269435
.25567r77

NPARM

1

I
I

STD ERROR

.8486r2

.0r2545

.007t98

. r23010

SUM OF SQUARES

1.305702
15.687039
21.789356

t MTIO
-2.02
-0.51
1.76
2.08

F MTIO
0.2589
3.1101
4.3200

DF

1

1

1

MEAN SQUARE

5.03242
5.13172

F MTIO
0.9806

Prob > F
0.5576

PROB>lrl

0.0445
0.6112
0.0786
0.0383

PROB > F

0.6tt2
0.0786
0.0383

DF SUM OF SQUARES

3 37.6308
39t 1972.1436
394 2009.7744

MEAN SQUARE

t2.5436
5.0438

F RATIO

2.4869
Prob > F

0.0602
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Appendix 2a: Minus laagste beroepsprestige

Response: ln(x) of ratio formeel

Summary of Fit
Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response

Observations (or Sum Vgtr)

Lack Of Fit
SOURCE DF

Lack Of Fit 330
Pure Error 45
Total Error 375

Parameter Estimates

TERM ESTIMATE

Intercept -2.321188
leefti.id informant -.0000038
beroepsprestige .01465448
geslacht[m-v] .18698730

Effect Test

SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht informant

W'hole-Model Test

Analysis of Variance
SOURCE

Model
Error
C Total

NPARM

.0282292
r.643660
-r.56424

379

SUM OF SQUARES

897.6515
tr5.4555

1013.1070

STD ERROR

.645214

.009448

.005759

.09r587

MEAN SQUARE

2.72016
2.56568

F RATIO

t.0602
Prob > F

0.4205

PROB>lrl

0.0004
0.9997
0.0113
0.0419

PROB > F

0.9997
0.0113
0.a4r9

SUM OF SQUARES

0.000000
17.489176
tt.26t056

t RATIO

-3.60
-0.00
2.54
2.04

F MTIO
0.0000
6.4736
4.t683

DF

3
375
378

SUM OF SQUARES

29.4300
1013.1070
1042.5370

MEAN SQUARE

9.81002
2.70r62

F RATIO

3.6312
Prob > F

0.0131
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Appendix 2b: Minus laagste beroepsprestige

Response: ln(x) of ratio informeel

Summaryof Fit

Rsquare

Root Mean Square Error
Mean of Response
Observations (or Sum Vgtt)

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Totd Error

Parameter Estimates

TERM ESTIMATE

Intercept -2.144958
leeftijd informant -.0023476
beroepsprestige .01613333
geslacht[m-v] .25316595

Effect Test

SOURCE NPARM

leeftijd informant 1

beroepsprestige 1

geslacht informant I

\?hole-Model Test

Analysis of Variance
SOURCE DF

Model 3

Error 375
C Total 378

.0224337
2.224638
- 1.43880

379

DF SUM OF SQUARES MEAN SQUARE

330 1624.9539 4.92410
45 230.9274 5.r3r72

375 1855.8813

DF

STD ERROR

.873275

.012788

.007795

.123960

t RATIO

-2.46
-0.18
2.07
2.O4

F RATIO

0.9595
Prob > F

0.5954

PROB>lrl

0.0145
0.8544
0.0392
0.0418

PROB > F

0.8544
0.4392
0.0418

SUM OF SQUARES F MTIO
0.166790 0.0337

2t.r97107 4.283r
20.642650 4.r7tr

SUM OF SQUARES MEAN SQUARE

42.5898 14.1966
1855.8813 4.9490
1898.471 1

F RATIO

2.8686
Prob > F

0.0364



82 HOOFDSTUK 2

Appendix 3a: Miruus hoogste beroepsprestige

Response: ln(x) of ratio formeel

Summaryof Fit

Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response
Observations (or Sum \7gts)

Lack Of Fit

SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

.0199702
r.6272t5
-r.57907

389

DF SUM OF SQUARES

340 903.9598
45 1t5.4555

385 t019.4152

Parameter Estimates

TERM

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige
geslachtIm-v]

Effect Test

SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht informant

'Whole-Model Test

Analysis of Variance
SOURCE

Model
Error
C Total

ESTIMATE

-t.908460
-.0018953
.00807109
.2r045378

NPARM

1

i
I

STD ERROR

.619872

.oo9173

.005502

.090372

SUM OF SQUARES

0.113032
5.69633r

14.359348

t RATIO

-3.08
-0.2t
1.47
2.33

F MTIO
0.0427
2,1513
5.4231

DF

1

1

I

MEAN SQUARE

2.6587r
2.56568

F RATIO

r.0363
Prob > F

0.4600

PROB>lrl

0.0022
0.8364
0.1433
0.0204

PROB > F

a.$64
0.1433
o.0204

DF SUM OF SQUARES

3 20.7728
385 10t9.4t52
388 1040.1880

MEAN SQUARE

6.92427
2.64783

F RATIO

2.615r
Prob > F

0.0509
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Appendix 3b: Minus hoogste beroepsprestige

Response: ln(x) of ratio informeel

83

Summary of Fit
Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response

Observations (or Sum \7gts)

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

.0r67827
2.235917
_1.45635

389

DF SUMOFSQUARES

340 1693.8t33
45 230.9274
385 1924.7407

Parameter Estimates

TERM

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht[m-v]

Effect Test

SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht informant

'Whole-Model Test

Analysis of Variance
SOURCE

Model
Error
C Total

ESTIMATE

-1.637432
-.0049526
.00835369
.28t50043

NPARM

STD ERROR

.851750

.012604

.007561

.124178

t MTIO
_t.92

-0.39
1.10
2.27

F RATIO

0.r544
t.2206
5.1389

SUM OF SQUARES

0.77r8t9
6.r022r5

25.690903

MEAN SQUARE

4.98180
5.r3t72

F RATIO

0.9708
Prob > F

0.5753

PROB>ltl

0.0553
0.6946
0.2699
0.0239

PROB > F

0.6946
0.2699
0.0239

DF SUM OF SQUARES

3 32.8538
385 1924.7407
388 1957.5945

MEAN SQUAR.E,

10.9513
4.9993

F RATIO

2.t905
Prob > F

0.0887
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Appendix 4a: Midd.engroe?

Response: ln(x) of ratio formeel

Summary of Fit

Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response

Observations (or Sum'Wgts)

Lack Of Fit

SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

HOOFDSTUK 2

.0238357
r.627609
-1.58852

173

DF SUM OF SQUARES

324 862.0672r
45 115.45545

369 977.52266

Parameter Estimates

TERM

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht[m-v]

Effect Test

SOURCE

leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht informant

'S7hole-Model Test

Analysis ofVariance
SOURCE

Model
Error
C Total

ESTIMATE

-2.236355
.00106226
.01084191
.20747066

NPARM

STD ERROR

.644925

.009448

.006068

.092092

t RATIO

-3.47
0.11
r.79
2.25

F RATIO

0.0126
3.t920
5.0753

DF suM oF squAREs
0.033484
8.456026

13.445039

MEAN SQUARE

2.66070
2.56568

F RATIO

r.0370
Prob > F

0.4587

PROB>lrl

0.0006
0.9105
0.0748
0.0249

PROB > F

0.9105
0.0748
0.0249

DF SUM OF SQUARES

3 23.8689
369 977.5227
372 1001.3916

MEAN SQUARE

7.9563r
2.649rr

F RATIO

3.0034
Prob > F

0.0305
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Appendix 4b: Midd.erugroep

Response: ln(x) of ratio informeel

Summa{F of Fit

Rsquare
Root Mean Square Error
Mean of Response

Observations (or Sum Vgtt)

.0195109
2.214779
-1.46790

373

DF SUM OF SQUARES

324 1579.1086
45 230.9274
369 1810.0360

STD ERROR

.877585

.072857

.008257

.1253t5

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

Parameter Estimates

TERM

Intercept
leeftijd informant
beroepsprestige
geslacht[m-v]

Effect Test

SOURCE

MEAN SQUARE

4.87379
5.13172

F RATIO

0.9497
Prob > F

0.6t29

PROB>Jrl

0.0200
0.9520
0.r73r
0.0260

PROB > F

0.9520
0.r731
0.0260

ESTIMATE

-2.050133
-.0007738
.01"127222
.28007479

NPARM

t MTIO
-2.34
-0.06
r.37
2.23

F RATIO

0.0036
1.8634
4.9950

SUM OF SQUARES

0.017769
9.140583

24.501729

leeftijd informant I
beroepsprestige 1

geslacht informant 1

rUThole-Mode[ Test

Analysis of Variance
SOURCE DF

Model 3
Error 369
C Total 372

SUM OF SQUARES

36.0182
1810.0360
1846.0542

MEAN SQUARE

12.006t
4.9052

F RATIO

2.4475
Prob > F

0.0635





The reliabiliry of dialect data

3.0. Introduction

The distinction between reliability and ualidi4r is discussed in the first sections of
the previous chapter. The remainder of that chapter elaborated on validiry with
respect to the qualiry of phonetic dialect transcriptions and on the qualiry of the
dialect data from our survey against the background of the bio-social features of
the dialect speakers involved, and the differences, if any, in speech sryle that may
influence the linguistic behaviour of the speakers. In the following chapter, 4, we
will also pay attention to possible interaction effects bet'ween dialect speakers and
the fieldworkers involved.

The validiry of the greater part of the dialect transcriptions in our project was
established. As regards the qualiry of the dialect data, the question whether the
data represented the inherently variable "Grundmundart" got a positive answer
as well.

However, an instrument may measure in a valid way - that is, measure what it
is meant to measure - but at the same time do so unreliably. Compare the
example from chapter 2: a thermometer measures temperature and not velociry
or humidiry, and as such its measurements are valid for temperature, but the
instrument readings may float somewhat erratically around the markings. In that
case the instrument readings are unreli able. Reliability is about precision, consis-
tency of the measuring instrument. Note that the fact that an instrument mea-
sures, reliably and consistently, the same value but not the real value, produces
invalid results and thus concerns validiry. In this chapter we discuss rwo aspects
of the reliabiliry of our data.

The first aspect relates to the reliabiliry of phonetic transcriptions. In most
dialect research situations these are the format of the data that is dealt with. The
question then is, whether the transcriptions are precise. \fle cannot answer that
question in an absolute sense. There will always be mistakes, but one may evalu-
ate the question in terms of degrees of 'less' and 'more'. Sound practice is to
optimise the transformation process from raw dialect data (recordings) to re-
search data (transcriptions). This evaluation is the subject of section 3.1.

The second aspect concerns the reliabiliry of dialect data in a geographical
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sense and is treated in section 3.2. Dialect features from the 'Grundmundart'
represent area features and therefore show particular geographic patterns. The
question is whether the data represent the geographical pattern in a sufficiently
precise manner. Geographically bounded data in general show peculiar problems
which arise from their area character.

3.1. The reliability of phonetic transcriptions

This section deals with the reliabiliry of the transcriptions. In the following, we
discuss concordance berween transcribers in the sense of 'reliabiliry', not in the
sense of agreement.l

The state of the art and the discussion up until 1989 is treated in Glorie
( 1 989).'z As in chapter 2, we compare transcriptions of the two transcribers, V and
H, who produced the greater paft of the transcriptions and we compare these also

with the transcription by R, V's IPA-trainer. A transcriber is considered to be a

measuring instrument. Compared to 'real' phonetic measuring instrumentation,
the human ear is in many respects unsurpassed in its resolution capacity for
speech.s From the degree of concordance between transcribers we get informa-
tion about relative (not absolute) reliability of the transcriptions produced. The
degree of reliabiliry is summarised by a reliabiliry measure r. The formula is

(Vieregge I 985, 170-17 l):

f = 1-
Il'a.

N . amax

where a is the difference per segment between rwo transcriptions. These differ-
ences are measured as the perceptual distance berween any rwo segments. These
distances are summed over i = 1...p difFerences. N is the number of vowels,
consonants or diacritics. In this study, these segment classes are treated sepa-

rately; amax is the average maximal distance within the segment classes of vowels,
consonants and diacritics, that is, considering the maximal distance of a certain
segment from that class to all other segments from that class. This ensures that
the reliabiliry scores run from 0-1. The distances are read from a distance matrix
for transcription symbols, categorised in a general system of distinctive features.

See for this distinction Cucchiarini (1993).

Later points of view are given in Vieregge and Cucchiarini (1989) and in Cucchiarini (1993).

\X/hile Cucchiarini (1994) does not supply a scoring method for diacritics and because she is

critical of the amendment to Vieregge's reliability measure, in Vieregge and Cucchiarini ( 1989),
I use the original definitions from Vieregge (1986). These were also used by Glorie (1989).
Illustrated by the phonetician B. Schouten in a conference paper on lal realisations from
Utrecht to Amsterdam and the transcription and perception of these. He compared trained
rranscribers'data and perception data with F1/F2 measurements and, in the case of certain
mismatches, yielded to the human ear.
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Ultimately, this system is based on articulatory similariry judgements. The dis-
tance matrix is thus validated articulatory. For example, the distance for the
transcription difference [a]-[y1 is B; for the difference ti]-tl it is 1. AII transcrip-
tions were made in the lPA-version codified in Chapman (1983). In this system

an anomaly of standard IPA is solved: standard IPA does not provide a lowest
central vowel. The rwo recent IPA revisions after the Kiel convention did not
remedy this situation. As a consequence, one has to transcribe the lowest central
vowel, if any, by front lowest plus back diacritic, or by lowest back plus front
diacritic. In Chapman's system, [re] is the lowest (open), frontal unrounded
vowel, [a] is lowest (open), central and unrounded. Also [^] is half open, central
and unrounded. [I] and [Yl are frontal, beween closed and half closed; they are

unrounded and round respectively. Symbols not occurring in Vieregge table were
inserted into the arrticulatory table where they belonged because of their (distinc-
tive) articulatory featural make-up. In the case of diphthongs, the two symbol
segments were counted as two different vowels, indicating beginning and end of
the glide. Diacritics in IPA, not supplied for in Vieregge's table, were fixed on the
value 0.5 (this is the average value for diacritics that did have a proviso in
Vieregge's system. A missing or an extra consonant was valued as 4.1 1 (The
average of all possible deviations berween consonants without diacritics).A miss-
ing or an extra vowel was set on 4.61 (the average of deviations of all vowels
without diacritics). Missing or extra second diphthong elements were scored like
the vowels. Scoring of [I] and of [e] was provided for in agreement with their IPA

position (Vieregge gives them the same height and frontness and to make a

distinction one would need diacritics. Like Vieregge did, the dimension front
back was doubly weighted, but the diacritics on this dimension were not. Vieregge
did not give an amax for diacritics. amax =3.74 was calculated from the transcrip-
tion data. In this way, the average maximal distance with diacritics is less than the
ones for vowels and consonants (resp. 4.61 and 4.ll). This value 3.74 is close to
the maximum possible difference for diacritics (4.0). All Glorie's r-values were
recalculated by me, because Glorie's data contained possibly input-mistakes.
These were the consequence of using a calculator instead of a spreadsheet (see also

Glorie 1989:41).

The matrices underneath are given with r-values berween all pairs of transcribers
for vowels consonants and diacritics apart. I am confining myself to the compari-
son of v and H with R because they produced most of the transcriptions en
because the rwo had a different IPA-background. V got his phonetics training
from R, H did not (cf. chapter 2). A reliabiliry analysis of all transcribers is

incredibly time consuming. First of all, every transcriber has to transcribe the
same fragment (say Egmond aan Zee), then one has to score the transcriptions.
The number of pairs of transcibers to compare grows fast.a We will see that v and

a Ultimately, and for the number of transcibers n, one has a triangular matrix of r-values count-
ing; (n-1)*n 12. For 6 transcribers, this amounts to 15 pairs. If every word from the list should

89
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H were very good, but the reliabiliry of the other transcribers is guaranteed by the
fact that most of them had their training during their professional education as

linguists from R and only the ones who got the mark "urry good" in their final
tests could participate in the project. The requirements for participants from
other 'schools' were high. New transcribers were coached at the beginning and
supervised at a later stage by the experienced transcribers in the project. If neces-

sary, the maintenance of the 'standard' was effectuated in personal contact with
R. As was the case with V and H, who showed remarkable convergence by regular
contact with each other, contact of other transcribers with V, H and R did lead to
the sort of convergence that is a prerequisite for reliabiliry. For reliabiliry analysis
we used the tape of the localiry of Egmond aan Zee from the GTProject originally
transcribed by H. Later, R en V agreed to transcribe 200 items on the list. These
200 items were analysed. R-values are given following rwo methods, the first
according to Vieregge (1985), while the second follows the procedure ofAlmeida
and Braun (1986). Almeida and Braun use a constant a-max of 3.0 and take N to
be the maximum number of segments per transcriber (N","*). Vieregge fixes N to
be the average number of transcribed segments (N-.,,,). Almeida and Braun's
scoring of transcribers' deviations was not used, because their scoring is not
calibrated against perception datas as has been done for Vieregge's. I7e used
Vieregge's scorings instead.

R-values according to Vieregge

Vowels without diacritics

.909

.929 .900

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

lff 
"1,1'f 

Til;:,,T"?%ooT.l:,rrHixJifi lr?;-*ff JTfi ,0f,':#,T:::i::T(ffi l1
1)*120012 and results in 719400 individual comparisons pro pair. Analysing all transcribers
from GTP-Nederland would constitute a research project by itself.

5 See Vieregge et al. (1984).

\/
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R-values according to Vieregge

Consonants without diacritics

.949

.976 .952

-Sfith 
consonants, r-values are higher than with vowels. The transcription of

consonants is less difficult. The relationship in this consonant matrix is some-
what different from the situation found for the vowels: v shows high concor-
dance with H (in this respect, there is no difference) but R accords better with rt
than with V. This means that R and H have sometimes opted for a different choice
of basic symbol. Inspection of the transcriptions shows that these differences
pertain to variants in the subclass of resonants lrl and lll.6

R-values according to Vieregge

Diacritics

.801

.805 .761

The diacritics for vowels and consonants are taken together. Concordance is

again highest bet,areen v and H, and then berween V and R. Concordance is least
between R and H. V and R maintain a common standard even in the use of
diacritics. The concordance berween v and H is higher than that between H and
R.

6 In the case of lll , the influence of R's research on the vocalisarion of lll in regional variants of
Dutch in the years before his transcription may have influenced his transcription practice (Van

Reenen 1986).
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Figure 1: Method Vieregge

Reliabiliry of transcribers V, H and R
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The concordances are given in Fig. 1. The degree of concordance is highest
berween V and H, compared to that of each with R. Therefore, the reliability of
the transcriptions produced by V and H is very high, even more so if we consider
the fact that the number of segments (consisting mainly of 200 words plus a few
word groups) is considerable.

R-values according to Almeida-Braun, as a result of their scoring method,
show lower concordance. In this case it is best to look for indications to the extent
to which trends (rankings berween transcriber pairs) found with the first method
remain stable in the second.

R-values according to Almeida-Braun

Vowels without diacritics Consonants without diacritics

V

R .882

H .945

V

.888

RH

V

R .761

H .812 .731

VRH

R .815

H .771 .786

VRH

Diacritics

V
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\With vowels as with consonants, the highest concordance is berween V and H.

The rank berween the pairs is the same as with Vieregge's method. With diacrit-
ics, on the other hand, the concordance is higher in the pair R and v. The
rankings berween v-H and R-H have changed, v and u both tend to a more
extensive use of diacritics than R does. This tendency shows more clearly in the
measurements according to Vieregge. Compare Fig. 2 with Fig. 1.

Figure 2: Method Almeida-Braun

Reliabiliry of transcribers V, H and R
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If measured by Almeida and Braun's method, the concordances are high (see Fig.
2), albeit less high than according to Vieregge, and particularly so with the
vowels. The different results of the two methods seem to be a consequence of the
formula used, because the differences berween pairs of transcribers remain the
same (diacritics excepted) with vowels and with consonants as well. Since there
are no fundamental reasons to choose the minimum of the rwo (N=Nmin), one
may prefer the average, N=Nmean, as is the case in Vieregge's formula. The
advantage ofVieregge's method is that it gives a better idea of the situation than
Almeida and Braun's. On the one hand, we cannot give a definitive pronounce-
ment on the question whether Vieregge's method overestimates reliabiliry. On
the other hand, the use of N=Nmax by Almeida-Braun definitely underestimates
reliabiliry in the comparison of pairs of transcribers.

The general conclusion is that the transcriptions produced by V and H are

indeed reliable and, accepting the results of Vieregge's method, very reliable.
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3.2. Reliability of traditional dialect geography.A statistical appraisalT

3.2.0. Introduction

In this section we show that traditional dialectology can produce reliable and
consistent data; the reliabiliry of dialect data with respect to their regional aspects.

I assume that the traditional opinion on dialect as "Grundmundart" is valid.
Therefore, the population to sample from are the speakers of thesevarieties. The
sample procedure often used by traditional dialectologists is a form of purposive
quota sampling (Werlen 1984,100). Sampling in quota means that the sample is
obtained by the application of biosocial criteria such as age, sex, educational
achievement, socio-economic status, mobiliry, in order to obtain homogeneity
(ibid. 102-104).0 Purposiue means that the knowledge about the distribution of
these criteria is used in the sampling procedure.

We have seen in chapter 2, sections 2.3 and2.4, that such a homogenisation is

not necessary, let alone desirable. This sampling procedure has a disadvantage
compared to simple random sampling; one cannot infer beyond the sample to the
population of dialect speakers because the sampling error cannot be computed.
This is the classical view. The classical view on the interpretation of inferential
tests (tests of significance) presupposes that one is sampling from a completely
specified list that enumerates the whole population under consideration in order
to infer from the sample to the population. This means in the case of dialects that
we would possess a list of all the dialect speakers to sample from. I believe that
such a list belongs to the world of the nearly impossible.e The conclusion is that
this procedure cannot be used. As to the geographical aspect of dialects, the
procedure would imply that we had an exhaustive listing of all the localities where
dialect in the sense of "Grundmundart" is spoken to sample from. Such a proce-
dure is as impossible as the former and cannot be used.

Application of tests of significance is possible if we are willing to make some
additional assumptions with respect to the dialect sample we have. There are

several possibilities, which diflfer in accordance with the aspects of the problem
that are accentuated. The central problem is that we want the error component in
the data to be as small as possible compared to the component that could explain
the variation in our data. Henkel (1976,85-87) mentions three aspects:

A. The sample is a random sample from some assumed, conceptual universe. The
research question that can then be answered is: could sampling error account
for any of the differences berween expected and observed values? The expected
values are considered as standing for the universe.

This part is a revised version of Goeman (1986).
Altmann and Naumar-rn (1982, 654-656) give other sampling procedures, including stratified
ones.

However, in some rare cases an estimate of this population of dialect speakers can be made, as

was seen in chapter 2 section 2.3.2.
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B. Random measurement error is the source of randomness in the data. Research

question: could random measurement error account for the differences found?
If unexplainable as mere error, the results are due to an important causal

factor. In our case this factor is spatial distribution.
C. The data are generated by some random process. Research question: could the

results have been produced by chance? If not, some causal, theoretically impor-
tant factor accounts for the negative result that random factors did not pro-
duce the observed value: in our case, the geographically distributed values.

The rwo last aspects, B and C, are at the basis for what follows. Aspect B, concern-
ing measurement error, is developed in section 3.2.4 and is directly connected to
the question of reliabiliry. !fle sample the same population (the population of
dialects) twice to see whether the results are comparable and to which degree. If
the outcome is positive, reliabiliry is assured. \7e develop aspect C, the random
process, in section 3.2.3, to show the importance of the geographical factor.

Dialectologists have always considered their data to be representative for the
dialect spoken in the localities under consideration; they consider their data as

reliably representing those dialects. This position is assumed here in the following
framework a) dialects are not homogeneous, they show variation, and b) pro-
cesses show regional differences. \7e want to get an idea of the reliabiliry of
traditional dialect data in the geographical sense: to what extent dialect data are

consistently explained by regional characteristics.
As an illustration we examine a specific variable which has received consider-

able attention over the last 25 years, the variable t-deletiofl,r0 in section 3.2.1.In
section 3.2.2 we explain the specific assumptions of the model. Then we elabo-
rate on aspects B and C in secti ons 3.2.3 and 3.2.4.

3.2.1. Regional trend in t-deletion

T-deletion can be scored as absence (1) or presence (0) of word-final t, but also as

present, but unreleased (0.5). Regional effect was measured by the geographical
co-ordinates for the localiry where the dialect was spoken. There were 52locali-
ties in the sample and 116 potential instances of t-deletion per location, thus
N=6032.

Regional trend analysis'r was adopted by Goeman and Van Reenen (1985)'' as

a descriptive instrument to separate a general trend in t-deletion from residuals
indicating strictly local phenomena concerning t-deletion. Regional trend analy-
sis belongs to the class of multiple regression models. In our case, the percentage

r0 Data from the GTP-project. The data for this section were collected in project period 1979-
1984. The phonetic transcriptions were dren available on a pop 11-70. The fieldworkers in this
period were J. Aben, J. Buitenhuis, D. Coppes, L. Gijsbers, A. Goeman, A. Ottow, P. van Vliet
and C. van Zaanen They also made the transcriptions of the taped sessions.

rr For this technique see Haggett (1970), and Hodder and Orton (1976).
r2 In this study chapter 6, section 6.4.2.2.
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of t-deletion was seen as partly explainable by the two geographic dimensions
north-south (Ns) and west-east (we). We adduced tentative substantive extra-
linguistic explanations for the region that showed high positive residuals. Con-
nections were established with the relatively isolated position of this region (the
Betuwe).

Goeman and Van Reenen employed a linear function because it was simpler,
more restricted, therefore more vulnerable to violation by the data, and also

because square and cubic functions (being non-linear) are not easily interpreted
in terms of distances on a dimension (see for results table 3.1). The exposition in
this chapter being rather technical, the reader may consult chapter 6, section
6.4.2.2 at first, and then chapter 4, to get acqainted with the basics of regression
models applied as trend surfaces.

The coefficient of determination R2=0.056, so a little less than 60/o of the
variation is explained by the geographical co-ordinates in all. The only relevant
dimension seems to be the direction west-east (wE): 12=0.227, so 23o/o of the
variance is explained by geographical position along this dimension, and77o/o of
the variance remains unexplained. This is not to say that this 77o/o is all error, on
the contrary, a large part of it is possibly explainable by other factors, such as

socio-economic factors and dialect-internal factors of a structural linguistic na-
ture. The former, extra-linguistic factors are the subject of chapters 4 and 5;
chapter 6 is concerned with the latter, structural and internal linguistic factors.

It was also noted by Goeman and Van Reenenl3 that variances seemed to
increase going from west to east (as can be seen from the residuals in map 1). It
was suspected that these larger residuals represented variance that was not con-
stant (hetero-scedasticiry). It seemed not useful, therefore, to test for statistical
significance. In this part I want to investigate the violation, if any, of this assump-
tion as well as the violation of other assumptions about the linear model by the
data.

3.2.2. Assumptions of the model

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

Y, = CI, +13, X,. +8, Xr, * r, for the population, and
TDEL = a1 +b, x,. +b, x, + e for the sample,

where a,is an estimate of the mean value of toEL if b,x, and brx, are to be 0.
TDEL is the dependent variable t-deletion, the value of which is a function of

the independent variables; X, and Xrare independent variables and stand for the
two geographical co-ordinates NS and \rE (i.e. north-south and west-easr), a is the
error component that is the difference between the estimated value of tOp,L and

ri In rhis study chapter 6, footnote 9.
t4 Chapters 4 and 5 contain extensions of this regional trend model with other variables.



THE RELIABTLI'|Y OF DIALECT DATA

the value as found in the data. Thus the error is the difference berween model and
data. Therefore {a, +b,x,. +brxr,} is the systematic, explained variation in the data,

{e,} is the random, unexplained variation in the data. Naturally, we prefer this
error to be sufficiently small. If it is too large, the data may be unreliable in a

geographical sense . i is a subscript that ranges over the localities.

The assumptions of the multiple regression model are:15

1. The model is linear.
2.a. The X's are fixed (non-stochastic: r,(x e,)=0).

b. The x's show no exact linear relationship:
(no multi-collineariry).

3. a. The error has 0 expected value: E(e )=0.
b. The error has constant variance for all observations:

E(e2)=s2 is constant; constant variance is homoscedasticiry.
c. Errors of observations are not correlated: E(e e,)=0

for i j: no serial or autocorrelation.
d. Errors are normally distributed.

Another assumption is about the completeness of the model. Completeness signi-
fies that all relevant independent variables are specified in the model. This as-

sumption is treated in chapter 4.
Assumptions 1 , 2a, b and 3a are justified in our case: the model is indeed

linear, the geographical co-ordinates are fixed, the geographical co-ordinates are

independent of each other and there are no reasons to think that the mean value
of the error would not be about 0.

Assumption 3d is important for tests of significance, but when the sample size

is large enough, violation of it is not serious, because normaliry is approached
when sample size increases (Lewis-Beck 1980, 30).

Parameter estimates remain unbiased and reliable if 3b andlor 3c are violated,
but in those cases significance tests and confidence intervals are less appropriate
because they may underestimate the real values.

As mentioned above, Goeman and Van Reenen (1985)t6 assumed that the
data showed heteroscedasticiry due to increasing variance. T-deletion was ex-
pressed in the form of percentages and we expect that percentages, like propor-
tions, have unequal variances. The increase in variances could partly be an effect
of the properties of proportions; not only are they count data and not integer
scores, but they are also bounded by 0 and I in the case of proportions.rT The first
step in solving this problem is transforming the data.

Transformation of the data is all the more necessary because the counts for
unreleased ltl are very infrequent an d we are left with a variable taking on rather

See a standard handbook like Pindyck and Rubinfeld )1982,76.

In this study, chapter 6, note 9.

Percentages are simply reexpressions of proportions in the 0-100 domain.
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extreme values in the [0-1] interval. This means that large changes in the inde-
pendent variable are needed to provoke small changes at the extremities of this
[0-1] interval, while normally the influence of the geographic variables on t-
deletion is largest when TDEL has values of around proportion=0.5. Therefore the
logit probabiliry model was chosen as a transformation of the proportions of the
dependent variable TDEL: Ln(Prop i (t-Prop,)), see Pindyck and Rubinfeld ibid.,
287-291. This makes variances more constant.

After transformation of the data we tested for heteroscedasticiry in the data:
the remaining errors were correlated with north-south and west-east separately by
means of Spearman's Rank Correlation Coefficient.l8 The correlations were not
significant in either case (tabl e 3.2), and the assumption of homoscedasticiry can
be upheld.

Serial or autocorrelation could be a problem too. Because our data are geo-
graphical data we could have spatial serial or autocorrelation. That implies that
the scores of for example four locations A, B, C, and D surrounding the location Z,
affect the score of that location z: locations with low rates of t-deletion will have
locations with low(er) rates neighbouring them, and localities with high rates will
tend to have high(er) rates in their neighbourhood. The dialect-geographical
analogue of this is area formation by dialect features. Geographical data normally
show spatial autocorrelation characteristics.

The Durbin-\il/atson test for serial correlation is appropriate only when cases

can be arranged in one direction. It is not applicable to geographically arranged
data, because localities from different directions exert their influence on location
Z.te The west-east dimension seems to be by far the most important one in
explaining the variance, and therefore it is possible to get an indication whether
autocorrelation is present, by drawing an imaginary line west-east and by taking
all the localities on close to this line, and then computing Durbin-Watson's d.
This test now results in the value: d=2.49162 (2<d<2.59), which means that
serial correlation does not exist in this case.

It is possible, though, to interpret the geographical distance among the dialects
along the west-east dimension in terms of the distance between these dialects and
those dialects in the west of the country that resemble the standard language (see

Daan and Blok 1970,9 and 32-33 and map colours indicating this distance). In
terms of these uniformly oriented distances, applying the Durbin-\flatson test
does make sense. For that reason result of the test is given berween parentheses in
all relevant tables in the appendix.

\fle may conclude that the assumptions for the linear model employed are
met. Another result is that, given position C concerning tests of significance, we

In the regression, Ordinary Least Squares (ot-s) is used as an estimation merhod and thus rhe
correlation berween the error and each of the independent variables is always zero (Koursoyiannis
)1977,185). Therefore, Kendall's correlation coefficient is not appropriate in this case.

At the time of writing this article, the computer program for testing for spatial aurocorrelation
(Hodder and Orton 1976, 179) was not available to me. Standard sratistical packages like SPSS

do not provide these tests. Spatial autocorrelation is rreated in chaprer 5.
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are justified in using these tests, and we are justified in computing confidence
intervals. As the significance test turns out to be significant, the data are not
generated by a random process, and therefore the theoretically important factor
of the dialect's geographical position, as given by its geographical co-ordinates,
produced the observed t-deletion values. In the following section we will see that
this is the case.

3.2.3. Are ourfielduork data generated by some geogrd?hically random process?

The result of the F-test for the whole function that describes the relationship
berween geographic position and t-deletion, is significant (p(2,49)=8.16796; sign.
p = 0.0009). Therefore, the question "are the data generated by some random
processl" can be answered in the negative. Two of the function's three param-
eters: the intercept and the west-east dimension are significantly different from 0

as measured by the t-test, as can also be seen from the 95o/o confidence limits (see

table 3.3).25o/o per cent of the variation in the data is explained by the rwo
geographical dimensions together R2=0.25003). See map 2 for the direction of
the general trend surface and map 3 for the residuals respectively.20

\7est-east alone accounts for 25o/o of the variation, as can be seen from the
semi-partials given in table 3.3. These semi-partials show the effect of one inde-
pendent variable when the effect of the other independent variable is neutralised.
When squared and multiplied by 100, it gives the unique contribution of this
independent variable to t-deletion in percents (labels on arrows2r).

It is to be recalled here that the position taken about significance testing in the
case of non-random sampling is methodologically perfectly legitimate. Opinion,
however, differs on the question whether denial of the constellation (in the
sample) where the data could be generated by a random process, corresponds
meaningfully with the constellations in the real world (the dialect population).

Yet, even in the case of simple random sampling from a well-specified popula-
tion, the generalisations made are only valid for the population sampled from.
The "real world" that is delimited by one's theory can be larger than the popula-
tion used to test this theory. That is, theoretical claims about language variation
and language change tested by means of a simple random sample in an "urban
dialectological" or sociolinguistic study are not generalizable beyond this limited

The general trend surface is a plane (running as best as is possible through the main direction of
the cloud formed by the transformed TDEl-scores) the tilt of which is given by the parameters
of the function for the (mo) geographical co-ordinates: -.16397 for NS and +0.28877 forvrv
(table 3.3). The plane contains the predicted values for TDEL. See chapter 6.4.2.2 for an
explication of trend surface and residual. In that section, the interpretation of the residuals as

indicators for a specific local constellation, separated from the general trend, and not as merely
disturbing error is stressed. The point is connected to the aspect of autocorreladon in the data.
This point will be elaborated in chapter 5.
(-0.1 4663)2 * 

I 00 = 0.02 1 5 0* 1 0 0=2.1 5 ; (0.499 46)2* 1 00 = 0.249 460* 1 00 =24.9 5.
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population, unless one is willing to take the same position concerning signifi-
cance testing (a or B or C above) as is taken here.

To be more certain about the meaningfulness of the correspondence of the
results found above with the real world, we construct a sample from another
world, like the real one, so that we can know for certain that t-deletion is distrib-
uted by a random process: a permutation is made of the real locations over the
geographical positions. Locations have been reallocated to each of the geographic
dimensions separately by consultation of a random number table.

The results are in table 3.4: the F-test for the function is not significant,
explained variation is minimal (only 8olo and much lower than in table 3.3), the
estimated values of the geographic parameters for north-south and west-east are
not significant by t-test either. This means that the importance of the supposed
theoretical factor (the geographical one) is real and that the results have not been
produced by any random factors. \7e conclude that our data are geographically
reliable.

3.2.4. Do geographicalfactors cause reasonably stable patterns ouer time?
A comparison of two samples independerutly drautn from the same population

Measuring the temperature twice gives an idea of the precision of a particular
thermometer as a measuring instrument. This means that replication of the
measurement and the comparison of original and replicated data is a possibiliry
to assess the reliabiliry of the measuring instrument. If the two measurements
correlate highly, the instrument is reliable, if they do not, the instrument is

unreliable. In sectio n 3.1 this procedure was used in the assessment of the reliabil-
iry of transcriptions berween transcribers.

'We can apply the same procedure in dialectology. Because of lack of funds this
procedure is seldom used. However, it is possible to make a comparison with data
from earlier surveys that share the same assumptions. There is a possible catch
here, because the comparison could be biased by the time-depth of the earlier
data. For example, the dialect of Zoerermeer had different proportions of stan-
dard-language realisations and different dialect realisations for lower frequency
and higher frequenry words. However, both word classes showed a different but
parallel development over time in the same set of words (t t=48) as measured in
1895, 1932, 1958 and 1979 (Goeman 1984, 12l-126). This means that dialect
behaviour shows a certain stabiliry berween word classes over time, in this case

the real time of ne arly acentury. To determine whether the same relative stabiliry
can be seen for regional dialect data, stabiliry here interpreted as an indication of
reliabiliry, we compare our fieldwork data to those from the Reeks Nederlandse
Dialectatlassen. The latter data differ from the former in that they containi
clauses translated into dialect, instead of single lexical items. Therefore we expect
that the rates of t-deletion will be higher in the RND-data.
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Another difference is that the RND has a net of localities that is much denser
than ours, but has fewer lexical items.22 Thus, proportions in the GTP data will be
more stable.

I singled out the Betuwe area, because the RND-data from this region were
analysed by Van Hout (1980) by means of rwo descriptive statistical techniques:
cluster analysis and scalogram analysis. According to his study the lexical items in
the RND formed one scale (i.e. one dimension) with respect to t-deletion and
therefore we felt justified to take an overall proportion of t-deletion as expression
of the dependent variable in the regional trend analyses.23 \7e expect that the rwo
methods of cluster analysis on RND data and regional trend analysis on RND data
as well as on GTP data will converge in their results.

Limitation to this area has one other advantage: it permits the establishment of
a regional trend in another direction. For the RND-data, intercept and north-
south direction are significant. This is the trend in another direction. The F-test
for the whole function is significant too; the slope of north-south is outside the
95o/o confidence interval. The function explains 38o/o of the variation (see table
3.5) which is a higher value than the one found for the GTP sample in its totaliry
(25o/o).

For the Betuwe subsample of our fieldwork data (ctp, see table 3.6) the F-test
is not significant, only the t-test for the direction north-south is, and this slope is
also outside the 95o/o confidence interval limits. In this respect GTP is like RND.
The function explains 2\o/o of the variation (the whole sample was 25o/o). The
non-significant result of the F-test is not strange: a sample size of 16 is very small
(cf. SPSS-Update 1 981 , 1 14). Yet we may be confident about the results, because

in both Betuwe samples only north-south is significant by t-test, the semi partials
even show the same direction (negative signs) and both samples show comparable
values for them: -0.61951 (l'rs-RND), -0.53208 (Ns-crp), -0.05064 (ve-nNo)
and -0.01088 (we-crp).

The intercept in the RND data is larger than in the GTP data, 6.95 versus 6.30
and this confirms our expectation that rates of t-deletion would be higher in the
RND data.

For general trend and residuals see maps 4-6.The pattern of residuals shows
even more detail than the cluster analysis results of Van Hout (1980), especially
the pattern below the River Waal.2a Apart from that, the results of Van Hout's

RND Betuwe: 78 localities and 20 word forms per locality. Our project (same area): lS localities
and 116 word forms.
In this chapter we concentrate on the stabiliry in time. The comparison berween RND and cur
data is reconsidered as rwo different points in time in chapter 5, to pinpoint possible differ-
ences. The analysis there will be based on the whole sample not only for the fuver area but for
the province of South Holland as well and takes the results of chapter 4 into account.
The non-occurrence of this pattern may be an artefact of cluster analysis which, on each new
clustering level and starting from then established ciusters, maximises differences berween
candidate clusters and minimises differences within. Regression does not force grouping into
discrete units. Grijns' (1991) demonstration that Jakarta Malay consists of clearly discrete
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cluster analysis and the regional trend analysis converge.
In both cases the north-south dimension is preponderant in this restricted

area. Not only do the two trends resemble each other, although from different
time points and from rwo different samples, but so do the residuals.

3.3. Conclusions

Three transcriptions o[the same dialect, with the same items and by three differ-
ent persons, were compared segment by segment.

Vieregge's r-measure was applied in its original form, in order to determine the
reliability of most of our dialect data.

\X/e applied the statistical technique of regional trend analysis, which separates

regional from strictly local factors, as a model against which our data have been
tested to get information about the reliability of the geographical distribution.
\We have seen that geographical location is a satisfactory explanation for a suffi-
cient part of the variabiliry found. \X/ith some care one can even extrapolate to a

population of dialect speakers.

There are many objections to the reliabiliry of traditional dialect data. Pickford
(1956) has been the first to question the sampling procedures used for the surveys
of the American regional dialect atlases. Petyt (1980,110-114) subscribes to
Pickford's criticisms, reproaching dialectologists that, 25 years after Pickford's
article, they are still exclusively concerned with "genuine" dialect,'5 uncorrupted
by contact with other forms of language behaviour. Traditional dialect data is

said to show a historical bias, and research in traditional dialectology is said to
have a predilection for rural speakers and elderly men. Dialectologists neverthe-
Iess pretend to do dialect surueys .26

Pickford's main objection is that dialectologists do not draw simple random
samples from the population. Certainly, this can be a problem,2T but we have
shown that traditional dialect geography can produce reliable data, because the
instrument used was consistent and stable.

dialects could be the effect of certain properties of the clusrer analysis he applied. This objection
is less appropriate for the Correspondence Analysis that Grijns also applied, Correspondence
Analysis is the nominal analogue of Factor Analysis; with this difference that Correspondence
Analysis scores variables as uell as cases (individuals) on the same dimensions, whereas in Factor
Analysis either variables or cases are scored.
I have already treated the variant forms of language behaviour, historical bias, the predilection
for "genuine" dialect and the homogenisation to NoRMs (Non Mobile Older Rr-rral Males)
under the heading of the vaiidiry of dialect data in chapter 2.

So for example Orton's (1962) "Survey of English Dialects".
Bailey, G. en M. Dyer (1992) reject Pickford's criticism. Simple random sampling is not the
only sampling method possible. They stress the fact that even in sociolinguistic research most
sampling methods are not simple random sampling, most methods are stratified.
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Our conclusions are summarized in two points:
1) the reliabiliry of most of the transcriptions in the GTP database is high; highest

for consonants, somewhat less high for vowels, and lowest for diacritics. But
even the diacritics are comparable across transcribers, they remain consistent
and therefore interpretable to a sufficient degree.

2) the European tradition with its interest in the regional distribution of linguis-
tic features and its preoccupation with "genuine" dialect is able to produce
reliable results. In this tradition dialectologists have never pretended to give a

survey of the language variants of the whole population of certain administra-
tive units. As shown, they made claims about the population of dialect
("Grundmundart") speakers that turn out to be justified from a statistical
point of view.

-ffhether other factors than geographical ones co-determine dialect data as sampled
in the GTP database, and if so, which of these factors are the more important, is

the subject of the next chapter. Further geographical aspects, which involve
specific characteristics of localities either viewed in isolation or viewed in connec-
tion with their immediate environment, are the subject of chapter 5.
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Appendix

In all tables: NS=North-South (co-ordinate); \XrE='West-East (co-ordinate)

Table 3. I : Raw percentages

function : TDEL= -5 .359-0. 726Ns+ 3.845vtt
R2=0.056

function: TDEL=-73.461+3.682xrp. 23o/o

i=0.227 .lIrE ---_-_-------__)' TDEL

Table 3.2: Test for heteroscedasticity

Spearman correlation: error with NS: -0.0516 t-sign.=0.359 (n.s.)

error with we:-0.0186 t-sign.=0.449 (n.s.)

Table 3.3 : Logistic transformation of proportions

Mean substituted for missing data. * = significant

Fieldwork

function : TDEL=-3. 99 89 I -0.1 6397NS+ 0.28 877\rE

ltt
t-test: -4.301 -1.038 4.036
sign. t: 0.0001* 0.3046(n.s.) 0.0002*

R'z=0.25003, F(2,49)=8. 16796,sign. F: 0.0009*

95olo confidence interval conrains t'ts=O (slope = 0)(n.s.)
does not contain const?,rit=0, nor \7E=0(*)

semipartials: TDEL-NS=- 0.1 4663
TDEL-\il(E= 0.49946 vr. 25o/o _

NS----ilnTDEL

Residuals: min=-2.562J, max=4.J335, mean=0.O, stdev= I .57 85, x =52
(Durbin-\Watson=0. 5 1 3 I 5 (positive serial correlation)).
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Table 3.4: Randomized locations

Mean substituted for missing data. * = significant

function : rDEL=-4. 3 I 683 -0.05 422NS +0. I 633 6\rE

105

R2=0.08483, F (2,49) =2.27 7 12, sign. F:0. 1 1 4 (n.s.)

95olo confidence interval conrains NS=O andl)vE=o (slope=O)(n.s.)

does not contain constant=0.

semipartials: TDEL-NS=O .03 421
TDEL-VG,=O .24940

Residuals: min=-2.5097, max=4.889 1, mean=O.O, stdev= I .7 325, N =52
(Durbin-\tratson=2.08858 (no serial correlation)).

Table 3.5: RND: Betuwe area

Mean substituted for missing data. * = significant

function: rDEL= 6. 9 5 9 39 - 1 .0 457 7NS-0. 03 9 i 6\rE

t-test:
sign. t:

t-test:
sign. t:

t-test:
sign. t:

-3.893 0.240 1.803
0.0003* 0.8 1 16(n.s.)0.0776(n.s.)

4.66r -6.835 -0.439
0.0* 0.0* 0.6619(n.s.)

R2=0. 3 8640, F (2,7 5) =23.61 47 4, sign. r': 0.000*

95olo confidence inrerval contains v/E=O (slope=0)(n.s.)
does not contain t'ls=0 (slope is different from 0) and
corstanr=0 (both *)

semipartials: TDEL-NS=- 0.619 5 1

TDEL-VE=-0.05064 YE 2,60/o 
,i roer-

NS 

- 
380/o

Residuals: min=-2.4281, max=2.65 5 1, mean=0.0, stdev= 1 .0482, N=7 8

(Durbin-\Tatson: 0. 53 1 06 (positive serial correlation).

Table 3.6: Fieldwork: Betuwe area

Mean substituted for missing data. * = significant

fu nction: TDEL= 6. 3 03 26-l .267 OTNs-0.O I 763\rEttt
1.000 -2.266 -0.039

0.33(n.s.) 0.0412* 0.9693 (n.s.)
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R'z=0.28400, F(2,13)=2.57832, sign. F: 0.1140 (n.s.)

95o/o confidence interval contains \wE=O (slope =0)(n.s.)
conrains consranr=0 (n.s.)

does not contain Ns=O (slope is different from 0)*

semipartials: TDEL-NS=-0.53208
TDEL-\(rE=-0.01088 \7E 0.0%

*, 
---7F;3 

tot'

Residuals : min= -2.99 42, max=3.5 662, mean=-O. 0, stdev= 1 . 8 873, N = 1 5
(Durbin-rVatson: 0. 13 1 06 (positive serial correlation)).
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Mrp 1: Negative and positive residuals from trend in percentage t-deletion

012345678910111213

V=-'Z7-Vpositiveresidualsf ---------]negativeresiduals

Residuals from linear surface
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M"p 2: Linear trend surface: logit of proportion t-deletion
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M*p 3: Residuals from linear trend surface: logit of proportion t-deletion
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ZZZA positive residuals

ffi positive residuats above 1 standard deviation

{c negative residuals above 1 standard deviation

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

M"p 6: Residuals from RND-data exceeding 1 standard deviation

109





Objectieve en subjectieve geografische

factoren, informanten- en

veldwerkerskenmerken

Een modelmatige aanpak van t-deletie in Nederlandse

dialecten'

4.0. Inleiding

In de rwee vorige hoofdstukken werden achtereenvolgens de validiteit en de

betrouwbaarheid van dialectgegevens behandeld. In dit hoofdstuk willen we nader
bepalen welk deel van de variabiliteit van dialectgegevens door geografische faaoren
valt te verklaren. Enerzijds wordt aangetoond dat a) de "Grundmundart", het
lokale dialect, voornamelijk geografisch bepaald is. Dit impliceert dat andere

sociale kenmerken naar verhouding weinig van de variabiliteit in dat stratum van
taalgedrag verklaren.2 Anderzijds wordt aangetoond dat b) afstand tot de stan-
daardtaal een deel van de variabiliteit in de Grundmundart mee bepaalt, en dat c)

mogelijk ook de afstand tot naburige dialecten, zoals die door dialectsprekers
gepercipieerd wordt, een rol speelt. daaruit volgt dat we ons in de rest van dit
boek kunnen beperken, wat de taalexterne factoren betreft, tot de geografische
factoren.

Om een en ander aan te tonen kiezen we een lineair model waar de bepalende
factoren vooraf, op grond van theoretische overwegingen en bestaande kennis, in
hun onderling verband worden vastgelegd. Vervolgens wordt dit model aan de
feiten getoetst. \7e houden er al van te voren rekening mee dat we met een

zuiniger model toekunnen, met minder factoren dan het oorspronkelijke, dat de
gegevens ook optimaal veranrwoordt. We proberen dus rwee modellen te schatten.
Op grond van de veronderstelling dat geografische factoren het belangrijkst zijn,
verwachten we dat er uiteindelijk volstaan kan worden met een model waaruit de
sociale factoren verwijderdzijn, maar dat niettemin vrijwel even goed de aanwezige
variabiliteit verklaart als het eerste, uitgebreide model. \We kiezen een causaal

standpunt zoals bij het schatten van vergelijkingen via multiple regressie.s De

Bewerkre versie van een lezing: "De afsrand van de dialecten tot de srandaardraal", in het kader
van een serie over Minderheden en Taal, op 15 november 1985, Rijksuniversiteit Groningen.
Hiermee worden de conclusies van Goeman (1986 (hier hoofdstuk 3.2 e.v.)) nader getoetst.

Deze procedure is verwant met de in de sociologie meer gebruikelijke pad-anaiyse. Een toepassing

van deze laatste techniek op taalsociologische gegevens is te vinden in Geerts, Nellemans en

Jaspaerr (1985).Voor een vergelijking van pad-analyse en van economerrische modellen met de

meer algemene Lisrel-modellen zie Saris en Stronkhorst (1984, appendix).
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Feiten zijn in dit verband dialectgegevens die verzameld werden in het kader van
het GTProject en ze betreffenZuid-Holland en het Rivierengebied. De afhankelijke
variabele is t-deletie aan het woordeinde.

Zoals in hoofdstuk 2, wordt er ook hier vanuitgegaan dat de "Grundmundarr"
niet een volstrekt homogeen stratum is. De aandacht yoor variatie-dialectologie is

betrekkelijk nieuw, maar we moeten er wel op wijzen dat in Europa het traditionele
dialectologische standpunt een expliciete belangstelling voor variatie en externe,
bijv. sociale, factoren, niet uitsloot.

Het schoolvoorbeeld in de Nederlandse dialectologie is Kloeke's (1927) behan-
deling van de diftongering van wgm. ir en de "Hollandse Expansie" ervan. AIs er
tegenwoordig in de dialectologie systematischer rekening wordt gehouden met
variatie, dan moeten we niet vergeten dat dit vroeger in zekere mate ook al

gebeurde, althans in de Nederlandse dialectologie.a
Naast de externe factor "geografische ligging" die de gegevens beinvloedt is er

nog een tweede externe factor die met de geografie samenhangt: de invloed van
de standaardtaal op de dialecten of van dialecten die ten nauwste verwant zijn
met die standaardtaal. Dat zijn dan met name de dialecten in Holland. Daar gaat
Kloeke's Hollandse Expansie over: het afnemen van de westelijke invloed naar
gelang men verder verwijderd raakt van ddt geografisch zwaartepunt in Holand
waar de dialecten het meest lijken op de spreektaal van de algemene standaardtaal
(Kloeke 1927).

Een derde geografische factor bestaat uit de mate van overeenkomst die men
eryaart met naburige of meer verwijderde dialecten. In Holland waarderen sprekers
hun dialecten niet direct als dialect, maar veeleer als een platte variant van de
standaardtaal (Goeman 1984, 7 -8).

Een bepaald dialect kan dus minder of meer verschillen van een ander dialect
maar het kan ook een grotere of ldeinere afstand vertonen tot de standaardtaal
met betrekking tot bepaalde verschijnselen. Zo zljn de verschillende afstanden
van dialecten tot de standaardtaal globaal gevisualiseerd op een indelingskaart van
de Nederlandse dialecten door Daan (Daan en BIok 1970).Deze kaart is voor
Nederlands gebied gebaseerd op de standpunten van dialectsprekers over die
dialecten in hun omgeving, die ze beoordelen als min of meer lijkend op hun
eigen dialect.

In dit hoofdstuk wordt in sectie 4.1 eerst een korte beschrijving van de externe,
factoren (of onafhankelijke variabelen) gegeven, en van de onderlinge verbanden
daartussen. Vervolgensworden rwee modellen gespecificeerd (sectie4.2).In sectie
4.3 worden rwee aspecten van die modellen apart behandeld. De toetsing van de
rwee modellen wordt besproken in sectie 4.4. Yewolgens wordt in sectie 4.5 de
discrepantie tussen uiteindelijk model en gegevens besproken. Dat is het gedeelte
van de gegevens waarvoor het model geen verklaring biedt oftewel de residuen.
Op dit aspect kom ik overigens nog terug in hoofdstuk 5. Tenslotte volgt in sectie
4.5 een samenvatting van de conclusies.

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

Zoals gezegd ontwikkelen we hier een causaal model. Het bevat maximaal de

volgende factoren (figuur 1), maar we zullen zien dat niet alle factoren significant
zijn:

Figuur 1. Modelfactoren

(west-oost)3

west-oost

t-deletie

(noord-zuid)l

soc.ec.Posr

t
I

I

interactie sexe

inform./veldw.

/\
/\/\

sexe veldwerk

- afhankelijke variabele:
t-deletie aan het woordeinde;

- onafhankelijke variabelen:
1) de coordinaat "west-oost" van een plaats;5

2) de coordinaat "noord-zuid" van een plaats;
3) idem "west-oost" tot de derde macht;
4) idem "noord-zuid" tot de derde machu6

5) geografische afstand tot standaardtaalcentrum;
6) gepercipieerde afstand tot standaardtaalcentrum;
7) leeftijd informant;

Het gebruikte coordinatensysteem loopt op van'W'est naar Oost en van Noord naar Zuid. Ieder
cotirdinatensysteem is in zekere zin arbitrair, maar voor deze vorm werd gekozen om negatieve

correlaties met de afhankelijke variabele te vermijden; er zou dan iedere keer gewezen moeten
worden op het omgekeerde verband.

Juist bij geografische variabelen kunnen niet-lineaire verbanden opueden; via hogere machten
kunnen deze niet-lineaire verbanden toch meegenomen worden in een lineair model. Omdat
de rwee coijrdinaten onafhankelijk van elkaar zijn is een interactie "west-oost x noord-zuid"
niet als aparte factor in het model opgenomen.

sexe
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8) sociaal-economischepositievaninformant;
9) sekse informant;
10) sekse veldwerker;
1 1) interactie tussen sekse informant en veldwerker;

Sommige factoren zullen wel met elkaar samenhangen, sommige zelfs sterk, andere
minder of niet. Maar samenhang tussen factoren is op zichzelf nog geen causaal

verband. Als A samenhangt met B wil dat nog niet zeggen dat A de oorzaak is van
B of omgekeerd. Het verband tussen A en B zou veroo rzaakt kunnen worden door
een derde factor: C.

Een voorbeeld van het verschil tussen samenhang en causaal verband: blijkt
dat er een samenhang (correlatie) bestaat tussen geslacht en inkomen, dan zegt
dat op zichzelf niets over een causaal verband. Maar als we de richting van het
verband vastleggen spreken we van een causaal verband. Op grond van kennis en
ervaring weten we dat het inkomen van iemand niet zijn geslacht bepaalt, maar
omgekeerd. \ffe weten dat het feit of iemand man of vrouw is maakt dat men
gemiddeld hoger of lager op de inkomensschaal zit.7 Het causale verband loopt
dus van geslacht naar inkomen.

Van causale verbanden binnen het model is pas sprake als men door
veranderingen in de onafhankelijke variabelen effect kan sorteren in de afhankelijke
variabele. Dit veronderstelt een experimentele opzet van het onderzoek, die bij
dialect-survey onderzoek, net als bij survey*onderzoek in het algemeen, principieel
uitgesloten is. Toch is het mogelijk causaliteit voor het model te claimen op
voorwaarde dat men een relevant theoretisch uitgangspunt heeft. Op grond van
theoretische overwegingen en bestaande kennis kan men v66raf de richting van
de relaties aangeven tussen elk paar variabelen waartussen men samenhang
postuleert en veronderstelt. Als de causale effecten vooraf op theoretische gronden
gespecificeerd zijn, dan kan men zich de situatie voorstellen waarbij alle andere
relevante variabelen constant gehouden worden terwijl men ddn onafhankelijke
variabele manipuleert. Als dan een verandering in de onafhankelijke variabele
leidt tot een verandering in de afhankelijke variabele, kan men toch van een

causaal verband spreken. Men moet dus vooraf een theorie ontwikkeld hebben
over de verbanden en die theorie is geformuleerd in het model. Dat model bevat
dus de causale verbanden . Zo'n theorie kan overigens vrij globaal zijn. De procedure
van het toetsen van het model leidt tot het schatten van het relatief gewicht van
het effbct van een bepaalde factor ten opzichte van alle andere. Tevens leidt het
tot het bepalen van niet alleen de significantie van het model in zijn geheel, maar
ook van de afzonderljke factoren die van dat model deel uitmaken.

\7e weten dat het zo ligt in onze maatschappijvorm. Het constateren van maatschappeli.ike
ongelijkheid betekent natuurlijk niet de legitimatie ervan.
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4.1.1. De aftankelijke uariabele t-deletie

De afhankelijke variabele is: t-deletie aan het woordeinde: bijv. /knechi in plaats
van /knecht/. Over het algemeen komt t-deletie vaker voor in lopende spraak dan
in geisoleerde woorden of in pausa. Toch is het gerechwaardigd om t-deletie te
onderzoeken aan geisoleerde woorden, omdat:
a) we in het hoofdstuk over validiteit gezien hebben dat dialectdata verkregen

door geisoleerde elicitatie niet invalide zijn, en
b) het opportuun is: het is immers buitengewoon moeilijk om t-deletie te beschrij-

ven voor die dialecten waar in pausa al een zeer hoog percentage t-deletie
gerealiseerd wordt.

Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld in de Betuwe met percentages deletie van rond de
90o/o.In die dialecten zit t-deletie in pausa dus al bijna tegen het plafond van het
maximaal mogelijke. Als daar de invloed van het volgconsonantisme bijgevoegd
wordt zit men direct tegen de bovengrens van 100o/o aan en wordt de invloed
versluierd van andere intern-talige factoren als: voorafgaand consonanrisme,
morfologische klasse, token frequentie etc., die alle eigenschappen van het woord
zljn.B Daarom baseren we ons op de GTP-enqu€te die voornamelijk uit geisoleerd
aangeboden woorden bestaat.

Voor een globaal idee van zowel de invloed van morfologische klasse als van
volgconsonantisme wordt verwezen naar Diagram I in hoofclstuk 6. In wat volgt
blijft naast het volgconsonantisme ook de superlatief buiten beschouwing vanwege
het bijzondere karakter.e

Cegeven deze inperking blijven er dan per plaats 116 gevallen van t-deletie
over.

4.1.2. De onaft ankelij ke uariabelen

Voor elf onafhankelijke variabelen wordt hun mogelijk effect op t-deletie beke-
ken. In sectie 4.I.2.1 zijn dat variabelen die net als in het model van hoofdstuk 3
te maken hebben met het specifiek geografische karakter van dialecten: 1) de
cocirdinaat "west-oost" van een plaats; 2) de coordinaat "noord-zuid" van een
plaats; 3) idem "west-oost" tot de derde macht; 4) idem "noord-zuid" tot de
derde macht.

In sectie 4.1.2.2-4.1.2.3 komt de verhouding van dialecten tot de standaardtaal
aan de orde. In de eerste plaats is dat in sectie 4.I.2.2 5) d. objectieve geografische
afstand tot het gebied waar men de standaardtaal geografisch kan situeren; in
sectie 4.1,2.3 komt de subjectieve, gepercipieerde afstand tot dat standaardtaal-
centrum aan de orde. Vervolgens komen een aantal bio-sociale kenmerken van

Zie hoofdstuk 6 (Goeman en Van Reenen 1985). Tevens is er overeenkomst tr.rssen de resultaten
van een andere analyse van RND-materiaal en onze gegevens (cf. Van Hout 1980; Goeman
1986 (hier hoofdstuk l) en hoofdstuk 5). Het RND-materiaal betreft voornamelijk taal in
verbonden spraak.
Coeman en Van Reenen (1985), hier hoofclstuk 6, waar de speciale kenmerken van de superlatief
en de overige interne condities aan de orde komen.
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informanten en veldwerkers ter sprake: die betreffen in sectie 4.1.2.4 7) de leef-

tijd van de informant; in sectie 4.1.2.5 8) de sociaal-economische positie van
informanu en in sectie 4.1.2.6 9) d. sekse van de informant; 10) de sekse van de
veldwerker; en tot slot 11) de interactie tussen sekse informant en veldwerker.
Deze laatste groep van persoonskenmerken is in hoofdstuk 2 besproken omdat ze

mogelijk een systematische invloed hebben op de dialectgegevens. 
.$7e 

willen hier
nagaan wat hun relatieve belang is in de data betreffende t-deletie.

4.1.2.1. ONATHANKELTJKE VARTABELEN 1-4: GEOGRAFTSCHE pOSrrrE

Geografische positie wordt in de traditionele europese continentale traditie van
dialectologie opgevat als de bepalende factor voor het lokale karakter van dialecten.
Dialecten worden meestal opgevat als het dialect van een bepaalde plaats. Dit
dialect wordt nogal eens als relatief homogeen opgevat: varianten binnen een

plaats worden dan weer eerst geografisch gedefinieerd, bijv. naar wijk (zo bijv.
Ausems (1953) voor Culemborg, Taeldeman (1985,33 en vooral 233-234) voor
Gent)10 vervolgens stelt men dan vast dat dit geografische verschil binnen een

gemeente gepaard gaat met sociaal verschil. In deze situaties lijkt de sociale klasse

waar men toe behoort te bepalen waar men gehuisvest is. Dit wordt ook in
subjectief opzicht ervaren. De negatieve waardering blijkt dan uit de vernoemings-
namen voor de buurten. Rentenaar (19852,261-262) wijst op een hele rits van
"Lombok", via "De Balkan" en "Gomorra" tot "De Vodbuurt". Positieve waar-
dering blijkt dan bijvoorbeeld uit een vernoeming als "Goudkust".

Het wekt dan ook geen verbazing dat de nadruk die er ligt op het geografisch
karakter van dialecten er toe geleid heeft de term topolinguistiek te gebruiken in
plaats van dialectologie; zo bijvoorbeeld'S7eijnen (197 5).t'

Deze inperking van het probleemveld gaat toch wat te ver, omdat dan socio-
dialectologisch onderzoek wordt uitgesloten. Het blijft evenwel van belang te
benadrukken dat de geografische factor een relatief groot gewicht heeft, maar dat
houdt niet in dat het stratum "Grundmundart" homogeen is, zoals in hoofdstuk
2 ts aangetoond.

De geografische positie is gemeten langs een \fest-Oost en een Noord-Zuid
as. Uitgangspunt voor de vaststelling van de ligging van iedere plaats was de

vakkenindeling van de grondkaart van Grootaers-Kloeke. Deze vakken werden
genummerd vanaf een nulpunt. De vakken zijn geen zuivere vierkanten en daardoor
is de Noord-Zurdschaal korter dan de'West-Oost schaal. De verschijnselen zitten

Taeldeman geeft de geschiedenis van de opvattingen over de onderlinge verhouding van

geografische en sociale variatie binnen het Gents, te beginnen met lVinkler (1874). Schatz
(1986) kon yoor het Amsterdams van de vorige ee uw aantonen dat de verwijzingen naar de vele

buurtgebonden dialecten in wezen als sociolecten opgevat moeten worden. 19e - eeuwers als

Hoeufft, 'Winkler en Aiberdink Thijm geven al blijk van een sociale waardering van dialect. Dit
blijkt onder andere ook uit de wijze van vraagstelling in hun enqu€tes:
"Hoe spreekt het volk te uwent...." (mond. meded. J. Berns).
Iets soortgelijks gebeurt als men voor dialectologie de term: taalgeografie gebruikt, in het Duits:
Sprachgeographie.
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op de Noord-Zuid schaal dus dichter bij elkaar in de buurt dan op de \7est-Oost
schaal. Bij de uiteindelijke resultaten speelt dit -overigens kleine- verschil geen rol
omdat we de resultaten ook met gestandaardiseerde gewichten kunnen weergeven.

Dan zijn \7est-Oost en Noord-Zuid herleid tot een zelfde schaal, overigens net
als de andere factoren en zijn ze qua relatief gewicht alle onderling vergelijkbaar.

4.1.2.2. ONaTnNKELTJKE vARIABELE 5: op AFSTAND vAN HET DI.ALECT Tor DE

STANDAARDTAAL

Om de afstand tot de standaardtaal te meten zou men voor ieder dialect afzonderlijk
een contrastieve studie met de standaardtaal kunnen maken. De mate van contrast
zou dan een maat voor die afstand zrln. Dit is evenwel een werk van zeer lange

adem, en dan nog blijft er het fundamentele probleem bestaan hoe men het grote
aantal verschillen onderling zou moeten wegen. Deze procedure lijkt vooralsnog
practisch niet uiwoerbaar.r2

Via een andere invalshoek is het toch mogelijk om de relatieve afstand dialect-
standaardtaal te operationaliseren, namelijkvia geografische afstand. Het uitgangs-
punt hiervoor is een eerdere vaststellinEQie Goeman 1986, hier hoofdstuk 3) dat
ogenschijnlijke geografische verbanden, die een storing in het materiaal leken te
zijn, geinterpreteerd konden worden als verbindingen tussen dialecten, geordend
op ddn uniform gerichte dimensie met een eveneens geografisch karakter: namelijk
afstand tot de standaardtaal gemeten ten opzichte van die groep dialecten die het
meest op de standaardtaal lijkt.

\Winkler beschouwde de Hollandse dialecten al als gesproken varianten van de

standaardtaal (Berns 1981), waarbij het echte Zuid-Hollands ten zuiden van de

Oude Rijn gezocht moet worden. Dit standpunt werd in de achttiende eeuw ook
verrvoord door Ten Kate (Daan 1992, 178;184): Ten Kates opkomende
standaardtaal wordt bepaald door a) de spelling en b) het Hollands dialect dat in
zijn uitspraak met deze spelling overeenstemt en dat is in Ten Kates visie niet het
dialect van Amsterdam of van Amstelland-Rijnland, maar het zijn de zuidelijker
gelegen Hollandse dialecten. Ten Kate is dus op zoek naar een neutrale variant
van de standaardtaal, een variant die hij niet in de Hollandse steden kan vinden.
In die optiek vertegenwoordigen stadsdialecten als Amsterdam, Leiden of Den
Haag een niet-neutrale vorm van spreektaal.13 De indelingskaart van de Neder-

12 Voor een onderzoek naar regionale verschillen in de standaardtaal van de maatschappelijke
bovenlaag buiten de Randstad zie Voortman (1994).

rr Een alternatief model dat een getrapte beinvloeding van 1) stad naar stad inhoudt met 2) vanuit
die centra uitstraling over het omringende plameland is voor dialecten in Nederland bij mijn
weten alleen door Goossens (1991, 117) gebruikt voor de rol van de Veluwse IJsselmeerstadjes

op de noordelijke Veluwe en voor Twentse industriesteden (Goossens 1987, 155;1991, 129).

In het eerste geval betreft het een inverse expansie, of een mislukte, waardoor deze plaatsen in
een "Reliktlage" zitten. In het rrveede geval is er volgens hem sprake van beperkte uitstraling
van standaardtaalkenmerken. Een ander gebied waar steden deze rol hadden kunnen spelen is

Friesland. De druk van her Nederlands heeft geleid tot het ontstaan van het Stadsfries in de

Friese sreden, maar van daaruit expandeert dat niet verder, het blijft tot die steden beperkt. Het
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landse dialecten van Daan (Daan en Blok 1970,9 en 32-33) kan gezien worden
als de uirwerking van dit idee: de dialecten in de randstad (met uitzondering van
de kuststreek) zijn met de neutrale kleur wit weergegeven en, naarmate de andere
dialecten meer van de standaardtaal afwijken, werden steeds uitgesprokener kleuren
gebruikt (zie kaart 1 voor een zwart-wit weergave).

DialectindelingskaartJ. Daan (1969), bewerking H. Entjes (1974)

1=Zuidhollands, 2=Kennemerlands, J=\(/xlerlands, 4= Zaans, 5=\Westfries-Noordhoflands,
6=Utrechts-Alblasserwaards, 7=Zeeuws,8=\W'esthoeks, !=\7.r*laams en Zeeuwsvlaams, 10=over-
gang'\)7est- en Ooswlaams, 11=Ooswlaams, l2=overgang Ooswlaams en Brabants, l3=Zuid-
gelders, 14=Noordbrabants en Noordlimburgs, 15=Brabants, l6=overgang Brabants en Limburgs,
17=Limburgs, 18=Veluws, 19=Gelders-Overijssels, 20=Twents-Graafschaps, 21=Twents , 2L=Stel-
lingwerfs, 23=Zuiddrenrs,Z4=Middendrents, 25=Kollumerlands, 26=Gronings en Noorddrents,
27=Fries,28=Bildts, Stadsfries, Midlands, Amelands. Niet genummerd op de kaart is Frans-Maan-
deren.

Kaart Afstand standaardtaal

oO

o27
o

q
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De getallen coderen de kleur van de oorspronkelijke kaart en geven bij benade-
ring een aanduiding van de afstand ten opzichte van de standaardtaal maar
aangezien de nummering van de gebieden dient om dialectgebieden te identifice-
reru en aangezien het aantal kleurklassen beperkter is dan het aantal dialecten
wijkt de nummering af van de kleurcodering, met name in de hogere nummers.

De oorspronkelijke kleurklassen-indeling is dus in feite een rangorde-schaal.
Zuid-Holland wordt op die manier beschouwd als de bakermat van het algemeen
Nederlands (Daan 1953b).

De lokalisatie van zo'n centrum is niet meteen evident. Leiden, Den Haag,
Rotterdam of Delft als uitgangspunt te nemen is minder juist omdat deze stadsdia-
lecten a) in het oordeel van sprekers als sterk geisoleerd naar voren komen (kaart
2), b) sterk als sociolect gewaardeerd worden.la De grote steden vallen er dus
buiten.'We situeren hier de kern in de door een cirkel omsloten plaatsen Zoeter-
meer, Berkel en Gouda. De eerste t\4/ee zijn opgenomen omdat ze, blijkens eerder
onderzoek naar subjectief beoordeelde dialectven4/antschap (Goeman 1984, 181)
ddn cluster vormen (zie figuur 2), en de gegevens waarop die analyse gebaseerd
was worden hierna gebruikt voor de afstandsbepaling. Gouda is opgenomen
omdat volgens Heeroma (1968) dit dialect als een rypische vertegenwoordiger
van het Zid-Hollands mag gelden, hetgeen een zekere historische dimensie
inbrengt. Zoetermeer kan gezien worden als specimen van een dorp met toen
reeds onrwikkelde industrialisatie. Het wordt later een stedelijk onrwikkelings-
gebied. De kern bevat dus zowel enkele plattelandsdialecten, een 'kleinstedelijk'
dialect (Gouda) en een 'nieuwstedelijk' dialect onder druk en bevat alle elementen
van de ontwikkelingen sinds de jaren dertig.

Voor Zoetermeer kon bovendien worden vastgesteld dat over ruim een eeuw
gerekend de verhouding van het dialect tot de standaardtaal relatief constant was

gebleven, al waren er wel schommelingen waar te nemen (Goeman 1984, 124-
125). Daardoor is er, hoewel impliciet, toch een contrastief moment ingebouwd.
De afstand van een dialect tot de standaardtaal operationaliseren we dan als de
geografische afstand van dat dialect tot het hollandse dialectcluster van drie dat
we als de gesproken variant van de standaardtaal beschouwen. \7e passen dus een
operationalisatie toe die vergelijkbaar is met die van Ten Kate. Een stedennerwerk
zou als aparte factor invloed kunnen uitoefenen. 'We hebben dat niet als aparte
factor opgenomen en daarvoor zijn verschillende redenen. De eerste reden is van
praktische aard: er zijn naar verhouding weinig steden in de database. De tweede
reden is meer principieel: zoals zal blijken in de volgende sectie vormen de

lijkt er op dat steden zeer vaak hun eigen nerwerk hebben, onafhankelijk van en naast de

algemene, globale druk die de standaardtaal uitoefe nt. Zie voor expansieve en relictmatige
eigenschappen van dergelijke nerwerken in Vlaams Belgie Goossens (1992).

14 Van Hout en Miinstermann (1981, 1 10- I 1 1) geven een ierwat andere operationalisering van
de geografische afstand tot het standaardtaalcentrum, namelijk als het gemiddelde van de som
van de afstand yan een plaats tot Den Haag en van de afstand tot Utrecht 0.5*((dist(i,DenHaag)+
(dist(i,Utrecht))).
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Figuur 2: Dialectcluster
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subjectieve oordelen van sprekers over gelijkheid van hun dialect geen clusters die
interpreteerbaar zijn als stedennetwerk. Dit betekent niet dat een inzicht in het
effect van een mogelijk stedennerwerk voor ons is afgesloten. Immers, het model
dat we onrwikkelen is er juist op gericht om globale tendensen (de trend) in het
dialectgedrag te scheiden van specifiek lokaal gedrag.lt Die specifiek lokale
constellatie weerspiegelt zich in de residuen (vgl. hoofdstuk 3, kaart 1) en die
residuen bevatten naast onsystematische variatie tevens alle effecten die we eventueel
vergeten zouden zijn. Stel dat stedelijke nerwerken wel een overwegende rol
zouden spelen met betrekkirg tot t-deletie, dan zou, zelfs als niet alle steden in de
database vertegenwoordigd zijn, het effect van die veronderstelde netwerken alsnog
in een kaart van de residuen tot uiting moeten komen. Het kaartbeeld van de
residuen (hoofdstuk 3, kaartl) valt evenwel moeilijk te interpreteren als steden-
nerwerk en daarom voelen we ons gerechwaardigd de kwestie van de stedelijke
netwerken terzijde te laten.'6

4.1.2.3. ONepUaxKELUKE vARTABELE 6: cEpERcrpriiERDE AFSTAND

Bij de indelingskaart van Daan, die hiervoor besproken werd, leiden a) subjectieve
oordelen van dialectsprekers, b) de dialecten qua afstand tot de standaardtaal
ingedeeld in groepen, en c) de objectieve indeling op basis van enkele dialectken-
merken tot hetzelfde resultaat: een globale indeling van de dialecten van Neder-
land.17 De aan de sprekers gestelde yraag was, welke dialecten in hun omgeving
door hen als geheel of nagenoeg geheel gelijkwerden beoordeeld. Uit de subjectieve
oordelen van sprekers werden door Daan inductief de globale, grotere dialect-
gebieden geconstrueerd.

Mattheier (1985) ziet als een van de nieuwe opgaven yoor de dialectologie dat
ze ook rekenschap moet Beven van het "Alltagserleben", de subjectieve ervaringen
van dialectsprekers. Een deel van dit programma is dus in de Nederlandse dialecto-
Iogie al betrekkelijk vroeg voorwerp van onderzoek geweest getuige Weijnens
onderzoek uit 1944.

15 Dit onderscheid is het thema van hoofdstuk 5.
16 Zoalszal blijken vertoont het beeld van de residuen uit de analyse in dit hoofdstuk en die van

hoofdstuk 5 evenmin de effecten van zo'n stedennet,verk.
t7 Voor de dialecten in Belgie is niet het subjectieve oordeel van dialectsprekers gebruikt. Toch is

het mogelijk voor Vlaanderen een zelfde kaart te tekenen op basis van het materiaal \flillems,
dat geldt voor de jaren tachtig van de l9e eeuw. In Goeman (1984,12) is er op gewezen dat
deze kaart tevens de veel geringere geografische mobiliteit in de vorige eeuw weergeeft.
Bij de gelijkenisoordelen uit de 19e eeuw is de gemiddelde afstand die men oyerziet tussen
eigen en ander dialect, een uur gaans: dus gemiddeld 5 kilometer. Dezelfde vraag, gesteld aan

het eind van de jaren dertig van de rwintigste eeuw, waar \Weijnen en Daan zich op baseerden,
levert gemiddelde afstanden op van 15 kilometer. Onlangs is de vraag weer herhaald en de
oordelen zijn nu nog globaler, doordat ze veel grotere afstanden bestrijken. Men ziet hier
duidelijk het effect van eerst de fiets en dan de auto. \fie verder van huis komt hoort meer
afwijkingen en oordeelt globaler, wie een kleine actieradius heeft hoort minder afwijkingen en

kan meer verschillen "bijhouden" en belangrijk vinden.

121
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\fleijnen heeft als eerste van deze subjectieve dialectgrenzen een gedetailleerde
kaart voor Noord-Brabant gepubliceerd (1944; later ook in Weijnen (1966)) en

bovendien voor Limburg ('Weijnen 1966). Rensink (1955) bevat slechts een

globale kaart met begrenzingen voor Nederland die als uitgangspunt heeft gediend
voor de indelingskaart van Daan (Daan en BIok 1970). Kremer (1984) karteert
op basis van een latere gegevensverzameling met dezelfde vraagstelling Twente,
Achterhoek en het aangrenzende deel van Duitsland; Goeman (1984, 155)
publiceert een kaart voor Zuid-Holland en de Vechtstreek op basis van het
materiaal uit eind jaren dertigl8 en daarbij wordt bovendien voor een kleine groep
dialecten in centraal Zuid-Holland de rangorde in samenhang tussen de dialecten
uit de sprekersoordelen afgeleid (ibid. 180-181); voor het gebied beneden de

grote rivieren, daarin begrepen de Vlaamse dialecten is er nu een kaart op basis

van oordelen uit het eind van de 19e eeuw (Goeman 1989).
Op grond van methodologische overwegingen heeft Schirmunski (1962, 745

e.v.) grote bezwaren tegen een indeling op basis van subjectieve oordelen. Ten
onrechte, want hij interpreteert dit soort gegevens (de oordelen van sprekers) als

waren het factoren die rechtstreeks de vorming van taalgemeenschappen mede

bepalen en meent dat de procedure tot een volstrekt subjectieve en willekeurige
vastlegging van dialectgrenzen leidt. Dezelfde mening is bij verschillende
gelegenheden door Grootaers geventileerd.re Volgens hem kan er geen overeen-

stemming bestaan tussen subjectieve en objectieve dialectgrenzen. Deze tegenstel-
ling zien Schirmunski en Grootaers echter om twee redenen verkeerd.

De eerste reden is dat op cruciale punten Schirmunski en Grootaers zich -zoals
zoveel dialectologen- de zakendeterministisch voorstellen en doordatze het dialect
als homogeen zien. Overeenstemming wordt opgevat in absolute zin: als "iets

komt voor", of "iets komt niet voor"; er is overeenstemming, of er is geen

overeenstemming. Dat is een krvalitatieve ofdeterministische aanpak. Realistischer
is een niet-deterministisch of kwantitatief standpunt: iets is in meerdere of mindere
mate het geval, iets komt in meerdere of mindere mate voor.

De deterministische opvatting is eigenlijk een bijzonder geval van het
kwantitatieve standpunt, en beslaat uitsluitend de uiteinden van de kwantitatieve
schaal, de punten 0 en 1 onder verwaarlozingvan wat daartussen ligt.

\We hebben al gezien dat dialecten heterogeen kunnen zijn. Bijgevolg zullen
ook de grenzen tussen de objectiefvastelbare dialectkenmerken vloeiend verlopen
omdat de verschijnselen variabel zijn.2o Men kan verwachten dat deze variabiliteit
zich in de subjecii.,r. oordelen van sprekers zal weerspiegelen.

18 Zie hoofdstuk 10 voor een kaart van oostelijk Nederland, die vergeleken kan worden met de

kaart van B(remer (1984).
Grootaers (1959 en 1964)..Weijnen (1968) heeft hierop gereageerd. Een meer uitgebreide
bespreking van deze controverse is te vinden in Goeman (1989). Een enigszins anders gerichte
opzet voor een perceptuele dialectologie is Preston (1989).

Voorbeelden hiervan met betrekking tot t-deletie komen aan de orde in de hoofclstukken 6 en

10; voorbeelden uit de werhvoordsmofologie komen aan de orde in de hoofdstukken 7 en 8.
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De rweede reden waarom de eis van een absolute overeenkomst tussen objec-
tief vaststelbare dialectkenmerken en subjectieve sprekersoordelen verkeerd ge-

steld is heeft te maken met het feit dat we subjectieve perceptie niet als recht-
streeks constituerend voor een dialectgemeenschap moeten zien, ook al blijft de

subjectieve perceptie van sprekers mede bepalend voor het dialectgedrag van
sprekers. Immers, de vraag die aan de informanten gesteld wordt levert geen

directe toegang tot het complex van dialectkenmerken, maar levert wel een ant-
woord op dat betrekking heeft op gepercipieerde gelijkenis. Dit soort vragen
moer op ztjn eigen perceptuele merites bekeken worden en is als zodanig van even

groot belang als de vraag naar de gebiedsvormende distributie van objectieve
dialectkenmerken; perceptieoordelen leveren keuzepatronen op die tot een be-

paalde ordening leiden. Die keuzepatronen hebben hun eigen intrinsieke variabi-
liteit. En het is zinvol ze aafi andere verwante ordeningen te relateren. Zeker als

men een theorie over die relaties heeft. Relaties die samenhang of, sterker, causaal

verband weergeven, hoeven daarom niet noodzakelijkerwijs een alles of niets
karakter te hebben. Dat heeft niets met subjectiviteit of willekeur van doen.

Er zljn verschillende manieren om perceptieoordelen van dialectsprekers die,
gecarteerd, clusters van dialecten vormen, in afstand te relateren aan het
standaardtaalcentrum dat we verondersteld hebben. We kunnen gebruik maken
van de vorm en de richting van het cluster. Zo staat de hoofdrichting van het
cluster met Overflakkeese dialecten loodrecht op de richting van dat cluster naar
het standaardtaalcentrum (kaart 2).Bij andere clusters ligt de hoofdrichting daarop
georienteerd (bijv. het kleine \(estlandse cluster).D. uorun van een cluster kan
bepaald zijn door het feit dat een informantzijn oordelen sterk in een bepaalde

richting afgeeft, hetgeen resulteert in een kleine spreidingin de keus van als gelijk
beoordeelde dialecten. Zo'n kleine spreiding laat daardoor een bepaalde
hoofdrichting zien. Dit levert een schaal gebaseerd op de mate van spreiding. Die
hoofdrichting binnen dat spreidingsgebied kan min of meer naar het standaard-
taalcentrum wijzen, maar kan ook in de totaal andere richting wijzen, van het
standaardcentrum af. Als we de afwijkingen in richting van de gelijkheidsoordelen
in een cluster als basis nemen ten opzichte van de richting vanuit het cluster naar

het standaardtaalcentrum dan krijgen we een schaal van de gemiddelde afwijking
in orientatie ten opzichte van de standaardtaal. Deze rwee operationalisaties van
het begrip perceptuele afstand tot de standaardtaal zijn gebruikt in Goeman
(l9S7a) maar daar moest geconcludeerd worden dat deze spreidings- en afwi;'kings-
maar uiteindelijk weinig gewicht in de schaal werpen. Dat komt omdat deze

maten sterk lokaal bepaald blijven. Daarom geven we de voorkeur aan een andere

maar, waarin uitsluitend de oordelen gebruikt worden die georienteerd zijn op
het standaardtaalcentrum. Het bleek dat deze maat (Goeman 1987a) beter functio-
neert. De scoring gaat als volgt: we construeren een keten van ieder cluster naar

het cluster van het standaardtaalcentrum. De lege ruimte tussen clusters/afz.on-
derlijke plaatsen wordt gezien als wederzijds neutraal en wordt gewaardeerd als

het grootste verschil; wederzijdse erkenning van gelijkheid wordt gehonoreerd
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met de laagste score: 0.5; geen 0, omdat er natuurlijk altijd wat verschil is. De
scores tussen 0.5 en 3 worden gesommeerd en leveren dan de uiteindelijke afstands-
maat op.

De subjectieve gelijkheidsoordelen van de sprekers zoals die vanuit de plaats-
clusters naar voren komen worden als volgt gescoord:

plaats 6 = plaats B; en plaats B = A: 0.5
plaats 4 = plaats B; maar B blijft neutraal: 1

plaats 4 = plaats C; plaats B = C; C neutraal m.b.t. A en B: 2
plaats A neutraal m.b.t. B; plaats B neutraal m.b.t. A: 3

" x = Y" betekent: "x beschouwt Y als geheel of bijna geheel gelijk aan zichzel| .

Sommatie van de scores over de 'verbindingslijnen' die de kortste keten van een

bepaalde plaats naar de regio vanZoetermeer en omstreken in de randstad vormen
levert de gepercipieerde afstandscore voor die plaats t.o.v. die regio. \7e gebruiken
de oordelen hier dus niet als indelingscriterium, maar we trekken uit de geperci-
pieerde ruimte die oordelen die georienteerdzrjn op het "standaardtaalcentrum".

4. | .2.4. O NrerHAr.rKELrJKE vARTABLE 7 : LrzwyD rNFo RMANI

Taalgedrag hangt vaak sterk samen met leeftijd. Taalgedrag is het resultaat van
een socialisatieproces. In de adolescentiefase kan er een aanpassing aan een andere
norm (die van de standaardtaal) plaatsvinden, die op latere leeftijd, als men zijn
uiteindelijke plaats in het maatschappelijk leven gevonden heeft, weer tenietgedaan
kan worden. Dan komt men weer op het niveau van de eerste socialisatie van
thuis en peer-group terug. Dit doet zich naar gelang de leeftijd hoger is in sterkere
mate voor.2l Een goed voorbeeld hiervan is een jonge informant uit Zoetermeer
in 193211933 (Goeman 1984, 124-125). Deze vertoonde een veel hoger aantal
standaardtaalvarianten dan zyn generatiegenoten, inmiddels 50 jaar ouder, in
1979 bleken te gebruiken. Leeftijd moet dus in rekening gebracht worden.

De leeftijd van de informanten in het materiaal van dit hoofclstuk ligt tussen
de 48 en74jaar. Men kan derhalve verwachten dat het taalgedrag van informanten
in deze leeftijdsklasse in hoge mate "Grunddialekt" is, en dat, wat de dialecticiteit
in dit onderzoek betreft, de leeftijdsverschillen naar verhouding weinig invloed
zullen hebben.

2r Een voorbeeld in apparent time is te vinden bij Chambers en Trudgill (1980, 91) met betrekking
tot de realisatie van <ng> aan het woordeinde. Voor alle onderzochte 'stijlen': Casual speech,
Formal speach, Reading passage sryle en \Word list sryle gold, dat na ongeveer het 45ste
levensjaar de standaardtaalvariant met de jaren minder voorkwam, terwijl deze vanaf 10-jarige
leeftijd tot het 45ste levensjaar nu juist toegenomen was, zeker in Casual en Formal speech.
Vergelijk overigens voor leeftijd en sociale mobiliteit Gregersen en Pedersen (1991,21).
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4.1.2.5. ONaTHANKELTIKE VARIABELE 8: socneL-ECoNoMISCHE PoslrlE vAN DE

INFORMANT

Een van de hoofdthema's uit de sociolinguistiek is het onderzoek naar de invloed
van de sociale klasse waartoe men behoort op iemands taalgedrag. Een van de

problemen die zich bij dat onderzoek voordoen is dat een schaal die uit een -al
dan niet gewogen- sommatie van scores op opleiding, beroep, woonomgeving en

inkomen bestaat meestal niet in zijn totaliteit gebruikt wordt. De schaal wordt
meestal ingedikt tot een beperkte klasse-indeling: bijvoorbeeld Upper-middle,
Lower-middle, Upper-working en Lower-working class. De breekpunten om tot
deze ingedikte schaal te komen zljnvaak arbitrair zoals Davis (1985) heeft laten
zien. Afhankelijk van de gekozen klasse-indeling kan men bij het aantonen van
verband met taalkundige variabelen op hetzelfcle taalkundige materiaal significante
of niet-significante samenhangen constateren. Een betere benadering is om ofwel
het totale bereik aan scores te gebruiken dat past bij de te onderzoeken maatschappij
ofwel een onafhankelijke, al door anderen gevalideerde sociale klassenrangorde
als uitgangspunt te nemen.

In dit hoofdstuk is voor de derde benadering gekozen, daarentegen werd de

rweede methode -in de vorm van de beroepsprestigeschaal van Ultde en Sixma- in
hoofdstuk 2 gebruikt. De criteria die ten grondslag liggen aan de rangorde, die
men verkregen heeft uit de sommatie van scores zijn onderling afhankelijk immers,
opleiding bepaalt zowel beroep als inkomen, en inkomen bepaalt in sterke mate
waar men kan gaan wonen. Deze onderlinge samenhang is al in die gevalideerde
klassenrangorde verwerkt. Vanwege het feit dat in de eerste fase van het onderzoek
de beroepsprestigeschaal van Ultde en Sixma nog niet beschikbaar was, wordt hier
de beroepsklassificatie gebruikt van het ITS (Klapper ITS, 1972) waarbij het
opleidingsniveau verdisconteerd is voorzover een bepaalde opleiding voor dat
beroep noodzakelijk is. "Overeducatie" met betrekkirg tot een bepaald uitgeoefend
beroep heeft dus geen invloed meer op de sociale status. Dit resulteert in een

rangorde van zes klassen, waarbij 1 de laagste en 6 de hoogste is. Gehuwde
vrouwen die zelfstandig een beroep uitoefenen vervullen de daaraan gekoppelde
sociale rol en maken op grond daarvan deel uit van een sociale klasse. Gehuwde
vrouwen die huisvrouw zijn ontlenen hun sociale status meestal aan die van hun
echtgenoot.22

22 De aantallen informanten per klasse, in dit subsample, zijn als volgt:
klasse 1: 7; klasse 2: B; klasse 3: 8; klasse 4:26; klasse 5: 3 en klasse 6: 0 informanten. Klasse I
omvat handarbeiders zonder beroepsopleiding; klasse 2: handarbeiders met lagere beroeps-

opleiding; ldasse 3: hoofdarbeiders zonder beroepsopleiding of met lagere of voortgezette
opleiding, maar in een ondergeschikte positie; klasse 4: kleine zelfstandigen (inclusief boeren)
zonder hogere beroeps- of academische opleiding; klasse 5: voortgezette opleiding in leidingevende

positie of hoger beroepsonderwijs in ondergeschikte positie; en klasse 6: hogere beroepsopleiding/
hoger onderwijs als zelfstandige, of hogere functionaris leidinggevend dn zelfstandigen zonder
hogere beroepsopleiding of hoger onderwijs maar wel eigenaar van een groot bedrijf.
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In het hier voorgestelde model wordt de sociale status-rangorde behandeld als

een intervalschaal. De correlatie tussen sociaal-economische positie en t-deletie is

dan 0.092 en niet significant: p>0.51.
Omdat in ons sample klasse 6 ontbreekt en de schaal korter is geworden (1-5)

is er voor de zekerheid ook op ordinaal niveau getoetst: Spearman's rs=0.097
(gecorrigeerd voor ties) en evenmin significant. De waarde van interval en ordinale
maat zljn practisch gelijk. Het is gerechwaardigd om de scores als interval-gegevens
te behandelen, omdat we veronderstellen dat de schaal onderliggend continu is;

deze veronderstelling is gewettigd gezien de veel "langere" beroepsprestigeschaal
(zie hoofdstuk 2). Bovendien heeft Monte Carlo simulatie aangetoond dat schen-
ding van de interval-eis alleen rn zeer extreme gevallen gevolgen heeft (Asher
1976,35;66).

4.1.2.6. ONaprnNKELUKr, VARTABELEN 9-1 1: SEI(E VAN INFORMANT, VELD\TERKER EN

DE INTERACTIE

De variab ele sexe wordt opgenomen in het model omdat herhaaldeli.ik gebleken is

dat het taalgedrag van vrouwen anders is als dat van mannen. Vrouwen richten
zich eerder dan mannen naar de standaardtaalnorm. Bij mannen werkt als extra
behoudende factor op het niet-standaardtaal-gedrag de behoefte deel te hebben
aan de "covert prestige" van hun subcultuur.2s Daarnaast moet rekening gehouden
worden met het feit dat het taalgebruik van de informant kan verschillen naar
gelang deze te maken heeft met een vrouwelijke of mannelijke veldwerker. Dit is

niet een artefact van de situatie. Ten eerste kan de gesprekspartner zelfstandig
door eigen, mogelijk dominant taalgedrag de toon zetten, en ten tweede kan de
informant uit eigen beweging het taalgebruik afstemmen op dat van de gespreks-
partner of aangesprokene (Brouwer 1982; Jansen 1985). In beide gevallen is het
taalgebruik bepaald door de interactie tussen informant en veldwerker.

Gerritsen (1985) heeft er op gewezen dat, althans bij ons, die interactie tot op
zekere hoogte cultuurgebonden is. Het is de weerslag van rolverwachtingen en
komt tot uiting in mannen- en vrouwengedrag dat op elkaar is afgestemd. Omdat
de interactie als afzonderlijke variabele in het model werd opgenomen, is het
overbodig een onderscheid te maken tussen enerzijds sexe als rolgedrag en anderzijds
geslacht als biologische categorie.2a Sexe van informant en veldwerker zijnkwalita-
tieve, nominale variabelen. In beide gevallen is de waarde 1 toegekend als het om
een man girg."

Onder de informanten zijn 12 vrouwen en 40 mannen. Bij de opnamen was in
25 gevallen de veldwerker een vrouw en in 27 gevallen een man. De verdeling van
manlijke en vrouwelijke veldwerkers naar gelang de sexe van de informanten is als

volgt:

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

lnf ve

V." xV :3;tnr ve

M. " xV :22.
INI VC

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

4.2. Specificatie van twee modellen

In enkele gevallen werd hierboven al impliciet aangegeven hoe de onderlinge
relaties tussen de variabelen lagen. Bijvoorbeeld: geografische afstand van het
standaardtaalcentrum is bepaald door de geografische positie en mogelijk zelf
weer bepalend voor de gepercepi€erde afstand. Het is belangrijk om die relaties in
hun onderling verband te beschouwen, omdat het gezamenlijke effect van de
onderscheiden factoren een rweezijdig geconstateerd verband, dat in isolatie
belangrijk lijkt, volledig naar de achtergrond kan dringen. De verbanden die
significant aanwezig zijn tussen telkens twee variabelen staan in de tabel hieronder,
waarbij de volgorde van links naar rechts die van hogere naar lagere correlatie is,

en waar dus nog geen rekening gehouden is met het feit of zo'n geconstateerd
verband een causaal karakter heeft.

Tabel 1: Significante correlaties

tdel:
woost:
nzuid:
sexinfi
sexho:
nzcub:
wocub:
percaf:

woost
wocub
nzcub
isexen
isexen
percaf
afst
afst

wocub
afst
percaf

lftijd
afst
percaf
isexen

afst
percaf
afst

wocub

isexen

percaf
isexen
sexho

sexveld

tdel=t-deletie ; woost=west-oost; nzuid=noord-zuid; afst=geografische afstand tot de standaard-
taal; percaEgepercipi€erde afstand tot de standaardtaal; sexinLsexe informant; sexveld=sexe
veldwerker; isexen=interactie sexen; lftijd=leeftijd informant; wocub=woost3, nzcub=nzuids
(woost en nzuid tot de derde macht; de verklaring hiervan volgt verderop).

Stel dat we constateren dat er een significant verband bestaat tussen t-deletie en
gepercipiderde afstand, en stel dat we vastgesteld hebben dat perceptie van een

grote afstand tot de standaardtaal tot veel t-deletie leidt. Dan zou dit effect
helemaal te niet gedaan kunnen worden vanwege de geografische positie op de as

west-oost (de variabele woost). Deze hangt natuurlijk sterk samen met de
gepercipi€erde afstand, en als de factor geografische positie op zichzelf al een

grote invloed heeft op t-deletie, dan zou het effect van de gepercipieerde afstand,
in vergelijking daarmee, in het niet kunnen zinken.

r27
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Kiest men een multivariaat model als multipele regressie -in plaats van een

serie van bivariate afzonderlijke verbanden- waarin de factoren ten opzichte van
elkaar gespecificeerd zijn, dan voorkomt men dit probleem en is men in staat de
relatieve sterkte van de invloed van de afzonderlijke factoren echt te schatten. Zo
proberen we na te gaan welke invloeden rechtstreeks van belang zljn, in welke
mate, en via welke andere verbanden. Met andere woorden, we proberen een
causaal model op te stellen.

\7e specificeren dat "afstand tot de standaardtaal" ten dele bepaald wordt door
geografische positie. De gepercipieerde afstand tot de standaardtaal wordt beinvloed
door enerzijds de afstand tot het standaardtaalcentrum, anderzijds ook indirect
door geografische positie. De twee variabelen die de twee dimensies van geografische
positie vertegenwoordigen - te weten noord-zuid en west-oost - bepalen, samen
met de werkelijke en de gepercipiderde, subjectieve afstand, het gedrag met
betrekking tot t-deletie. Perceptieve afstand is natuurlijk niet bepalend voor de
afstand tot het standaardtaalcentrum van het ABN; de werkelijke afstand wordt
door de perceptie niet korter, maar omgekeerd kan de afstand tot het standaardtaal-
centrum wel de gepercepieerde afstand bepalen. Op het taalgedrag werken ook
een aantal niet-geografische factoren: leeftijd van de informant, sociaal-economische
positie (mede door het geslacht bepaald), de sekse van de veldwerker en wat
voorwloeit uit de interactie van sekse van informant en veldwerker. Het grote
model ziet er dan als volgt uit, waarbij de pijlen, in Fig. 3a, de richting van de
beinvloeding, de causale verbanden, aangeven.

Figuur 3a: Uitgebreid model

(west-oost)3

\------r ,ftt. r

XI,/\ | * t-d./ \l //t,
noord-zuid ---------+ percept.afst ' / /I nBN(3) 

/ /
/

(noord-zuid)3 /

leeftijd (2)

sexe inform. (4) sexe veldwerk (6)
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Figuur 3b: Uiteindelijk model

/'/-4_/
noord-zuid

(noord-zuid)3

Voordat er nog enige aspecten aan de orde komen die met de aard van de

afzonderlijke variabelen te maken hebben, moet nu eerst een problematisch punt
aangesneden worden. Uit de besprekingvan de factor "afstand tot de standaardtaal"
en de factor "gepercipieerde afstand" bleek dat beide wel nauw met elkaar
samenhangen, maar toch onderscheiden worden. Omdat beide gemeten zijn ten
opzichte van een zelfde centrum zouden ze zelfs zo sterk met elkaar kunnen
samenhangen dat de ddn volstrekt voorspelbaar zou kunnen zijn uit de ander. In
statistische zin betekent dit dat zich het probleem van de multicollineariteit
voordoet: tqree variabelen hangen zeer sterk met elkaar samen. ze correleren te
sterk. Dit levert problemen op. De schatting van de gewichten van de betrokken
factoren blijft dan wel juist (unbiased) maar de strooirng er om heen wordt groot.
Bij perfecte correlatie kan dan zelfs het model niet meer berekend worden. Dit
Iaatste geval doet zich hier gelukkig niet voor, alle variabelen hebben een tolerantie26
die voldoende boven de 0.01 ligt. Maar toch kan een zeer sterke samenhang
tussen dezevarrabelen de schattingen van de overige variabelen vertekenen. Hoewel
de correlatie hoog is, wordt de tolerantie van andere variabelen die al in de
vergelijkingztjn opgenomen daardoor niet onacceptabel klein (vgl. voor deze eis

Norusis 1985,55).
In bovenstaand model vormt ieder van de deelsystemen, bestaande uit een

afhankelijke variabele en de daar direct op werkende onafhankelijke variabele(n),27
een afzonderlijke vergelijking waarvan de gestandaardiseerde gewichten op iedere
variabele geschat kunnen worden en getoetst.

We hebben nu een uitgebreid, maximaal, model gedefinieerd, waarin allerlei
mogelijk relevante variabelen in hun onderlinge samenhangzijn gespecificeerd.
Onze stelling was evenwel dat voor het stratum van de "Grundmundart" de
geografische factoren doorslaggevend zouden zijn. Dat houdt in dat we met een

Tolerantie is een maat voor het al dan niet opnemen van een variabele in de vergelijking. Te
kleine tolerantie ten opzichte van de overige variabelen leidt tot het niet opnemen in het model.
Tolerantie is de maat gevormd door de bereffende variabelen te laten voorspellen uit de andere

onafhankelij ke variabelen.
Afhankelijke variabelen zijn variabelen waarop een pijl gericht staat.

afst. egN
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veel zuiniger model toe zouden kunnen, te weten een model waaruit alle onaf-
hankelijke variabelen met een sociaal karakter verwijderd zijn, en waarin uitslui-
tend variabelen met een uitgesproken geografisch karakter overblijven. Dat bete-
kent dat de variabelen in de rechterbenedenhoek van fig.3azullen verdwijnen en
dat van de variabelen links van "t-deletie" mogelijk ofwel "perceptieve afst. ABN"
of "afst. ABN" zal verdwijnen: de getallen tussen haakjes geven de volgorde van
verdwijnen weer. Zie fig.3b voor dit uiteindelijke model.

4.3. Overige aspecten van de modellering
'!7'e behandelen in sectie 4.3.1de motivering van de transformatie die toegepast
wordt in verband met specifieke eigenschappen van de gegevens en in sectie 4.3.2
de motivering van de toevoeging van rwee z.g. "constructed variables"2s of toege-
voegde variabelen.

4.3.1. Transformatie uan de onafhankelijhe uariabele t-deletie

Multipele regressie veronderstelt dat de Afhankelijke variabele een continu karak-
ter heeft. Dat wil zeggen dat de waarden niet discreet zijn, en bij benadering
normaal verdeeld.

De afhankelijke variabele t-deletie heeft echter een bijzonder karakter. De
scores ervan zijn proporties van t-deletie, en dat is een heel beperkt bereik van 0
tot 1 (of, indien uitgedrukt als percentages, van 0-100). In zo'n geval is het zeker
dat de variantie niet constant is. Dit beperkte bereik, samen met het feit dat deze

gegevens alle niet-negatieve getallen zijn, maakt dat de oorspronkelijke gegevens

niet de vorm van een normale verdeling hebben. Derhalve zijn ook de varianties
niet homogeen verdeeld. Daarmee is niet langer voldaan aan een van de voorwaar-
den voor lineaire regressie.

Om deze reden werden in Goeman (1986) de gegevens van deze variabele
getransformeerd door middel van ln 1p / (1-p,)), de zogenaamde logit transformatie.
De natuurlijke logaritme ln garandeert daarbij een bij benadering normale
verdeling. De ratio p, / (1-p,) van de proportie t-deletie, p, werd genomen a)

omdat een groot deel van de oorspronkelijke gegevens een binair karakter hadden,
en b) omdat dan de invloed van de onafhankelijke variabelen op t-deletie het
grootst is rond de waarde 0.5. Dat wil zeggen dat er bij dit soort proporties de
neiging bestaat ofwel lage waarden in de buurt van 0, of hoge waarden in de

buurt van 1 aan te nemen (Pindyck and Rubinfeld 19822,287-291).

2n Dit betreft voor wat de afhankelijke variable t-deletie aangaat een andere transformatie van de

gegevens dan in Goeman (1986) -hoewel die tot dezelfde klasse van transformaties behoort
(Atkinson 1985, I 37 e.v.) en voor wat de twee onafhankelijke variabelen "west-oost" en "noord-
zuid" aangaat de rwee extra "constructed variables" (Atkinson, i6id.l77 e.v.). In tegenstelling
tot situaties waar deze toegevoegde variabelen een bizarre structuur hebben blijken ze in ons
geval een duidelijk interpreteerbaar facet te yertegenwoordigen en plausibel te zijn.
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We kunnen een meer algemene oplossing krijgen voor het probleem dat de

waarden zich concentreren aan het uiteinde van de schaal. De logit transformatie
is een bijzonder geval van een hele familie van transformaties, de zogenaamde
"folded power" transformaties (zie Atkinson 1985, 138-144).De "folded power"
transformatie bevat een macht tussen 0 en l; als die 0 benadert krijgt men de logit
transformatie, terurijl in de buurt van t het resultaat de ongetransformeerde
gegevens zijn. Omdat de verdeling van de proporties toch min of meer het gehele
interval tussen 0 en 1 bestrijkt lijkt een transformatie die daarvan rekenschap

geeft, maar tegelijk van de concentratie van de waarden aan de uiteinden, een

goede keus. Derhalve werd de "folded log" gekozen; deze transformatie trekt de
waarden -evenals trouwens de logit transformatie- naar het midden van de verdeling
zodat deze meer symmetrisch is en de normale verdeling benadert (Mosteller and
Tukey 1977). Deze benadering (l12 (ln p,)) - (l12 (ln (1-pt))) Ievert een duidelijk
lagere standaard error op dan de logit-transformatie. Om de waarde 0, waarvoor
ln niet gedefinieerd is, te vermijden werden de proporties eerst herschaald naar

het bereik [0.005-0.995].De formule daarvoor is (0.990*p,) + 0.005.

4.3.2. Onafhanhelijke uariabelen die als toegeuoegde uariabelen worden beschouutd

Variabelen die duidelijk geografisch bepaald zijn (zoals bijvoorbeeld wanneer ze

uitgedrukt worden in coordinaten) vertonen bijzondere aspecten die te maken
hebben met de vorm van het geografische gebied; dat wil zeggen, de vorm van de
maximale omvang en van de randen van het onderzoeksgebied.

De verdeling van de scores over de beide geografische dimensies woost en
nzuid ziet er schematisch als volgt uit, figuur 4a,4b:

Figuur 4a: T-deletie van west naar oost

2

1.5

1

EEb
E#
tr

E
tr6 E

I

0
(-)

l-p 
-.)

oo

d'l -t
6E

EE

#* ff*?E E:
1.L

)5

-3

I



132 HOOFDSTUK 4

Figuur 4b: T-deletie van zuid naar noord
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De vorm van de curye is voor een deel zeker bepaald door de vorm van de
geografische ruimte waaruit de steekproef getrokken werd: het gebied heeft min
of meer de vorm van een winkelhaak (zie Goeman en Van Reenen (1985, legenda
kaarten)).2e

Men kan verwachten dat er een trend van hogere orde aanwezig blijft na aftrek
van de lineaire combinatie. Op grond van de verdeling van de scores verwachten
we dat er een derdemachts-trend aanwezig is. Voor de zekerheid werd eveneens

getoetst of er een rweedemachts-trend aanwezig was. Deze lijkt echter minder
waarschijnlijk gezien het feit dat de curves niet 1 maar 2 buigingspunten vertonen.

Uit deze toetsing bleek inderdaad dat t-deletie significant afhankelijk was van
west-oost, noord-zuid, (west-oost)3 en (noord-zuid)3. De kwadratische factoren
bleken inderdaad niet significant. De toevoeging van deze geconstrueerde variabelen
en de toetsing van die toevoeging volgt de lijn zoals die door Atkinson (1985,
177) uitgezet is. De toevoeging van de derdemachts variabelen is een alternatief
voor een transformatie van de twee oorspronkelijke onafhankelijke variabelen. In
dit geval hebben die geconstrueerde variabelen geen bizar karakter. Er bestaat een
duidelijke en empirische interpretatie: ze hebben te maken met de spreiding van
de gegevenspunten over de geografische ruimte. Er bestaat dus grote kans dat bij
een uitgebreidere steekproef met nieuw materiaal uit het defectieve kwadrant van
de kaart, deze derdemachtsfactoren niet meer nodig zullen zijn. Temeer daar we
weten dat t-deletie ook in het aangrenzende deel van de provincie Utrecht voor-
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komt.3o Mogelijk dat dan ook het multicollineariteitsprobleem (zie einde van
paragraaf 3 hiervoor) bij de factoren die met afstand tot de standaardtaal te
maken heeft, zich nog minder zal voordoen. Een weede oorzaak is wellicht
gelegen in het feit dat de co<irdinaten naar verhouding ruw gemeten zijn. In het
volgende hoofdstuk zullen we zien dat een preciesere meting van de coordinaten
tot een verlaging van de meetfout heeft geleid, hetgeen gevolgen heeft voor de

opname van niet-lineaire kwadratische en cubische factoren.

4.4.Toetsing van de modellen

De modellen worden getoetst op de ongestandaardiseerde gewichten (zie appen-
dix 1) maar in de figuren worden de gestandaardiseerde3l gewichten weergegeven
voor de effecten van de verschillende variabelen. Op die manier ziet men de
onderlinge belangrijkheid van de factoren beter omdat de schalen binnen het
model verschillend van aard zijn: proporties hebben een bereik van 0 tot 1, maar
geografische positie loopt in Nederland van 0 tot in principe een paar honderd
kilometers, terwijl leeftijd weer kan varidren van 0 tot boven de honderd. Door
standaardisatie worden de schalen waarop de onderscheiden variabelen gemeten
zijn onderling vergelijkbaar.

De toetsing van het uitgebreide model geschiedt trapsgewijs: eerst worden de
afhankelijke variabele en de daar direct op werkende onafhankelijke variabelen
getoetst, en vervolgens de variabelen die daar weer direct op werken .32 De gebruikte
methode is die van backward regression; dat wil zeggefl dat de direct betrokken
onafhankelijke variabelen eerst alle tegelijk ingevoerd en geschat worden, en dat
de significanties voor die schattingen berekend worden. Vervolgens worden er
stukvoor stuk onafhankelijke variabelen uit het model verwijderd om te kijken of
ze wel nodig zijn, dit gaat door totdat er uitsluitend variabelen overblijven die
significant zljn.

Naarmate er variabelen verwijderd worden neemt de verklaarde variantie
enigszins af: de mate ,,.an teruggang is een indicatie voor het relatieve (on)belang
van de desbetreffende variabelen.

3l

32

Ook in Limburg en het oostelijke gedeelte van Nederland, te weten de Achterhoek en Overijssel,
komt t-deletie voor. De intern-talige condities zijn daar evenwel geheel anders dan in het
Rivierengebied en Zuid-Holland/Utrecht. In Limburg is het proces grotendeels fonologisch
bepaald naast morfologisch, in het Noordoosten niet alleen fonologisch maar daarnaast ook
morfologisch. Iets gelijksoortigs doet zich wat betreft de intern-talige condities ook in Maanderen
voor: t-deletie uitsluitend bij finiete werlnvoorden indien voor consonant (Taeldeman 1979,
98; Goeman 1983, kaart 5 en 5a).
Dat wil zeggen dat de standaarddeviatie (variande) van de variabelen gelijk is aan 1.

Saris en Stronkhorst (i984, 174) wijzen erop,dat in het geval dat een of meer variabelen
compleet afhankelijk zijn van een of meer van de andere variabelen er geen Generalized Least

Squares- of Maximum Likelyhood-schatting kan plaatsvinden. In dat geval kan nog wel de

Unweighted of Ordinary Least Squares-schatting (ot-s) gebruikt worden. Omdat de situatie
zich hier voordeed is oLS gebruikt. Verder is vanwege de overidentificatie van het model de
procedure van Goldberger (1970) gevolgd.
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Figuur 5a: Uitgebreid model: schattingen

Figuur 5b: Uiteindelijk model: schattingen
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In figuur 5a is met cijfers de volgorde aangegeven waarin de variabelen uit het
model verwijderd worden. De verklaarde variantie van het volledige model is

48o/o. Dit lijkt weinig, maar bij survey-gegevens is het heel gewoon nog lagere

verklaarde variantie aan te treffen. In appendix 1 staan de tabellen van de variantie-
analyse van het volledige model en de geschiedenis van de bachvard-regressie,
alsmede de significantie van de variabelen berekend met de t-toets.

Het beperkte model, dat het beste en dus het definitieve model is, staat in
figuur 5b.

Bij deze modellen geven de gewichten op de pijlen de vermenigvuldigings-
factoren aan waarbij een verschuiving van ddn standaarddeviatie in de onaf-
hankelijke variabele leidt tot een verschuiving in de orde van dat gewicht op de

schaal van de afhankelijke variabele. Dat leidt tevens tot de voorspelde score voor
t-deletie onder invloed van die onafhankelijke variabele. Het is de preciese maat
waarmee die factor mede de oorzaak is van t-deletie. De cubische factoren (west-

oost) en (noord-zuid) werken in omgekeerde richting (negatieve gewichten). Ze
vertegenwoordigen een noordwestelijk zwaartepunt tegenover een effect dat van
het Noord-'W'esten naar het Zuid-Oosten groter wordt.

"Afstand tot de standaardtaal" en "geografische positie in termen van coordi-
naten" blijken de sterkste invloed te hebben. De verwijdering van "gepercipieerde

afstand" blijkt de standaard error sterk terug te brengen bij de andere afzonderlijke
variabelen, en wel voornamelijk bij de variabele: "afstand tot de standaardtaal".
Deze vermindering door verwijdering is het gewone en gewenste gevolg bij
multicollineariteit. "Objectieve afstand" is dus in staat een groot deel van de taak
van "gepercipi€erde afstand" (= subjectieve afstand) over te nemen. Het beperkte
model verklaart maar liefst 460/o van de variantie.33 De bijdrage van de factoren
die niet meer in het beperkte uiteindelijke model zitten is dus zeer beperkt, het
uitgebreide model verklaarde immers maar 2o/o meer. De gewichten van de uit
het model verwijderde factoren waren kleiner dan 0.10 (gestandaardiseerd).

Ondanks dat "gepercipi€erde afstand" niet in het beperkte, uiteindelijke model
kan worden opgenomen, correleert het zeer hoog met "afstand tot de standaard-
taal". In zekere zin zou men kunnen zeggen dat "gepercipiderde afstand" daarom
via de variabele "afstand tot de standaardtaal" impliciet in het model veranrwoord
wordt.

Men kan tegenwerpen dat er bij gebruikmaking van de eerder genoemde
andere operationalisatie van het begrip "gepercipiderde afstand" in termen van
richting wel een duidelijk verband geconstateerd zou kunnen zijn. Maar we zagen

in sectie 4.1.2.3 dat dat niet aannemelijk is. \ilTellicht ook is "gepercipieerde

afstand" toch geen lineair gegeven, omdat perceptie van een objectief gegeven
voorzover gekoppeld aan de werkelijke, fysieke, stand van zaken, vaak pas een

lineair verband te zien geeft na het nemen van logaritmes van beide kanten. De
psycho$rsische wet van Fechner geeft dat verband weer als: F=bP*, waarin F de

33 De verklarende waarde van dit model is dus sterk verbeterd ten opzichte van het model uit
hoofdstuk 3, sectie 3.2.3, dat minder variabiliteit verklaarde: nl.25o/o.
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fysieke schaal is, b een constante, P de perceptuele schaal, en x een macht is, die
kan verschillen naar gelang de perceptuele modaliteit in kwestie (beoordelen van
de luidheid van geluid o[ beoordelen van de gelijkenis tussen dialecten). Daarop
zou de correlatie van percaf met wocub en nzcub (zie de betreffende tabel 1.

hierboven) kunnen wijzen.
Om meer zekerheid in deze materie te krijgen is evenwel nader onderzoek

nodig. Voorlopig blijft het zo dat van de twee enkel de variabele: "afstand tot de

standaardtaal" significant van invloed is.

4.5. De residuen

Het is mogelijk het onverklaarde deel van de variantie, de residuen, te karteren.
De positieve residuen geven aan waar het verschijnsel t-deletie in sterkere mate
voorkomt dan voorspeld wordt door het model, en de negatieve residuen waar
het in mindere mate dan voorspeld voorkomt. Als er nu geografische samenhang,
dat is gebiedsvorming, blijkt te zijn bij de positieve residuen, dan wijst dat erop
dat t-deletie extra sterk streekgebonden is boven de algemene tendens uit. Dat is

te zien op kaart 3 voor het beperkte model. De geografische verdeling wijst niet
op het effect van een spreiding via een nerwerk van steden. Met name in de
gebieden met positieve residuen is het dus de moeite waard de intern-talige
condities nader op te sporen, dat wil zeggen voor het Rivierengebied (Betuwe) en
Zuid-Holland. Die intern-talige condities komen aan de orde in Goeman en Van
Reenen (1985): hier hoofdstuk 6.

Kaart 3: Residuen van het uiteindelijke beperkte model
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4.6. Conclusie

AIle resultaten overziende valt te concluderen dat de geopperde veronderstellin-
gen in het algemeen bevestigd worden.

Het eerste doel was om aan te tonen dat het dialect, in de zin van het stratum
"Grundmundart", voornamelijk geografisch bepaald is, en dat het verzamelde
materiaal in dat opzicht een "ortsgetreue Darstellung" van de dialecten levert.
Sociale factoren/variabelen verklaren relatief weinig en zijn niet significant. Dat
betekent dat het dialect uitsluitend relatiefhomogeen is maar zeker met absoluut.
Er is geen veldwerkers-effect dat significant is.

Het rweede doel van dit hoofdstuk was te laten zien dat "Afstand tot de

standaardtaal" effect sorteert, en wel significant. Het maakt dus uit of een dialect
zich verder van het centrum van de gesproken standaardtaal bevindt. Dit is in lijn
met Kloeke's theorie over de Hollandse expansie. Daarentegen bleek de "geperci-

pieerde afstand" niet een zelfstandige rol te spelen. Het grootste deel van het
mogelijke effect daarvan is al opgenomen in de variabele "afstand tot de standaard-
taal". Hierbij past voorlopig enige reserve, maar toch is dit resultaat een indicatie
dat Daan (Daan en Blok 1970) gelijk heeft gehad met de subjectieve opvattingen
over gelijkheid tussen dialecten rechtstreeks op de kaart af rc beelden in een

rangorde die de afstand tot de standaardtaal weergeeft.
\ff/e zijn op zoek gegaan naar de begrenzing van ideeEn over heterogeniteit en

subjectieve inschattingen van sprekers in het kader van traditioneel dialectonder-
zoek. Voor wat er vervolgens aan onverklaarde variabiliteit resteert, blijven er nu
nog rwee mogelijkheden over die in aanmerking komen voor een systematische
verklaring van het gedeelte variabiliteit dat nog onverklaard bleef (54o/o): specifieke
samenhang binnen dialectgebieden en interntalige condities van fonologische en
andere aard. Aan die specifieke samenhang is het volgende hoofdstuk gewijd, de
interntalige condities worden in de daaropvolgende hoofdstukken besproken.
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Appendix

Uitgebreide model
Backward: afhankelijke variabele: tdel

Stap 1 t/m I 1 in: onafhankelijke variabelen afst,sexinf, lftijd, socec, nzcub, sexveldw., woost, isexen,
percaf, nzuid, wocub (toetsing voor de vergelijking in zijn geheel):

R= 0.6903; N=0.4765; F-toets=3.310, sign. F=0.003 * (*=significant)

Ongestandaardiseerde gewichten en t-toets voor de afzonderlijke variabelen

VARIABELE B-CE\flCHT I-\TAARDE t-TOETS r=SIGNTFICANT)
afst 0.2318 1.879 0.0676 (net niet sign.)
sexinf -0.15722E-08 -0.299 0.7666
lftijd -0.19912E-09 -0.177 0.8602
socec 0.56573E-09 0.594 0.5559
nzcub -0.00985 -2.922 0.0057 i<

sexveldw. 0.99943E-08 0.183 0.8555
woost 0.27997 2.365 0.0229 *

isexen 0.60060E-16 0.094 0.9258
percaf 0.01076 A.216 0.8299
nzuid 0.50672 1.898 0.0649 (net niet sign.)
wocub -0.00224 -2.209 A.$29 *

(constant) -4.50582 -3.105 0.0035 i<

Srap 12 tlm 17 verwijdert in deze volgorde: isexen, lftijd, percaf, sexinf, socec, sexveldw (toetsing
voor de vergelijking in zijn geheel):

R= 0.6784;W= 0.4602; F-toets= 7.845; sign. F = 0.000 *

Dit levert het uiteindelijke, beperkte, model. De t-toets waarden van de afzonderlijke variabelen
van dit beperkte model volgen aan het eind van deze appendix.

Indirecte inuloedzn in het uitgebreide model
Afhankelijke variabele afst; onafhankelijke variabeler. nzuid,woost(toetsing voor de vergelijking in
zijn geheel):

R=0.85598; W=0.7327; F-roets= 67.1563; sign. F=0.0000'i(
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Ongestandaardiseerde gewichten en t-toets voor de aftonderlijke variabelen

VARIABELE

nzuid
woost
(consrant)

Afhankelijke
geheel):

B.GEV/ICHT

0.82540
1.1 0884

t-\flAARDE

3.439
10.196

-6.58724 -4.646

t-TOETS (-=SIGNIFICANT)

0.0012
0.0000
0.0000

variabele socec; onafhankelijke variabele sexinf(toetsing voor de vergelijking in zijn

R=0.10426; R'z= 0.01087; F-toets= 0.54951;sign. F=0.4620; F=niet significant

Ongestandaardiseerde gewichten en t-toets voor de afzonderlijke variabelen

VARIABELE

sexinf
(constant)

karakter van sexinf de waarde voor 'vrouw')

Afhankelijke variabele percaf; onafhankelijke variabelen: nzuid, woost, afst(toetsing voor de verge-
lrjking in zijn geheel):

R=0.93370; N=0.87179; F-toets=108.799; sign. F=0.0000 *

Ongestandaardiseerde gewichten en t-toets voor de afzonderlijke variabelen

B.GE\NCHT

B-GElrICHT
0.77250

-0.10966
t.36742

-t.59564

B-GEW'ICHT
.69444E+07
.81481E+08

-0.61111E+15

t-\flAARDE

0.3r 0.741
0.3E+09 8.t79

I-TOETS E=SIGNIFICANT)
0.4620
0.0000 * (=vanweBe 0-1-

t-TOETS (-=SIGNIFICANT)

0.0094 *

0.5952
0.0000 *

0.3839

T.TOETS (-=SICNIFICANT)

0.000

VARIABELE

nzuid
woost
afst
(constant)

VARIABELE

sexinf
sexveldw
(constant)

t.!TAARDE

2.707
-0.535
8.97r

-0.879

Afhankelijke variabele interactie sexe; onafhankelijke variabele sexinf, sexveldw (toetsing voor de
vergelijking in zijn geheel):

R=0.91882; R2=0.84423; F-toets=132.7797;sign. F=0.0000 *

Ongestandaardiseerde gewichten en t-toets voor de aftonderlijke variabelen

t-WAARDE

ro.553
14.683 0.000
-8.775 0.000

Uiteindelijke, beperkte, model. Ongestandaardiseerde gewichten en t-toets voor de afzonderlijke
variabelen

VARIABELE

afst
nzcub
woost
nzuid
wocub
(constant)

B.GE\ilCHT
0.233r0
-0.00957
0.28814
0.5r710

-0.00215
-4.6tt05

I-\TAARDE

2.854
-3.r67
2.761
2.r57

_2.457

-4.854

t-TOETS (-=SIGNIFICANT)

0.0065 *

0.0027 *

0.0082 'F

0.0363 *

0.0178 *

0.0000 *





Les modbles spatiaux et temporels dans la
dialectologie

Comment sdparer les tendances rdgionales et gdndrales

des fluctuations systdmatiques au niveau local

5.1. R6le des modlles gdographiques en dialectologie

Dans la mesure oir les dialectologues font appel i la lecture comparative et
rypologique des cartes dialectalest ils tendent h trop accentuer les tendances rdgio-
nales et globales au ddtriment des fluctuations systdmatiques au niveau local. Les

variations locales et individuelles sont considdrdes comme des fluctuations fortui-
tes et, par consdquent, d'un intdrCt sdcondaire par rapport aux tendances plus
globales.

Cette lecture rypologique connait dgalement une variante temporelle, ). savoir
le principe selon lequel la rdpartition gdographique des formes dialectales reflbte
leur dvolution. Ce principe a €t4 formuld de deux faEons diffdrentes. L'une,
partant d'une division en deux classes, implique que, de deux formes, celle de Ia
pdriphdrie est plus ancienne que celle du centre (Bonfante,1,947). L'autre, partant
d'une chaine ordonnde, implique que la proximitd gdographique reflEte la proxi-
mitd chronologique, grAce ). une chaine de transitions allant de localitd ir localitd
('STeijnen,1977;3).2 Nous reverrons une example de ce principe ci-dessous en

discutant la thdorie de la distance de la langue standard de Romaine (1986).
L'interprdtation selon laquelle la gdographie des phdnombnes dialectaux est Ie
reflet direct du, temps pose des problEmes, parce qu'elle ne rend pas compte de la
diffdrence entre les tendances de longue durde, les tendances de durde moyenne et
les tendances de courte durde. En outre, le domaine gdographique ne constitue
pas une unitd non plus: il faut distinguer les processus concernant la longue
distance de ceux qui concernent les distances moyennes, ou ceux d'ordre local.
Du reste, Ia tripartition parallble des domaines temporel et spatial n'aura pas

ndcessairement pour consdquence que l'un est le reflet de l'autre (voir figure 1).3

Voir \Weijnen (1977), Hildebrandt (1983) en ce qui concerne les constellations gdographiques

gdndrales (en alleman d: Kartenbild).
S'il est vrai que, parfois, ce principe est considdrd comme un principe heuristique plut6t qu'un
axiome, il est classifid souvent comme une loi ('$Teijnen (1977) et Bonfante (1947)).

Quant I la terminoiogie, la figure I ne reprdsente pas une taxinomie et le m€me processus se

caractdrise parfois par les rois tendances ir la fois. Au besoin, je me servirai des expressions
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Les fluctuations individuelles et locales se caractdrisent par certains aspects

systdmatiques qui deviennent visibles aprEs la soustraction des tendances plus
globales. GrAce aux distinctions des dimensions temporelle et spatiale, que nous
venons d'introduire, et tout en maintenant, sur le plan gdographique, la distinc-
tion entre les tendances gdndrales, les tendances rdgionales et les fluctuations
locales (voir figure 1), il nous sera possible de prendre position par rapport ). deux
explications proposdes rdcemment par rapport au probltme de l'apocope du r-
final dans les dialectes nderlandais.

Figure 1: Facteurs possibles d'un modEle explicite

Tendance

restreinte

Gdographie

Temps

Domaine social

5.2. Donndes et dvolution

Goeman et Van Reenen (1985, ici chapitre 6) ont examind le r6le que jouent les

facteurs linguistiques dans Ie processus de l'apocope du r-final comme il se prd-
sente dans les dialectes nderlandais, par exemple: hnecht > knech "servant", hij
loopt " hij loop "il marche". Ils prdsentent dgalement une analyse gdographique
provisoire de ces donndes pour arriver aux conclusions suivantes:
a) il y a des changements trbs prononcds au sud-ouest de la Betuwe;
b) le processus est en recul dans cette region;
c) ce recul est peut-dtre en rappoft avec la migration de l'ouest ). l'est dans le

passd;

d) il y a eu toujours des alternances oU le t n'a pas cessd d'exister: par exemple
knech (sing.) i cotd de hnechte (plur.);

tendances gdntirales, ot processus i tendance gdnirale, etc. Le terme facteur est i concevoir comme
une composante inddpendante du modEle ou, plus naivement, comme factrur pertinent (plrc
formellement: uariable indipendante). Dans les modEles, les paramEtres des facteurs indiquent
l'ampleur (naivement les effets) des tendances. Dans la figure, le domaine social n' a pas dtd

rdparti en facteurs.

Tendance

gdndrale

Fluctuation

syst./locale,

individuelle

Fluctuation

Fortulte/locale,

individuelle
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e) I'expansion de I'apocope, et peut-6tre l'origine, doit €tre cherchde dans les

rdgions oil se sont rencontrds des dialectes apparentds, mais I caractere fort
divergent;

f) le r6le de la langue standard est encore ir prdciser.

En analysant l'apocope du r (et du d) dans certains sociolectes et dialectes suddois,

anglais et nderlandais, Romaine (1986, 614 s.) conclut qu'il faut distinguer deux

Processus:
a) l'apocope du r, qui serait un processus phonologique naturel;
b) le processus de rdintroduction du r sous l'influence de la langue standard.

Moins la distance gdographique entre Ie dialecte et la rdgion bu on parle la
langue standard est grande, plus cette influence se ferait sentir (Romaine,

1986;607-608).
En ce qui concerne les dialectes nderlandais, Romaine attribue I la rbgle de
l'apocope du rle statut de marqueur sociolinguistique stable, c'est-h-dire que cette
rbgle ne subit aucun changement en temps rdel. Par contre, la rtgle de Ia

rdintroduction du r, causerait ) un changement, elle engendrait une diminution de

l'apocope. Un marqueur sociolinguistique se caractdrise par la variation sur la
dimension srylistique comme sur la dimension des classes sociales. La dimension
srylistique est reprdsentde, entre autres, par les donndes concernant les mots en

contexte et les mots isolds.
Nous verrons plus tard (dans le tableau 1 ci-dessous) que les corrdlations

d'apocope du r pour les mots en contexte et les mots isolds sont signficatives. Par

consdquent, le comportement des mots en contexte est comparable I celui des

mots isolds. Pourtant, Ia difference entre les corrdlations est un indice de la
stratification stilistique propre au marqueur sociolinguistique. Nous constatons
que, au niveau des dialectes ce marqueur a un caracttsre spdcial: la stratification en
termes de classes socialesa n'y apparait pas.

Il y a quelques differences entre les explications de Romaine et de Goeman/
Van Reenen qui mdritent un examen ddtailld. D'aprBs Romaine, il n'y aurait pas

d'expansion du processus de l'apocope. En outre, en ce qui concerne la diminu-
tion de l'apocope, elle adopte un point de vue comparable a ceux de Bonfante
(1947) et \Teijnen (1977): dtant donnd que le centre de la province de la Hol-
lande Mdridionale est )r l'origine de la langue standard et qu'il en est restd le
centre de gravitd, moins les dialectes seraient dloignds, moins il y aurait des cas

d'apocope. En revanche, l'explication de Goeman/Van Reenen laisse ouverte la
possibilitd de diffiirences locales et n'exclut pas, h l'intdrieur des dialectes, Ia possi-
bilitd d'dvolutions ddviantes de celles de la langue standard, comme l'expansion
de I'apocope. L'explication de Romaine se limite aux tendances gdndrales et
globales, tandis que l'explication de Goeman/Van Reenen tient compte dgale-
ment des tendances locales.

a Le test "ANOVA-deux facteurs h mesure rdpdtde", appliqud aux mots en contexte et mots isolds

pour diterminer l'effet de la classe sociale sur I'apocope, ne donne pas de rdsultat significatif
(r(4,45) = 7,417, P=0,2438); I'effet de I'ige n'est pas significatif non plus (r(3,45)= 1,882,
p=0,1458); l'analyse ne concerne que l'enqu6te de 1982.
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Pour I'analyse du processus j'ai ddpouilld deux enqu€tes. L'une, datant de
1950, est publide dans une sdrie d'atlas rdgionaux, le RND. L'autre, commencde
en 1982, est en cours.5 Van Hout (1980) a ddji analysd les donndes de l'enqu6te
de 1950 concernant la Betuwe6 et Goeman (1986)? a compard les donndes des

anndes 1950 et des anndes 1980 provenant de la m€me rdgion.
Dans I'analyse statistique suivante nous comparerons une sdrie de modtsles du

type "rdgression multiple". Par rapport aux publications antdrieures (voir notes 5,

7) les rdsultats de notre analyse seront plus prdcis.s Deux raisons ont ddtermind le
choix de ces modtles: 1) ils se laissent interprdter en termes de cause et eflet (i
condition que la direction des relations entre les variables soit dtd ddterminde au
prdalable), 2) ils permettent non seulement de faire une distinction entre les

diverses composantes postuldes et leurs interactions, mais encore d'estimer I'im-
portance des composantes. De cette faqon, nous analyserons, en matibre de l'apo-
cope du r, comment la distribution rdgionale se sdpare de la fluctuation locale, y
compris les tendances parfois opposdes.

5.3. La catdgorie des modbles

Une localitd, reprdsentde par un locuteur dialectal, se caractdrise par une propor-
tion de rdalisations dialectales Y.. La localisation est ddterminde par les coordon-
ndes gdographiques x. On ..,rol,r. ces dldments d.ans le modbleipatial,

Y,=t+bX.+e.,oit
- b' ,rtla,,allur numdrique de la tendance gdndrale, de l'influence des X sur les

\,
- a est la moyenne gdndrale,
- e repr€.sente les "erreurs": l'dcart entre les Y!. estimds et les Y observds; l'dcart

.o*pr.nd les erreurs de mesure des variables et / ou les varilbles pertinentes
ndgligdes.

Plus la mesure des coordonndes est prdcise, moins rly a des erreurs (cf. note 8).
Chaque variable pertinente qui n'est pas inclue dans le modble, ajoute h l'erreur

Il s'agit d'un projet commun de l'Universitd Libre d'Amsterdam et du P.J. Meertens-lnstituut
KNA\r d'Amsterdam. Le but du projet est d'drablir une banque de donndes dialectales. Voir:
Goeman et Van Reenen (1985); Coeman (1987a).
RND=Reeks Nederlandse Dialectatlassen. Van Hout (1980) analyse le phdnomBne dans la
rdgion de la Betuwe en se servant de deux techniques: I'dchelle d'implication et l'analyse de

clusters. J'ai consultd les volumes5:Zdlande; 9: Brabant Septentrional; 10: Rdgion des grands
fleuves; 1l: Hollande Mdridionale et {.Jtrecht; l2: Gueldre. J'ai ddpouilld les donndes prove-
nant des localitds dans la mesure oir celles-ci figurent aussi dans l'enqu€te de 1982. La date de

1950 forme plut6t la mddiane des dates des enqu€tes, qui ont eu lieu ir partir des anndes trente
jusqu'au milieu des anndes cinquante.
Cette dtude traite le problbme de la fiabilitd des donn6es des enqudtes dialectales traditionnelles.
Les coordonndes digitalisdes dont je me sers ici ont dtd ddtermindes avec plus de prdcision que
celles disponibles dans les dtudes ant6rieures. La digitalisation des coordonndes locales a eu lieu
d'aprEs la carte de base de K.loeke (s.d.).
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totale. Par consdquent, il est trBs important de ne pas omettre aucune variable
pertinente.

Afin d'obtenir des estimations consistantes et efficaces, il faut que les variables
aient une distribution normale, et qu'il n'y ait pas de corrdlation entre les valeurs,

pour mentionner seulement les deux conditions les plus importantes. Quand Ia
distribution n'est pas normale, il suffit de transformer les valeurs pour assurer la
normalitd (voir note 14). Les rdpartitions gdographiques tendent i se distribuer
en rdgions cohdrentes. Cela veut dire, que les concentrations rdgionales des phd-
nombnes linguistiques, qu'elles soient positives ou ndgatives, impliquent ipso facto
que les valeurs des phdnombnes sont correldes mutuellement et que les valeurs des

variables sont autocorrdldes. Ces autocorrdlations sont importantes pour deux
raisons, de nature complbtement diftrente. D'une part l'existence d'autocorrdla-
tions est l'indice d'une cohdsion rdgionale qui ddpasse les tendances gdndrales.
D'autre part, par Ia prdsence d'autocorrdlation, le test du modble peut avoir
comme consdquence le rejet du modble. Pourtant, dans la mesure oL le rejet est la
consdquence d'autocorrdlation, il est parfois prdmaturd. Si l'autocorrdlation, tout
en servant i ddgager les tendances rdgionales et les fluctuations systdmatiques
locales, ddforme, en m6me temps, la tendance gdndrale, il s'ensuit qu'elle ddforme
aussi la structure des erreurs e. Comme nous le verrons tout de suite, les erreurs
peuvent servir comme I'indice des fluctuations systdmatiques locales. Quand le
modEle est trop simple, il se peut que la rdpartition gdographique se caractdrise
par des autocorrdlations (voir le tableau 5 les Donndes brutes obseruies). Dans de
tels cas, le choix d'un modble non-lindaire peut faire disparaitre l'autocorrdlation
des erreurs.

Pour rendre compte de la distribution gdographique on peut se servir du
modble suivant:1)

Yi= a + b1x1,o,7 * bl;oo,, (partie lindaire basde sur les coordonndes nord et ouest)

+ (b:xi,,o,a + bd;2 o,,",, * b#inod*xio,",) (expansion quadratique)

* (bAl no,-1 + bTxl o,rr,, * bil;,0,t*xi2 o,"u+ bnx,oor,r*X/,0,1) (expansion cubique)

+ lg, + eJ (erreurs)

Dans ce modble, nous distinguons deux sortes d'erreurs: e.et g.e-est la source des

dcarts fortuits, g est f indice des dcarts locaux systdmatiques. Il faut remarquer que

Ki + e; se confondent souvent. Une solution pour isoler g s'appelle I'indice
d'autocorrdlation I de Moran (voir: Cliff et Ord, 198l).

Toutefois, si I'on accepte que les erreurs r-, sources normales d'dcart, sont
minimales par rapport aux ddviations d'ordre rdgional (ce qui se trouve 6tre le cas,

cf. note 8) on peut estimer les g, en rdpdtant l'expdrience. Dans le cas prdsent,
l'enqu0te de 1982 peut etre considdrde comme une rdpdtition de celle de 1950.

Entre parenthEses: l'expansion polynomiale pour rendre compte des variations des tendances
plus gdndrales d'ordre nonlindaire. Les produits sont les facteurs d'interaction.

t4s
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Si, pour chaque localitd, les dcarts de la rdpdtition sont centrds autour de la
moyenne plus qu'autour de la tendance gdndrale, g pevt €tre conqu comme
l'dcart entre la tendance gdndrale et la moyenne. Quand l'dcart de la tendance
g6ndrale (de l'enqu6te de 1950) est plus grand que l'intervalle de l'dchantillon -
exprimde par l'dcart-rype autout de la moyenne- on peut se faire une idde de cette
ddviation en tenant compte de la marge de l'dcart-rype (intervalle d'incertitude).
La figure 2 montre [a distance entre les dcarts ypes, c'est-).-dire leurs ddviations
mutuelles. Pour les donndes des anndes 1950 et 1982, calculdes sdpardment, Ies

intervalles d'incertitude des dcarts rypes des trois modbles se recouvrent (les barres
noires dans la figure 2). En comparant les deux pdriodes, on constate que pour les

trois modEles (lindaires, quadratiques et cubiques) les dcarts rypes des donndes de
1950 sont beaucoup plus grands que ceux des donndes de 1982 et que les inter-
valles d'incertitude (1950 - 1982) ne se recouvrent pas (fig. 2.1). En effet, les

erreurs de la rdpdtition (1982: fig2.1) sont centrdes autour de leur moyenne au
lieu d'€tre centrdes autour de la tendance de 1950 (la prddiction: fig. 2.2).Par
consdquent, il se peut qu'il soit question d'autocorrdlation entre les donndes
"brutes" (les observations), voir Ie tableau 5 ci-dessous. Pourtant, il n'est pas exclu
non plus que le surplus de variance constatd soit dCr I a) un facteur temporel, b)
l'omission d'une ou plusieurs variables pertinentes, c) la nature des donndes.
Nous discuterons ces trois possibilitds une par une.

Figure 2.7-2.3: Comparaison des positions des dcarts rypes (rr) de l'enqu€te de
1982 considerdes comme rdpdtition de l'enqu€te de 1950: 1) dcart
entre modble et observations, 2) pr€diction modtsles (tendances), 3)
observations. Ligne courte = modEle lindaire, moyenne = modble qua-
dratique, longue = modtle cubique. Barre noire: marge d'dcart type
(]vte), rdgion d'incertitude pour la position de l'dcarr rype.

.t88 .217 .234
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5.3.1. Ld ndture des donndes

Les donndes de lgSZ concernent pour la plupart des mots isolds, les donndes de

1950 surtout des mots en contexi.. Poui chaque localitd de l'enqu6te de lg82
nous disposons d')r peu prbs 160 mots. Quant I l'enquCte de 1950, nous avons
ddpouilld de nouveau les 20 variables analysdes par Van Hout (1980).10 Vu
l'indgalitd du nombre de mots des deux enqu€tes, les proportions de 1982 sont
plus stables que celles de 1950. Le fait que l'dcart-rype et la marge d'dcart-rype des

donndes de 1950 sont plus grands que ceux des donndes de 1982 s'explique ainsi,
au moins partiellement (voir fig. 2.3: donndes "brutes", observations). Nous
constatons que la nature des donndes de 1'enqu6te de 1950 et de celles de l'en-
qu€te de 1982 est essentiellement Ia m6me, parce que les corrdlations entre les

deux enqu6tes sont significatives (voir tableau 1).

Tableau 1: Corrdlations des proportions de l'apocope du -t entre mots isolis et

mots en contexte pour 1950, 1982 et entre 1950 et 1982 pour mots
isolds et mots en contexre

5.3.2. L'omission de uariables

Goeman (7987c, ici chapitre 4) aanalysd les donndes de 1982 d'aprbs Ie modble
adoptd ici, compldtd de certaines variables de nature sociale: le sexe du sujet et de
l'enqu€teur et l'interaction entre les deux, l'Age, la classe sociale. En outre les

variables: "distance gdographique entre le dialecte et le centre historique de la
langue standard" (cf. aussi Goeman, l997a) et "perception de cette distance par
les sujets parlants". L'hypothbse examind dans cette dtude est qu'un modEle
tenant compte des facteurs gdographiques (y compris la distance gdographique de
la langue standard) est suffisant et que les variables sociales ne comptent pas.
Cette hypothEse s' est av€.rde correcte (voir tableau 2).

mots isolds (a) mots en contexte (b)

1 950

t982

(a) mots isolds
(b) mots en contexte
(a) mots isolds

.54

.))

t982 mots isolds (a) mots en contexte (b)

1950 (a) mots isolds
(b) mots en contexte

.39

.58
.22
.30

r0 Les sujets de 1950 et de 1982 ne sont jamais les mdmes.



Tableau 2: Variance expliqude et t-valeur des variables ind6pendantes

Modile itendu

Backward: variable ddpendante: t-apocope
Les pas 1 I 11 incluent les variables inddpendantes:
distance, sexe sujet, Age, status socio-dconomique, sudnordcub, sexe explor., ouest€st, interactions

sexe, distance ?er(ue, sudnord, ouestestcub.

Les pas 12 \ 17 dlimnent dans cet ordre :

interactions sexe, fige, distance pergue, sexe sujet, status socio-iconomique, sexe explor.

Le rdsultat est le modEle restreint.*

Modble restreint

ualeurs t-test des uariables:
variable t-test sign. -t

distance
sudnordcub
ouest
sudnord
puestestcub
(constante)

2.845
3.t67
2.761
) 157

2.457
4.854

0.0065
0.0027
0.0082
0.0363
0.0178
0.0000

Note: *Pour les dquations avec les variables indirectes voir Goeman (1987c., ici chapitre 4).
*=sign.
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Le modEle limitd aux seuls facteurs gdographiques suffit ir expliquer 460/o de la
variance. Il n'y a aucune raison pour faire appel au modble plus compliqud qui,
avec toutes ces variables de caractbre non-gdographique, n'explique que 2o/o de

plus (48%).

5.3.3. Le facteur temporel

Les anndes dcoulds entre les enqudtes de 1950 et de 1982 auraient pu affecter les

donndes: le comportement des sujets en matiBre d'apocope aurait pu devenir plus
homogbne ou plus hdtdrogEne. Pour faire Ie test, j'ai int6grd les donndes de

l'enqu6te de 1950 comme variable dans la formule de l'enqu8te de 7982.11 La
variance expliqude augmente de fagon significative pour les modEles cubique,

'r Comme il suffit de se servir du modtsle limird, il n'y a que deux dquations I examiner: Y1e16= z -F

Xnod*xouesretYrcez=?+Yrs:otX,o.d*Xo,".,(l'expansionpolynomialeadtdndgligdepour
simplifier l'exposd). Les deux dquations ne sont pas simultanies mais rdcursives: elles contien-
nent les m€mes variables inddpendantes exogEnes (dans ce cas: les coordonndes gdographiques).
Comme ces variables sont indipendanres des dcarts de 1950, Ies dcarts de1982 sont inddpen-
dants des valeurs de l'apocope pour 1950. On peut donc dvaluer successivement ces deux
dquations (par "ordinary least squares" I condition que les dcarts pour 1950 et 1982 ne

covarient pas; cf. Pindyck et Rubinfeld,322).
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quadratique et lindaire.12 La conclusion semble indvitable que la distance de 32
ans entre les deux enqu6tes joue un r6le important, de sorte que l'enqu6te de

1982 ne peut 6tre considdrde comme une rdpdtition de l'enqudte de 1950. En
outre, I'augmentation de la variance expliqude met l'accent une fois de plus sur
l'equivalence des donndes des enqu0tes de 1950 et de 1982. Etant donnd que Ia

possibilitd d'estimer le facteur gipar rdpdtition est devenue minimale par le poids
du facteur temporel, il nous reste ). examiner, dans Ie paragraphe suivant, les

dcarts par rapport I I'autocorrdlation gdographique.

5.4. Trois modbles gdographiques et leurs icarts

Dans ce qui prdcbde nous avons constatd qu'il n'y a pas de variables pertinentes
omises, que les donndes de 1950 sont comparables h celles de 1982 et que la
dimension temporelle, elle aussi, joue un rdle important. Pour connaitre la fluc-
tuation systdmatique locale, i[ faut analyser l'enqu€te de 1950, l'enqu€te de 1982,
et l'dvolution qui s'est produite entre les deux.

Nous examinons les trois modtsles - lindaire, quadratique et cubique - et leurs
dcarts,r3 dans l'espace gdographique. Le tableau 3 montre les coefficients des

variables: les poids des facteurs du modEle cubique et du modtsle quadratique et

les valeurs du test-t qui indiquent si ces facteurs sont significatifs. Le tableau 4
prdsente l'analyse de la variance pour les trois modEles. Ajouter Ie facteur quadra-
tique I l'enqu6te de 1950, et au modble de l'dvolution, a pour rdsultat une
amdlioration considdrable de la variance expliqude (voir, dans Ie tableau 4, les

colonnes "accrEs"). Pour 1982,l'intdgration de ce facteur est ). peu prbs significa-
tive. L'intdgration du facteur cubique ne fait gutre augmenter le F et n'atteint
pas le seuil de la signification. C'est pourquoi j'ai prdsentd ici seules les figures
tridimensionnelles des modtsles quadratiques (voir fig. 3.1-3.2) seulement.la

Dans les modEles sPatiaux, R (=la mesure de variance expliqude) n'est pas Ie

seul critbre d6terminant la question de savoir si le modEle est approprid. Pourtant,
il est justifid de conclure que la variabilitd est entitrement expliqude -malgrd une
valeur rdlativement basse de R - )" condition que les dcarts ne manifestent pas

d'autocorrdlation. Par consiquent, l'intdgration d'autres variables n'est pas ndces-

saire (voir Cliff and Ord 1981,226). Le test de l'autocorrdladon de Moran, I

Respectivement r=9.26 (df 1,39) **;F=6.25 Gf.1,43) x; r=13.833 (df=l,46) ** (x*' p<0,001; *:

P<0.05).
Si l'on rdpEre I'expirience en incluant les variables de caractEre personnel - comme dans le

modble du tableau 2 - les rdsultats ne sont guEre significatifs non plus.
Les coordonndes et les valeurs a s'expriment, dans ces figures, sur l'dchelle de l'intervalle [0-l].
Les valeurs minimales sont l'dquivalent de zdro et les valeurs maximales l'dquivalent de 1. Les

rapports gdographiques entre les cendances de 1950 et de 1982 se laissent, de cette fagon,

visuellement comparer. Toutes les variables ont dtd recalculdes sous la forme "dcart de la
moyenne". C'est pourquoi le paramEtre a, la moyenne, ne figure pas dans les tableaux. Pour
obtenir une distribution normale, les valeurs des variables ddpendantes ont dtd transformdes en

flog (folded log), le "logarithme naturel plid" (0.5 log x)-(0.5 log (1-x)).

l3

t4
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Figure 3.1: 1950 Tendance quadratique Figure 3.2: 1982 Tendance quadratique
de l'apocope de -t de l'apocope de -t

Tableau 3: Coefficients des variables des modbles cubiques en quadratiques.
Variable ddpendante: proportion d'apocope de -t

Facteurs dans
la rdgression

1 950
B coeff t-valeurs

1982
B coeff t-valeurs

changement 1950-1982
B coeff t-valeurs

ouestest
sudnord
ouestest2

ouestest*sudnord
sudnord2
ouestesrl
ouestest2xsudnord
ouestest*sudnord2
sudnords

374
249
052
424
173
248
191

191

050

t.278
l.tt4
-.376
2.554*
-.657
.910
.956
.785

-.172

.909

.214

.051

.006

.51 I

.061

.003

.566

.027

2.9t5 *

.899
-.347
.037

-1.8241
_.209
_.015

-2.t75 *

.089

519
158
181

253
308

3.860 *

1.084
1.488
r.7791
2.178 *

d.d.l
R'

40
.57

40
.51

44
.39

Facteurs dans
la rigression

1950
B coeff t-valeurs

r982
B coeff t-valeurs

ouestest
sudnord
ouestesd
ouestest*sudnord
sudnord2

.665

.294
-.145
.288

-.352

5.650
2.337
-1.383
2.345

-2.886

.5r4

.433

.003

.217
-.268

4.743 *

3.079
.280

t.579
-t.966 I peu prEs sign

d.d.l
R'

44
.55 .)4

44
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Tableau 4: Analyse de Ia variance et accrEs de la variance expliqude

(Cliff and Ord 1981), est appliqud aux dcarts en prdsupposant ou bien une
distribution normale (w) ou bien une distribution inconnue (R: aldatoire). L'in-
fluence des localitds entre elles est ponddrde comme f inverse de la distance can€e
entre toutes les localitds considdrdei deux i deux. La ponddration rend compte de
l'influence i trbs courte distance. I1 est vrai que certains gdographes affirment
qu'on a pas le droit de se servir de cette mesure et qu'il faut intdgrer cette distance
dans le modble comme variable pertinente. Pourtant, dans ce cas la seule variable
concevable est la distance entre le dialecte et Ie centre gdographique et historique
de la langue standard. Comme cette variable n'est pas significative (voir ci-des-
sous), on n'a pas affaire I d'autres influences que celle d'une localitd I l'autre.
Etant donnd que, ). son tour, cette influence parait diffuse elle peut 6tre ndgligde

dans Ie modEle. Le tableau 5 contient les rdsultats du test concernant les valeurs
brutes, et les valeurs des dcarts des modEles. Il en rdsulte qu'il y a autocorrdlation
parmi les valeurs brutes. Toutefois, l'examen des valeurs d'autocorrdlation des

dcarts montre que les points gdographiques ne sont pas autocorrdlds. Cela veut
dire que, dans les trois modEles, une partie satisfaisante de la variabilitd est expli-
qude par les facteurs gdographiques, que les composantes lindaires et quadratiques
rendent compte de la plupart des effets gdndraux, et que la composante quadrati-
que rend compte, en outre, d'une tendance de caractEre rdgional.

S'il n'y a pas d'autocorrdlation servant i mesurer les effets rdgionaux restreints,
Ia seule possibilitd de sdparer g (la fluctuation locale systdmatique) de e, (la
fluctuation fortuite) est d'examiner les dcarts de plus d'un dcart-rype. Les cartes 1,

2 et 3 montrent respectivement les dcarts positifs ou ndgatifs de ces tendances

gdndrales. Il s'agit des donndes de 1950 (carte 1), des donndes de 1982 (carte2),
et de l'dvolution du processus de 1950 b.1982 (carte 3). Les carrds sur les cartes
indiquent les localitds oU les fluctuations ddpassent systdmatiquement les fluctua-

l5l

Source d.d.r. SS F-test Sign
Accrds Accrbs expliqud
de R2 d.d.l. F-test Sign.

1 950

1982

Lineaire

Quadr.
Cub.
Ecart
Lineaire

Quadr
Cub.

2

5

9

40
2

5

I

t2.tt2
19.693
20.386
t5.370

1.727
2.301
2.693

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

(2.47) : t1.463
(5,44) : 6.830
(9,40) : 4.650

34
2t
02

33
11

07

3,44
4,40

3,44
4.40

6.78
0.49r

2.733
1.633

+

Changement de 1950 i1982

Lineaire

Quadr.
Cub.

2

5

9

5.1 05
2.30r

10.817

(2,47) : 6.548
6,44) : 5.750
(9,40) : 3.812

22
l7
07

3,44
4,40

4.326
t.218

f : p' 0,05 ()r peu prtss sign.)
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Carte 1: Ecarts (rdsidus) de la tendance quadratique positifs et ndgatifs pour 1950

Carte 3: Ecarts (rdsidus) de la tendance quadratique positifs et ndgatifs du ddve-
loppement de 1950 ) 1980

(-.

[r. ,::i,

I Localitd h rdsidu de plus
d'un dcart rype

Ldgende des cartes 1 - 3

N Rdgion i rdsidu positif E Rdgion i rdsidu ndgatif

Localitd I rdsidu de plus
d'un d.cart type tr
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tions positives ou ndgatives des autres localitds, leurs dcarts dtant plus d'un lcart-
rype. Les dcarts des autres localitds ne ddpassent pas la valeur d'un dcart-rype, ces

valeurs reprdsentent en majoritd des variations fortuites, en suivant les tendances

gdndrales et rdgionales (rdgions hachurdes: rdsidus positifs; rdgions sans hachures:

rdsidus n6gatifs). Pourtant, il y a des effets minimaux ) courte distance parmi ces

erreurs (cf. la ponddration). Par consdquent, la diffdrenciation constatde des rd-

gions reprdsente donc sans aucun doute une ou plusieurs tendances rdelles.

Quant aux tendances gdndrales et rdgionales, l'apocope du t augmente de

Tableau 5: Test pour autocorrdlation des dcarts des modbles successifs et des

observations

I'ouest ). l'est et du sud au nord et les valeurs les plus dlevdes se trouvent dans le
sud-est, comme le montrent dgalement les facteurs (ouestest*sudnord) et
(ouestest*sudnord2) de 1950. D'une part, l'dvolution de 1950 b,1982 a abouti I
une diffdrence significative de l'ouest i l'est, de sorte que, plus on se trouve i l'est,
plus l'apocope a diminud, d'autre part, il faut signaler une augmentation significa-
tive du sud au nord (sudnord2), I l'exception du sud-est (ouestestxsudnord). Les

tendances plus globales ne confirment pas l'affirmation, de Romaine, que moins
on est dloignd du centre de la langue standard, plus la diminution de l'apocope est

forte.

Quant aux tendances locales, un changement important se produit dans l'ouest
de la Betuwe, oL l'apocope a diminude, ainsi que dans le centre de Ia Hollande
(carte 3). Or serait enclin I attribuer ce changement, encore une fois, ir l'in-
fluence de la langue standard comme l'ont fait Romaine (1986, 607-608), et par
rapport aux formes verbales, Goeman (1987a). Si, afin de ddterminer Ie r6le de

cette influence, on inclut dans le modtsle la variable distance, rdprdsentant l'in-
fluence de la langue standard (l'intdgration de cette variable pourrait encore
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lindaire
Ecarts 1950

quadratique cubique lindaire
Ecarts 1982

quadratique cubique

I
E(I)
,(N)
,(R)

.00449
-.0204t
.70009
.70113

-.0128
-.0204r
.21362
.21323

-.00023
-.0204r
.56731
.56704

-.002445
-.0204t
.50506
.50426

02748
02041
19889
19847

04518
0204r
72482
72492

Ecarts changement 1959-1984
lindaire quadratique cubique

Donndes brutes observdes

1950 1982

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

-.00867
-.02041
.33003
.33171

-.01858
-.02041
.04857
.04853

-.00298
-.02041
.48984
.48868

.t5290
-.02041
4.87278 *

4.g36tg *

.16572
-.0204t
5.23308 *

5.24307 "

: p < 0.001
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reprdsenter une partie de la variabilitd des e) la variance suppldmentaire expliqude
n'est significative ni pour les donndes de 1950, ni pour celles de 1982, ni pour
l'dvolution de 1950 i L982.1t Si le changement de 1950 h, 1982 n'est pas d0 I
l'influence externe de la langue standard il faut l'attribuer, en majeure partie, ).

l'dvolution autonome et interne des dialectes par rapport ). l'apocope. Pourtant il
n'est pas exclu qu'il soit question d'une influence plus diffuse de Ia langue stan-
dard, sans rapport avec la distance gdographique.16 Les dialectes limitrophes de la
rdgion hollandaise - comme les dialectes occidentaux de la Betuwe - se caractdri-
sent par un renforcement remarquable du processus de l'apocope du r. Ces dialec-
tes sont sujets, d'ailleurs, i des tendances fortement contradictoires (voir cartes 1,

2 et 3).
Projetds dans l'espace les dcarts montrent, sur les trois cartes, un mouvement

ondulant du nord-ouest au sud-est.t7 Par consdquent, les tendances gdndrales, la
distribution rdgionale et les fluctuations systdmatiques locales se laissent distin-
guer sans se sdparer complBtement.

5.5. Conclusions

La ddtermination des constellations gdographiques sur la base de la sdparation des

tendances gdndrales, rdgionales, locales et temporelles permet les conclusions
suivantes par rapport aux explications de Romaine et de Goeman/Van Reenen:
1) L'apocope du rfinal a connu une dvolution en temps rdel, au moins dans les

dialectes. L'apocope n'est pas un marqueur stable dtant donnd qu'elle a gagnd
du terrain en temps rdel. Par consdquent Ia prise de position de Romaine doit
€tre corrigde sur ce point.

2) Le caractere systdmatique des fluctuations locales est la consdquence d'une
dvolution interne des dialectes sans rapport avec la langue standard. Les ten-
dances plus gdndrales ne reprdsentent ni l'influence de la langue standard (il y a

une dvolution inverse ). l'est) ni l'influence de la distance gdographique (la

variable dtant non pertinente) ni I'influence globale (il y a absence d'autocorrdla-
tion).

3) Comme la diminution de l'apocope - pour Romaine I'indice de la rdintroduction
du -r sous l'influence de la langue standard - se produit inddpendamment de
l'influence de la langue standard, et qu'en m€me temps se prdsente dgalement
l'augmentation de l'apocope, il n'y a aucun argument plaidoyant en faveur
d'une rbgle de rdintroduction du r. L'apocope est un processus uniforme,
comme I'a ddmontrd ddj) Van Hout (1980).

ti Ce rdsultat est probablement en rapport avec la ddtermination de nos coordonndes, plus exacre

que celle de I'analyse du tableau 2, ayant comme consdquence une diminution des erreurs.
Pourtant, cette influence diffuse est minimale ou absente, parce que la ponddration pour le test
de l'autocorrdlation (). rdsultat ndgatif) rend compte d'une partie de cette influence globale.
C'esr pourquoi un modEle sinusoidal est peut-€tre plus approprid, pourtanr pour tester un
modEle spatial sinusordal il fiut disposer d'au moins 100 observations (=localitds) par dimen-
sion au lieu des 50 observations disponibles.

l6
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4) Les rdsultats de GoemanlYan Reenen sont compatibles avec ce que nous avons

trouvd ci-dessus: l'apocope reste un processus phonologique tant naturel que

sdmi-naturel; la rdintroduction du r-final ne semble possible que grice )r l'exis-
tence des alternances en-t- du rype hnech - knechte. Par consdquent, dans les

rdgions oir l'apocope a diminud il est question de la diminution du processus

plut6t que de la rdintroduction du r-final. En considdrant la cartographie des

dcarts et l'absence de l'influence globale de la langue standard, nous constatons
que les phdnombnes de contact entre les dialectes ). courte distance sont plus
importants que ceux h longue distance.

L'introduction de la distinction entre les tendances globales, les tendances rdgio-
nales et les tendances locales nous a permis d'obtenir des rdponses prdcises par
rapport au comportement de l'apocope dans les dialectes nderlandais.

Par leur caractbre plus prdcis, les comparaisons des donndes individuelles/
locales sont ), prdftrer )r celles des donndes groupdes, comme le montre le deuxitsme

Atlas linguistique de Dees (voir Dees et al. 1987).
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W'ord-final t-deletion in Dutch dialects:

The roles of conceptual prominence, articulatory
complexity, paradigmatic properties, token frequency

and geographical distribution*

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

6.1. Introduction

It is a well known fact of human language that word-final consonant clusters have
a tendency to be simplified. The present study focuses on word-final [t] preceded
by a plosive or a fricative in Dutch dialects. This [t] is frequently not articulated
in variants of Dutch, just as it is in variants of English and of other languages.
The rate of [t]-deletion in these final consonant clusters is at least partly deter-
mined by
(a) the conceptual prominence of the consonant cluster,
(b) the articulatory complexiry of the consonant cluster,
(.) paradigmatic properties of final [t],
(d) token frequency and
(.) the geographical area in which the dialect is spoken.
The data on which the present study is based have been collected as part of the
project "Phonology and MorpholoW of Dutch Dialects on the Basis of Field-
work". The data available at this moment concerns the dialects spoken in an area

ranging from the Betuwe (or fuver area) in the east to South Holland in the west
of the Netherlands. For the names of the locations from which the data have been
collected, see map 1 below.

A few minor revisions are made in this version of Goeman and van Reenen (1985). Vith
respect to section 6.3.1.4 see now also chapter 9 in this book. For a comparison of South
Holland and the Riverarea where wordphonological, sentencephonological factors are studied
together with the morphological factors, see chapter 1 l. For information on the database and
rhe fieldwork, see now chapter 2 en 3.
The names of the authors appear in alphabetic order. The research reported in this study is part
of the project Phonologt and Morpholog of Dutch Dialects on the Basis of Field Work in which
participate the P.J. Meertens Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences,

and the Department of General Linguistics of the Free Universiry, both in Amsterdam. At the
Free Universiry the research is part of research project LETT 83-07; at the P.J.Meertens Institute
the project is partly supported by a grant from the Ministry of Education and Sciences. \7e
thank G.E. Booij and M.E.H. Schouten for their highly useful comments and J. Aben, J.
Buitenhuis, D. Coppes, L. Gijsbers, A. Ottow, P. van Vliet and C. van Zaanen for their highly
accurate fieldwork, transcriptions of the tapes and entry of the data into the computer.
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Our general purpose is to contribute to the understanding of the process of
sound deletion, specifically that of final consonants in word-final clusters. Our
language-specific purpose is to supplement the results for Dutch as they are

reported in De Vries et al. (1974) for Leiden, in Schouten (1982 and 1984) for
the ciry of Utrecht and the area south of it, in Goeman (1983) for the east of the
Betuwe and the Achterhoek, in Van Hout (1980 and 1981) for the Betuwe and
Nijmegen, in Goeman &Van Reenen (1984) for the Betuwe and South Holland
and in the RND atlas (1930-1982) for the whole area of the Netherlands. For
other, mainly older literature on the subject we refer to these publications. The
results we are reporting here confirm only in part those which have been men-
tioned elsewhere in the literature on the subject.

In paragraph 6.2 we present our data: the phonological and morphological
categories we are distinguishing; the nature of our data base; and the results we
have found. The general principles which account for variable sound deletion,
hypotheses derived from these principles and the testing of our data is the subject
of paragraph 5.3. In paragraph 6.4 some geographical and historical aspects of
the data are treated. The general conclusion is to be found in paragraph 6.5.

The following abbreviations have been used:

dental = dental(s) or alveolar(s)
plos = plosive(s)
son = sonorant(s)
fric = fricative(s)

t#] = word final
V = voWel
C = -son consonant (unless otherwise stated)
P = pause or silence

6.2. Data

In paragraph 6.2.1 we introduce the phonological and morphological categories

we are distinguishing, while some observations are made about the nature of our
data in paragraph 6.2.2.In paragraph 6.2.3 we present our results. On the basis

of these results we will test the hypotheses we will propose in paragraph 6.3.

6.2.I. Phonological and morphological cdtegories

Table 1 illustrates the kind of forms we have examined. The word-final conso-
nant clusters we have been considering consist of a fricative followed by [t#] ([ft],
[st] or [xd) oraplosivefollowedby [t#],[p,] or [kt] (*[tt] orx[t:] does notoccur
in Dutch).1

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

in Dutch (sg. = singular).

'We are distinguishing six morphological categories.

The tu.,o pr€sent tense forms: 2nd and jrd person singular
The 2nd and 3rd person singular present tense verb forms consist of the verb
stem followed by the suffix [t#]: koop+t. -Mhen the subject precedes the verb, the
2nd and the 3rd person singular verb forms are the same: stem followed by
variable suffix [t#]. However, when the subject follows the verb, the verb forms
are different: verb stem plus variable [t#] for the 3rd person, verb stem plus
obligatory zero suffix for the 2nd person, as illustrated in table 2. (In a small part
of the dialect area we are considering the obligatory zero suffix does not occur.
This will be discussed in paragraph 6.4.)

Table 2: Distribution of the variable 2nd and 3rd person singular present tense

flexion marker [t#] and the obligatory zero marker in the unmarked
subject-verb order and in the inverted verb-subject order.

UNMARKED ORDER: SUBJECT.VERB IN\TRTED ORDER: VERB.SUBJECT

hij klop(t) "he knocks"
jij klop(t) "you knock"

klop(t) hij "does he knock?"
klop jij "do you knock?"

\7e have included in this group the few verb stems in our data ending in [t#] of
the rype barst+t "(it) bursts", in which one [t] does not surface. 'We consider the

[t#] of barst to be a flexion marker by analogy and we checked that the behavior
of such forms is not deviant.

\fle have also included forms such as denkt "(you/he) think(s)", in which [k] is

frequently deleted, as long as [t#] is present del\t#) besides deltlkt#). However,

[k] always surfaces, as soon as [t#] is deleted. Therefore, we consider [k] present
and underlying. By contrast, we have not included forms like brengt "(you/he)

bring(s)", although we find both brelrtt#) and brelnkt#1, since [k] often disappears
as soon as [t#] is deleted.-We consider the presence of this [k] a case of epenthesis.

Finally, the rwo present tense forms singular are the only categories in which
inflected or derived forms, causing [d to occur word-internally, do not always

exist: barlst)r occurs but not "loolpt)e and* koolpt]r. However, the latter rypes are

in the minoriry.

159

Dutch spelling English gloss IPA part ofspeech status of t

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

buy(s)"
made"
knew"
halfl'
bad"
hottest'

lpd
tkd
[sd
tftl
[*d
Itrt]

present 2ndl3rd sg.

past participle

Past tense sg.

noun (nominal)
adjective (nominal)
regular superlative

suffix
suffix
part of stem

part of stem

part ofstem
part of suffix
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The past participle
The regular past participle consists of a prefix ge- and a suffix [t#] (surface form)
separated by the verb stem: ge+stem+[t]. The irregular past participle has other
suffixes than [t#]. Some participles have irregular verb stems: instead of regular
*ge+koop+[d (found in childrens speech) we have ge+koch+[t] "bought". \(/hen
the irregulariry concerns the verb stem, not the suffix, we consider the participles
regular. Generally participles may be followed by [e], so that [t] is followed by a
vowel.

The past tense singular of irregular uerbs

Past tenses of irregular verbs always end in [xt#] or [st#]. \7e view these forms as

monomorphemic. Regular past tenses of strong verbs end in 0, of weak verbs in
the suffix de or te, i.e. [t] is neither final nor a tense suffix. Apart from all singular
fFpes there always exists a past plural, making [t] word-internal: da[xt#] "thought"
(singular) versus da[xt]en "thought" (plural).

Alominals
The category of nominals we are distinguishing consists of nouns, adjectives and
numerals. There is only one numeral in Dutch which ends in [-son] followed by
[d: a[xt] "eight". The nominals are all monomorphemic at least from a synchronic
point of view. \7e have included in this category the three irregular superlatives
best"best", meest "most" and minst "fewest", which we consider to be suppletive.
Inflected and derived forms make it possible fot [t] always to occur word-inter-
nally: haalst#) - haalst)ig "hurry - in a hurry", elxt#l - e[xt] e "real", alxt#) -
alxrlen "eight - eights".

Regular superlatiues
Regular superlatives are formed by adding [st#] to the adjective stem: drm+st -+
drmst "poor(est)". I.t s/r[xtst] one or both [t]'s may be deleted. Yet we consider
this form as a case of [tst#], since the adjective stem always has [t] when followed
by the suffix [e]: s/e[xte]. This is the only case in which a sequence of four [-son]
consonants occurs in our data. The addition of s/to the adjective stem uals gives
ualst, not *ualssl. Since *[ss] does not occur, only one [s] surfaces. \fle consider

[st#] as the suffix however and checked that this form did not behave deviantly.
Three irregular superlatives are not included in this category, they are consid-

ered more or less normal adjectives (see above: nominals). Since the great major-
iry of regular superlatives consists of three or more final consonants, a separate
analysis of the behavior of these consonant groups will be made; it will reveal
tendencies which are absent or weak in other morphological categories.

Finally, all superlatives have two forms. In one form [t] is final, in the other it
is followed by [e]. \flhen [t] is not final it is always present: heekst] and heeltse).
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6.2.2. The nature of the data

The data are culled from the data base "Phonological and morphological proper-
ties of Dutch dialects". The data presented here have been collected beween
l9B0 and 1984. Informants generally were men of about 60 years old.'They
were presented with a reading list with about 1800 items and instructed to
translate the items in their dialect (eastern area) or in the vernacular (western
area). (Eastern speakers usually distinguish their dialect from the standard lan-
guage, whereas western speakers have the feeling that they do not speak dialect
but "plat" (vernacular) variants of the standard language.) The reading list was
composed of alphabetically ordered nouns, adjectives, verbs etc.

Informants may have been influenced by spelling as far as the group of nominals
was concerned and for the infinitive of the verbs, but present and past tense forms
and participles were not written out on the list.

Not all informants were able to read te list.3 In these cases the linguist pro-
duced the tokens in the standard language and the informant "translated" them.
The reading list was organised in such a way that the great majority of items
occur before a pause. At the time of analysis, 52 dialect questionnaires were
available on computer, another 50 were in preparation. In the following three
years another 200 questionnaires were planned be entered into the computer.

The following details concern our way of counting. [t#]-deletion may be
partial or complete, so that three cases may be distinguished:
- t is present and released, either lenis (possibly voiced) or fortis (voiceless);
- t is present and not released;
- t is absent;
- d (released) occurs instead of t.
A. \ffe have counted released [t] (and [d]) as 0, non-released t (occurring infre-
quently) as ll2 and deleted [d as 1. If rwo dialect tokens match the pattern (such

as [xt] in speigt and spuugt "(h.) spits") for an item in a quesrionnaire they
maximally count as 1. If one of the t'wo dialect tokens matches the pattern and
the other does not (such as [xt] in bracht not occurring in brengde "brought"), the
second form is not taken into account.
B. In the following cases we have not counred anything:

a. accidental gaps in the data;
b. tokens not matching the expected pattern: brengde instead of bracht

"brought"; spirtst instead of spuagt "(h.) spits"; [ho't] instead of boofd
"head". Past tense forms instead of the present form hij stak instead of hrj
steeht "he sticks"; see, however, the forms discussed in paragraph 6.2.1
above;

c. tokens which did not occur utterance finally (*brachti) "brought he" in
stead of "he brought"; in a few cases, explicitly mentioned, we examined
the behavior of word final [t#] sentence internally;

2 But see also chapter 2.
3 One analphabetic and one dyslectic informant.
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d. present first person singular (ik werkt instead of ih werh) "I work", al-
though these non standard forms are not infrequent in South Holland.

InZoetermeer (see map 1 below) we had three speakers instead of one, in Gouda
for part of the questionnaire, and in a few other localities we had two speakers.

On the maps the averages of these speakers are presented, except in the case of
Zoetermeer. In Zoetermeer the results of the three respondents are presented
separately.

From the preceding it is clear that our dataare subject to several limitations. In
the first place, our data do hardly allow social differentiation.a Yet, it is beyond
any doubt that social factors influence [t#]-deletion in Dutch. Another factor is

spelling. Some items in the questionnaires were presented in Standard Dutch
orthography, others were not. Spelling may have suggested the articulation of
[t#] in the case of the nominals, but not in the case of verbs, participles and
regular superlatives.s A third factor is the possible influence from education.
Verbs and regular superlatives were elicited in more or less paradigmatic form,
which may have reminded the respondents of school and standard language
forms. Especially one group of verbs was elicited as the classic school paradigm.
In this group - which has not been mixed with the other - lt#) might be expected
to be deleted less frequently than elsewhere, so that we are able to check to what
extent there is influence from formal education. Ve will be referring to these rwo
groups of verbs as uerbs in paradigmatic elicitation condition and uerbs in non-
paradigmatic e licitation condition.

Finally, the question may be asked whether our strate7 of taking one infor-
mant per dialect has provided reliable results.6 \fle believe that this is the case.

Firstly, our results are in line with those of other dialectal surveys such as the
RND-adas (1930-l9BZ). Secondly, they can be compared to the results of rwo
sociolinguistic studies: Van Hout (1931) and Schouten (1984). The results found
by Schouten (1984) concerning the southern part of the province of Utrecht
continue the trends we found in the W'estern Betuwe area. In the case of Van
Hout 1981 we may compare our Nijmegen results (no [t#]-deletion) directly
with his results for reading lists. According to this study, Nijmegen is situated
outside the [t#]-deletion area: only 60/o of [t#]-deletion in obstruent clusters was
found for Nijmegen, while 42o/o of the 143 informants did never delete any lt#).
Thirdly, although gathered by several field workers and more than fifly infor-
mants who usually did not know each other, our data provide results which form
highly regular geographic patterns. Consequently we feel justified in assuming
that our data are reliable and representative.

a But see also chapter 2.
5 See chapter 2 for the presentation of these non-lemma forms by + or -.
6 See chapter 3 on reliabiliry and chapter 2 on validiry.
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6.2.3. Resubs

The percentage of [t#]-deletion in these different categories and the total num-
bers of forms are given in diagram 1 and table 3. The data consist in wordfinal
[t#] 's after plosives from the fieldwork project.

Diagram l: Percentage of [t]-deletion in word final consonant clusters for diffe-
rent morphological and phonological categories and speech conditions.
All but the three top clusters occur before pause.

PERCENTAGE OF T-DELETION

FINAL SOUND CLUSTER 40o/o
I

20o/o
I

consonant
followed by consonant

vowel

Pasr
tense

nominals

st
xt

Pt
St

xt
presenr

tense

<h 2nd sg

E paradigm
H present
J

E 3rd sg? paradigm
present

tense

3td
singular

ft
xt
kt
Pt
ft
xt
kt
Pt
fr
st
xt
kt
Pt
ft
st
xt
kt
pt
ft
St

xt

Past
participle

tst

Pst
lst
xst
kst

regular rst
superlative nst

fst
nst

vljlwst
mst
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Table 3: [t#]-Deletion in difltrent phonological and morphological categories

and speech conditions. tot = the total number of forms, del = the
number of forms deleted. o/odel = the percentage of forms in which [t#]
= deleted. Forms in all categories and speech conditions occur in isolation
(in a few cases utterance-finally) except in (7). (3) and (4) concern
forms elicitated in the paradigmatic condition.

Flexional

(l) Past Pardciple (2) Present 3rd

tot del o/odel tot del o/odel

ft
st
xt
kt
Pt

191

88
4>b
))cl

52

13.5

8.5
57.5

2t
8.5

7.07
9.66

12.61

9.r7
16.35

530
86

686
560
320

92
50.5

t07.5
76

53.5

17.36
13.08
15.67
13.57
t6.72

Tot 1016 r09 t0.73 2482 379.5 15.29

Flexional

(3) Present 3rd par (4) Present Znd par

tot del o/odel tot del o/odel

ft
St

xt
kt

Pt

50

50
48
51

13.5

9.5
11

t6

27.00

19.00
')') ct)

24.5r

5t

48
49
52

T7

r2.5
t2.5

t6

i).)3

25.00
25.5r
30.77

Tot r99 50 25.t3 200 58 29.00

Not flexional

(5) Past tense (6) Nominals

tot del o/odel tot del o/odel

ft
st
xt

95
94

1-7\

t2
35
80

12.63

38.30
30.09

t238
854

1t2
99.5

9.05
rr.55

Tot 369 116 3t.44 2t87 223.5 10.22
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(7) Followed by vowel or consonant

tot del %del

St#C

xt#c
pt#v

52
46
50

7)
28.5

r9

63.46
61.96
38.00

Tot 148 80.5 54.39

(B) Regular superlative

tot del o/odel

tst

PSt
lst
xst
kst
rst
nst
fst
nst

wst
j

mst

653
89

r63
r34
83

t67
259
87
83

259

81

87.75
8

14.5
10.5
6.5

10.5
16.25

5

4.5

13

)\

t3.44
8.99
8.90
7.84
7.83
6.29
6.27
5.75
5.42

5.02

3.09

Tot 2058 t79 8.70

Total number of tokens

tot del o/odel

8659 rr95.5 r3.81

6.3. Hypotheses

Hypotheses concerning sound deletion can usually be traced back to three prin-
ciples, which we label as prominence, complexiry, and token frequency. Promi-
nence and complexiry may be both conceptual and phonic in nature.

Hypotheses referring to the prominence of a sound or morpheme treat the
sound or morpheme which is being deleted or variable, in terms of its contribu-
tion to the understanding or perception of the utterances in which it occurs. The
frequency of deletion of the sound or morpheme is inversely related to its percep-
tual prominence, while the perceptual prominence may be either conceptual or
phonic in nature. More specific formulations of this principle are found in Naro
and Lemle (1976: 228): "the loss of agreement markers ... diffuses through the
morphology by affecting first and most frequently those forms in which the
consequences are phonically least noticeable, from the point of view either of the
listener or of the speaker monitoring his own speech", in more general form in
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Labov (1982: 54): "the frequency of deletion of the morpheme is inversely re-
lated to its perceptual prominence". The rwo aspects of the principle of promi-
nence may be described as follows:

The more the sound or morpheme which is being deleted or variable contrib-
utes to the morphological, syntactic or semantic prominence of a linguistic unit,
the greate r irs conceptual prominence, and the less it will tend to be deleted.

The more the sound or morpheme which is being deleted or variable is phoni-
cally noticeable, the greate r L$ phonir prominence, and the less it will tend to be

deleted.
The next question to be asked is: what is conceptually or phonically promi-

nent? Linguists have proposed hypotheses attaching special importance to the
sound which functions as a morpheme as opposed to the sound which does not
function as a morpheme. Sfhen the variable sound is a morpheme, this mor-
pheme will resist deletion more than when the same sound is only part of a

morpheme, because in this case it is more prominent, so it has been claimed.
Labov (1982: 53) phrases this viewpoint as follows: "whenever a consonant was

variably deleted, it would be deleted less often when it represented a distinct
morpheme", while Guy (1980: 10) says: "Full morphemes are less likely to be

deleted than parts of morphemes". Claims of this rype presuppose that the con-
ceptual prominence of a sound as a morpheme is a priori always higher than the
conceptual prominence of a sound which does not function as a morpheme.
However, such a presupposition is far from evident. Indeed, conceptually a mor-
pheme may be completely redundant, whereas a part of a morpheme, i.e. a simple
sound, may not.

Another kind of hypotheses proposed by linguists attach special importance to
the morpheme in relation to the notion of disambiguating information. \When

the variable morpheme is accompanied by disambiguating information elsewhere
in the utterance, it is less prominent and may more easily be deleted, so it is

claimed more or less explicitly.
However, even if we replace the notion of variable morphem. by that of

variable sound, we wonder whether it is possible to propose satisfactory hypoth-
eses of this kind. The question remains why the disambiguating information
should be morphological in nature and not, for example, semantic or situational.
AIso, it is not clear why the disambiguating information should occur elsewhere
in the word (stem or suffix) and not elsewhere in the phrase, clause or sentence.
The Dutch past participle, for instance, is characterizedby the prefixge and the
suffix r.

The prefix ge disambiguates the past participle to some extent, but not com-
pletely since nouns may be preceded by g, as well, cf.

Hij heefi geluk "he has luck"
het is geluk "it is luck" and
het is geluk(t) "it has succeeded"

However, generalll (not always) the auxiliairy may provide the disambiguating
information, so confusion beween noun and participle in which [t#] is deleted
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will be highly exceptional. There always seems to be disambiguating information
present, on the level of the word, the phrase, the clause or the sentence, or even
extra-linguistically. As a result, we are not able to propose plausible hypotheses in
terms of disambiguating information which clearly differentiate our data. With
respect to the role of disambiguating information, we conclude that this informa-
tion either is difficult to measure or measured in too strict a manner to be

sufficiently relevant.
We consider more promising an approach of the notion of conceptual promi-

nence in terms of expressive or contrastive language use. We claim that the more
inherently expressive or contrastive the variable sound or morpheme is, the more
it will resist deletion. The flexi on -st# of the superlative is such an expressive or
contrastive morpheme.

The expressiviry of both the comparative and the superlative has been observed
by Kohler (1984: 167) who considers it the factor accounting fo. the peculiar
distribution of phonemic tone accents in these forms as compared with the
simple adjectives in Rhenish dialects, mentioned in Frings (1916: 26). We be-
lieve [t#] in the superlative suffix [-st#] to behave reluctantly against deletion
because of its expressive function.

The suffix seems to behave as a phonaestheme in the sense of Samuels (1975:
45-48; the word has been coined by Firth), with a rather clear semantic function.

A second promising approach is the one in which the conceptual prominence
of a flexion marker in its different paradigmatic functions is compared. \7hen a

variable sound having different functions as a flexion marker, is more solidly
integrated in one of its functions than in the other(s), it is conceptually more
prominent in the former function and will better resist deletion. Since variable

[t#] 3rd person singular following the verb stem may be always present indepen-
dently of the question whether the subject of the verb precedes or follows, it is

perceptually more prominent than variable lt#) 2nd person singular following
the verb stem. As we have seen above (table 2) this variable [t#] occurs only when
the subject precedes the verb.

tMhen a hypothesis takes into account the prominence of a sound or mor-
pheme, it may concern not only its conceptual prominence but also its phonic
prominence. By phonic prominence we understand the quantiry of information a

sound carries in its context. The more phonic similarities there are benveen the
sounds of a cluster, the higher the rate of deletion of the variable sound in the
cluster. Guy (1980: 10), for instance, observes that "the high rate of deletion
from srclusters may well be partly accounted for by the spectral similarities of the
[t] burst and the [s] noise". \il7e interpret these "spectral similarities" as "phonic
similarities" for the listener. From this interpretation it follows that phonic dis-
similarities could partly account for a low rate of [t#]-deletion.

The second general principle which serves to account for sound deletion is

articulatory complexiry. The more complex a sound in its context, the less it
resists deletion. Guy (1980: 9) has proposed a useful measure of articulafiry
complexiry for consonant clusters:
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The higher the number of changes in point of articulation required to execute
the cluster, the more complex its production and the more the consonants in the
cluster will tend to be deleted.

\X/e add two other relevant measures:
- A word-final cluster of a sonorant consonant followed by rwo [-son] conso-

nants is easier to produce than a cluster of three [-son] consonants, and dele-
tion will occur more frequently in the latter cluster.

- Longer consonant cluster are more complex to produce than shorter ones and
deletion will occur more frequently in the former clusters, other things being
equal.

However, the translation of the notion articulatory complexiry into concrete
hypotheses is not always possible, for lack of our understanding of what is

articulatorily complex.
Complexiry may be conceptual instead of articulatory. Conceptual complexiry

may override articulatory complexiry when deletion of a sound needs a concep-
tual effort greater than its non deletion. This occurs apparently in concordant
series. In such series disambiguating information is present but it disfavors sound
deletion instead of favoring it. A clear case is found in Puerto Rican Spanish, see

Poplack (1980b: 377), where disambiguating information in terms of concord in
the noun phrase disfavors word-final inflectional [s#]-deletion, whereas all other
contexts favor it. Apparently, repetition of the variable suffix is conceptually
easier than its deletion. Since such concordant series do not occur in Dutch, we
will not insist on the nodon of conceptual complexiry, but its role cannot be

neglected a priori.
The third general principle in attempts to account for sound deletion is the

frequency of occurrence of a lexical or grammatical item as a a token. From a

historical point of view frequent tokens often have special reduced forms. There-
fore, the basic principle for token frequency is: the more frequently a rype occurs
as a token, the more it is shortened, i.e. the more frequently its sounds are

deleted. The most outspoken supporter of this approach is certainly Man'czak
(see, for instance, Man'czak 1975, 1978,1984). Apparently, the frequent articu-
lation and perception of these tokens results in the reinforcement of deletion
tendencies already present and their conceptual or phonic prominence is lower
than usual since they are so often heard. However, since they are produced and
perceived rather automatically, outside their paradigmatic context, as quickly
available units, it follows that they are not expressive or contrastive. Conse-
quently, rypes with a high token frequency which are expressive and contrastive
will not be reduced as easily as other frequent rypes.

\7e are not sure whether rype frequency has been proposed as a cause of sound
deletion in final consonant clusters. Van den Broecke (1975:54) points out that

rype frequency is more important with respect to distributional principles in
cluster formation of segments and features, and that token frequency is more
informative on production and perception of clusters. If distributional principles
in cluster formation may have to do something with [t#]-deletion, we do not
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know whether it takes the form: the more rfpes of a certain consonant cluster
occur in a language the more frequently the cluster will reduce, or the less

frequently the cluster will reduce. Later, in paragraph 6.3.3 below, we will show
that in one case at least rype frequency does not play a part, whatever interpreta-
tion is chosen.

From the preceding it follows that the principles of conceptual and phonic
prominence, articulatory complexiry and token frequency do not always rein-
force each other. We have already pointed out that expressiviry of contrastiviry as

a form of conceptual prominence will tend to neutralize the effects of token
frequency. \We may add that, while lack of phonic prominence favors [t#]-dele-
tion in the complex consonant clusters of the regular superlative (s/r[xtst]), con-
ceptual prominence disfavors [t#]-deletion. In addition, phonic prominence and
articulatory complexiry may concern the same sounds. With respect to point of
articulation they may lead to opposite hypotheses, at least in part. For instance,
on the one hand, the constituents of the cluster [xk#] are perceptually rather
similar, so sound deletion will be more likely. However, the cluster is easy to
produce, since there hardly is any change in point of articulation and this will not
favor sound deletion. On the other hand, the cluster [kf#] is perceptually dissimi-
lar, so sound deletion will not be likely.T However, its articulation is relatively
complex, since there occurs one change in point of articulation, which will favor
deletion. Since phonic prominence and articulatory complexiry almost always
interfere with each other, they will be dealt with in combination in paragraph
6.3.2 below.

Hypotheses derived from the notion of conceptual prominence will be tested
in paragraph 5.3.1, while in paragraph 6.3.3 we will discuss token frequency.

6.3.1 " Conceptual prominence

\fle will test rwo rypes of hypotheses. First, hypotheses in which the morpheme is

considered as a more prominent unit than the non morpheme, and hypotheses in
which the rate of deletion of the morpheme is related to the presence of disam-
biguating information. Second, hypotheses in which the notions expressivity or
contrastiviry, on the one hand, and different conceptual prominence for the same

flexion marker in a paradigm play a central part. As discussed already we consider
confirmation of the first rype of hypotheses not very plausible, confirmation of
the second typ. more probable a priori.

6.3.1.1. TuE MoRPHEME

Hypotheses in which the sound which is a morpheme is considered as more
prominent than the sound which is not, have generally not been confirmed for
English and for Puerto Rican Spanish (cf. Labov 7982: 54, Poplack l990a 57
and 1980b: 373). They have not been confirmed for Dutch either.

7 The clusters [xk#] and [k1#] do not exist in Dr.rtch (dialects), they serve as examples.
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For our Dutch data this view implies that [t#] as a suffix will be less frequently
deleted than [t#] as part of a suffix. More specifically: since [t#] is a distinct
morpheme in present tense singular verb forms, it is less frequently deleted than
[t#] in other environments. This is neither confirmed by the results in De Vries et
al. (1974:244), nor by Schouten (1982:286).8 De Vries et al. have found that in
their Leiden data present tense and past participle showed deletion of [t#] more
frequently than the category "other". Schouten has found in his Utrecht data that
in present tense [t#] was deleted more frequently than in the past participle (p <

0.01) and in the past participle more frequently than in the category "others" (p
at 5o/o level). De Vries et al. and Schouten assign the past participle - in which, as

we have shown in paragraph 6.1, [t#] is part of the discontinuous affixge+stem
+[d - to a special category. In our own data we would have found the same result
as Schouten ifwe had not divided the category "others" used by Schouten and De
Vries et al. A further division of their category "others" in "past tense", "nominals"
and "regular superlative" is necessary in our data, besides "present tense"e and
past participle, as is shown by table 4:

Table 4: Difference in rate of [t#]-deletion in past tense, present tense, past
participle, nominals and regular superlative

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

8 In Limburgian Rimburg, however, this is the case (see now Hinskens 1992: sections 6.3.1.4
and 9.2.1).
If we do not state otherwise, present tense refers to the non-paradigmatic elicitation condition
(see paragraph 2.1above): had we included present tense in the paradigmatic elicitation condi-
tion, the difference berween past tense and present tense would have been smaller, but remains
significant,
In the data used in Schouten (1984) concerning the region south of the city of Utrecht we have
been able to check this point as far as the past tense and the nominals are concerned (regular

[t#] is deleted more frequently
in than in xr p N

hypothesis
confirmed

Pasr rense

Prsnt tense

Prsnt tense
prsnt tense

Prsnt tense

Past part.
nominals
reg.superl.

34.8710
12.4923
26.5769
45.3217

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

2851
3498
4669
4540

yes

no
no
no
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positive or a negative correlation berween [t#] as a suffix or as a part of a suffix
and its rate of [t#]-deletion. Later, in paragraph 6.3.3, we will see that the high
frequency of [t#]-deletion in the past tense (and to some extent in the present
tense) has to be accounted for in terms of token frequency, and has nothing to do
with the alledged conceptual prominence of the [t#]-suffix in the present tense.

6.3. I .2. D rsaMercuATrNc TNFoRMATIoN

It has been claimed that the conceptual prominence of [t#] may be smaller when
disambiguating information is present elsewhere in the utterance. One form of
this claim is often combined with the notion of the morpheme as a prominent
unit of information. It has been suggested that [t#] as a flexion marker (a suffix) is

more frequently deleted if disambiguating morphological information is already
present elsewhere in the word. This view is expressed more or less explicitly in Du
P. Scholz (1963:243) for 17th Century Dutch. Guy (1980: 7) claims the same

for English, and Goeman (1983: 187) for modern Dutch. This viewwould imply
frequent deletion of [t#] in the Dutch past participle, since the participle is

aheady characterized as such by the prefix ge.

If the vowel in the irregular past tense is viewed as a morpheme, this view also

applies to forms such as hocht "bought". Since [t#] is part of the suffix [st#] in the
regular superlative [t#], the disambiguating information is present elsewhere in
the word (the very rare exceptions being some adjectives ending in [s], such as

uak(t), although this adjective does not behave differently from others).
The present singular verb forms and the nominals do not contain disambigu-

ating morphological information elsewhere in the word. (Verbs and nouns may
have the same form: BARST'(the) burst' and '(he) bursts'). By limiting our hy-
potheses to the disambiguating information elsewhere in the word - as a conse-
quence of the nature of our data we have no other choice - we do not obtain
satisfactory results. This is made clear by the testing of the following hypothesis:

[t#] is deleted in the past participle, in the past tense singular and in the regular
superlative more frequently than in the present tense singular and in the nominals.
As we have already seen, past tenses in our data show deletion more frequently
than all other tenses, but past participles do not. Though past participles show
deletion of lt#] more frequently than nominals and regular superlatives, the
difference is not significant:

superlatives were almost absent). In these data as in ours [t#]-deletion in the past tense is

considerably more frequent than in nominals. This confirmation is the more interesting since
not only it comes from an area we have not worked in yet, but also Schoutens data concern
normal, informal, unmonitored speech in which the great majority of variable [t#]-sounds did
not occur utterance finally.'We are grateful to Bert Schouten to have made available for us these

data.

t71
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Table 5: [t#]-deletion in past participles, past tense and regular superlative as

compared to present tense and nominals (prsnt=pr€serit, port.=participle,
reg. superl.=regular superlative).

[t#] is deleted more frequently
in than in y2.

P N

hypothesis
confirmed

Prsnt tense I past part.
past part. I nominal.s

past tense I prsnt tense

past tense I nominals
prsnt tense ] reg.superl.
nominals ] ..g.superl.

t2.4923
0.1931

34.8710
r23.3917
45.3217

2.8606

p<0.001
NS

p<0.001
p<0.001
p<0.001

NS

3498
3203
285r
2556
4540
4245

no
no
yes

yes

no
no

These results do not allow us to conclude that [t#], whether or not it is a suffix, is

deleted more frequently when disambiguating morphological information is

present elsewhere in the word. Twice the correlation is significant but in the
opposite way. Twice it is not significant. And twice it is significant in the ex-
pected way. Later we will see that the high frequency of [t#]-deletion in the past

tense (and to some extent in the present tense) has to be accounted for in terms of
token frequency, and has nothing to do with the disambiguating information
elsewhere in the word.

6.3.1.3. Expnrsstr,try AND coNTRASTIvrry

\ilZe believe that the question whether [t#] or the linguistic unit to which it
belongs has a contrastiv€ or expressive function, is more important than the
question whether or not [t#] is a morpheme, i.e. a suffix. The more contrastive or
expressive the function of a linguistic unit is, the greater its conceptual promi-
nence and the more its sounds will resist deletion. On the one hand, the lexical
item r[xt] "really" is used in an expressive context systematically and [t#]-deletion
hardly occurs. On the other hand, [t#] as a verb suffix only has a marginal
contrastive or expressive function as does the [t#] in past participles, while the
superlative suffix [st#] has a contrastive or expressive funltionalmost by definition.

This expressive function of the superlative makes the rate of [t#]-deletion
relatively low. Our hypothesis for [t#]-deletion in the superlative would, there-
fore, be as follows:

Since the superlative has a contrastive or expressive function, it will resist [t#]-
deletion.

In our data this hypothesis is confirmed: [t#] in the [st#] suffix of the superla-
tive is deleted significantly less frequently than [t#] in the [st#] ending in other
categories (present tense, nominals and past tense; X2=8.1728, p<0.005, N=7096).
This result is obtained despite the fact that, on the whole, the articulatory com-
plexiry of the final cluster of the regular superlative (usually 3 or 4 consonants) is

greater than in the other categories (usually 2 consonants) and despite the fact
that the three irregular superlatives (meest, minst and best) count as nominals,
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though within this group they show less [t#]-deletion than average. As we will
argue later, though, the past tense on [st#] is subjected to a tendency which favors

[t#]-deletion strongly and should be excluded. Testing the hypothesis again with-
out the past tense [st#] cluster, but including the three suppletive superlatives
into the group of regular superlatives, we find that the result is not entirely
significant (X2=2.7436 p=<0.10 (almost) N=6727). \Xf. guess that without this
expressive function the articulatorily complex clusters of the regular superlative
would show considerably more [t#]-deletion. The contrastive function of the
superlative is also clear from the attitude of several of our informants. Speakers in
[t#]-deleting areas (see below) apparently or explicitly do not like these forms.
They sometimes deny their existence in the dialect or produce alternative forms
with ruog "still" followed by the comparative.rr

6.3.1.4. A pr-Exrorl MARKER'lrrrH DTFFERENT FUNCTToNS rN THE pARADTGM

As we have observed in paragraph 5.2 above, we believe that [t#] in 2nd person
singular present tense verb forms is less prominent than [t#] in 3rd person
singular present tense verb forms, because 2nd person singular present as a mor-
phological category has allomorphs with and without [t#], whereas 3rd person
has always [t#].

In the subject verb and the inverted verb subject order 2nd person has:

jU loop(t) versus loop jd "yo, walk" versus "do you walk".

This second person suffix is really a zero suffix, at least synchronically, and not a

case of assimilation berween [t] and [j] (there are also historical indications for a

zero suffix, but evidence is not uniformly one-directional in this case, cf. Goeman
1983:197).

.W'hen 
a variable sound is a flexion marker with different functions in a para-

digm, the flexion marker with the most outspoken function is most prominent.
The association berween 3rd person and [t#] as a suffix is stronger than the
association berween 2nd person and [t#] as a suffix. \7e posit the following
hypothesis:

In present tense singular verb forms, [t#] as a 3rd person suffix is more
prominent than [t#] as aZnd person suffix, so the 2nd person suffix is more
frequently deleted.

This hypothesis was tested on our data and [t#] as the 2nd person singular
present tense marker was found to be deleted more frequently, but the difference
is far from significant (x2=0.7585, 0.50<p<0.70, N=399). 'We have only com-
pared the verb forms elicited in the paradigmatic condition. If we had included

rr Besides, [t#]-deletion always creates homonyms with a class of adverbs (e.g. s/r[xts]), which are

always disambiguated by the context:
het slechtst superlative "worst"

t73

ueel/ruat/iets slechts adverb "many/some/a few bad things"
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the available 3rd person singular tense forms in non-paradigmatic condition, the
result would have been significant. However, comparing 3rd person singular
present forms from the rwo elicitation conditions, we observed that [t#]-deletion
was considerably more frequent in the paradigmatic elicitation condition than in
the other form. Ve will show in paragraph 6.4.1 that, in order to show that the
difference in the rate of [t#]-deletion berween 2nd and 3rd person singular is

significant, it is necessary to take into account a dialectal difference we have
neglected until now.

til7e do not believe that any other hypothesis is available to account for the
difference beween 2nd and 3rd person singular verb forms. Token frequency, for
instance would predict the wrong result: both in written language and in sponta-
neous spoken language, the order is 3rd person is more frequent than 1st person,
which in turn is more frequent than 2nd person (cf. Goeman 1983: 187 note 5).
Consequently, on the basis of token frequency one might expect [t#] to be

deleted more frequently in the 3rd than in the 2nd person. The diflerent behav-
ior of [t#] in the second and third person singular suffix is best accounted for in
terms of conceptual prominence.

\7e conclude this paragraph with an observation of a different nature. In
paragraph 5.2.2 we have observed that verb forms elicited in the paradigmatic
condition may be influenced by education. Consequently, we expect less [t#]-
deletion in these forms than in those elicitated in the non-paradigmatic condi-
tion. The fact that forms in the paradigmatic elicitation condition show deletion
more frequently than forms in the non-paradigmatic elicitation condition is

unexpected if we view the forms in the paradigmatic elicitation condition as a
reminder of school.

Apparently, the paradigmatic elicitation condition has not influenced the speak-
ers to the extent of providing answers in the direction of the standard language.

6.3.2. Articulato?y complexity and phonic prominence

As we have pointed out earlier, phonic prominence and articulatory complexiry
may neutralize or reinforce each others'effects. The smaller the phonic promi-
nence, or more articulatorily complex, a sound is in its context, the more fre-
quently it will be deleted. For every consonant cluster under discussion we will
consider both phonic prominence and articulatory complexity.

6.3.2.1. FollowrNc souND

In terms of phonic prominence we expect [t#] in [ct+c] to have a smaller percep-
tual prominence than [t#] in [ct#v] and again less than [t#] in [ct*p] (where
p=pause). On the one hand, the central consonant in a sequence of three conso-
nants usually will not have much phonic prominence. On the other hand, the
phonic prominence of a sound is probably maximal when it is followed by silence
or pause. In terms of articulatorily complexiry we expect a partially different
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order: [vct+c] is more articulatorily complex than [vct+p] and again more
articulatorily complex than [vct+v].

The reason for this difference is that a group of three consonants is more
articulatorily complex than a group of rwo. In addition, [vct#v] will tend to
become [vc#tv] on the basis of resyllabification in Dutch, because in Dutch (as

in many other languages) a consonant forms one syllable with a following vowel,
especially in casual speech, so that the sequence of rwo consonants tends to be

split up into the syllables [vc] and [cv]. Since this does not happen when a

sound is followed by silence or a pause, we feel that [ct] in [vct#p] is more
articulatorily complex than [ct] in [vc] [tv].

On the one hand, in terms of both phonic prominence and articulatory com-
plexiry, we expecr that [t#] in [ct#c] will be more frequently deleted than [t#] in
[ct*p] or [ct#v]. On the other hand, because [ct+p] has more phonic promi-
nence than [ct#v], whereas [ct#r] is more articulatorily complex than [ct#v],
frequency differences berween [t#]-deletion in [ct*p] and [ct#v] cannot be pre-
dicted. Our results confirm that [t#] in [ct#c], where one of the second conso-
nants ir [1], the other [u], is more frequently deleted than [t#] in [ct#v] (x2=8.1788,
0.001*p.0.01, N=148). \With respect to [t#] in [ct#v] it turns out that [t#] is

more frequently deleted than it is in [ct+n] (x2=24.5496; p<0.001 N=6104;
[ct+p] concerns the past participles, the past tense, the present tense 3rd person
and the nominals). D. Vries et al. (1974:242) have concluded the same for the
Leiden data, and Van Hout (1981: 32) partly the same for the Nijmegen data,
since in Nijmegen the following vowel has almost the same effect as pause.
Apparently, in our analysis of the data as well as theirs, phonic prominence
predominates. It might be supposed that resyllabification in Dutch is less impor-
tant than we have assumed. A high amount of [t#]-deletion before vowel suggests

that [t#]-deletion has become almost obligatory in current speech.

6.3.2.2. PRgcp,orrrrc souND: plosrvEs AND FRTcATTvES

With respect to plosives and fricatives preceding [t#], we feel that the phonic
prominence of [t#] in [kt#] and [pt#] will not be different from that of [t#] in
[xt#] and [ft#].As far as their complexiry of articulation is concerned, we observe,
following Guy's measure of complexiry, that the four clusters are all formed with
one change in point of articulation, so they are equally complex. Therefore we
expect that:

The frequency of [t#]-deletion in [xt#] and [ft#] does not differ from the
frequency of [t#]-deletion in [kt#] and [pt#].

N7e have examined these clusters in the past participle, present tense 3rd
person (both paradigmatic and non-paradigmatic elicitation condition), pr.rent
tense 2nd person, in other words, the categories in which they may be opposed to
each other. \7e have not found any significant difference berween the rates of
[t#]-deletion after plosives and fricatives.
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Table6: Comparison of, on the one hand, the clusters [ft#] and [xt#], on the
other hand [pt#] and [kt#], in the past participle, the 3rd person singular
verb form (both paradigmatic and non-paradigmatic elicitation
condition) and in 2rd person singular verb forms (non pxr.= rlofl
paradigmatic elicitation form; parad.= paradigmatic elicitation form).

In table 6 X2 values are extremely low. \fhen x2 values are extremely low, it is

possible to confirm the null hypothesis (p>0.95), a result which can usually not
be obtained for lack of sufficient data, whereas if sufficient data are available the
X2 test tends to become significant rather in the opposite way, by rejecting the
null hypothesis. However, here we are very close to confirming the null hypoth-
esis, because p is close to 0.95, especially when all our 3423 tokens are taken
together. As a result, we conclude that the rate of ft#]-deletion in [kt#] and [pt#]
is virtually the same as in [ft#] and [xt#]. Van Hout has found the same result for
his reading list data in Nijmegen. However, de Vries et al. (1974: 243) and
Schouten (1980:290) have found more frequent [t#]-deletion in plosive clusters
than for fricatives followed by [t#]. Neu (1980:49) has done the same for
English. There is a difference, though, berween their results and ours. The results
of Van Hout, De Vries et al., Schouten and Neu concern not only [xt#], [kt#]
etc., but also [st#]. \We believe their analysis not correct on this point, since the
corresponding cluster [tt#] (or [t:#]) does not occur (see note 1 above). By
including [st#] in their data, the rate of [t#]-deletion of the fricatives may have
been lowered in Dutch (except in the Nijmegen case) and increased in English.'2

For this reason we have made a distinction between [st#] and the other fricatives
followed by [t#], as Guy (1980: 10) has done for English.

6.3.2.3. PnrcEntuG soUND: DENTAL AND NoN-DENT-AL cLUSTERS

Here we will compare the non-dental clusters with the dental cluster [st#]. This is
a valid way of proceeding, especially in the light of the result presented in para-
graph 5.4.2 above. Two opposite tendencies are apparent in our data. Since [t#]
in the dental cluster [st#] has a smaller phonic prominence than [t#] in the non-
dental clusters (1ft#,xt#,p#,kt#)), [t#] in [st#] may be more frequently deleted
(cf. Guy 1980: 10). On the other hand, since no changes in place of articulation
are necessary in order to produce [st#], as opposed to lxt#,ft#,pt#,kt#), [t#] in

In Limburgian Rimburg there is significantly more t-deletion after fricatives than after plosives
(cfr. Hinskens 1992: section 6.3.14 and9.2.9).

xt+ft versus kt+pt in P N

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

x2=0.04653
x2=1.10237
x2=0.48276
x2=0.06441
x2=0.00572

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

928
2096

r99
200

3423
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these latter clusters may be more frequently deleted than [t#] in [st#]. From our
findings that [t#] in [st#] has less phonic prominence than [t#] in [ft#,xt#,pt#,kt#]
and [ft#,xt#,pt#,kt#] is more articulatorily complex than [st#], it follows that
these two processes tend to neutralize each other. Neu (1980: 50-51) and Guy
(1980: 10) have found that in English [t#]-deletion is more frequent in [st#] than
in the other relevant clusters. In our own data, though, [t#] in the non-dental
clusters is deleted more frequently than [t#] in [st#] ()C=10.6968; p=0.001 (al-

most); N=6054). Ve have tested this in the past participles, the present 3rd
person verb forms (non-paradigmatic elicitation condition), the past tense and
the nominals. The difference would have been greater if we had included the
other present tense verb forms and the regular superlative. Apparently, articulatorily
complexity is more important in Dutch than phonic prominence, while the
reverse is true for English. This result is remarkable. [s] in [st#] in Dutch does not
behave in the same manner as [s] in [st#] in English. \We wonder whether the
result is an artifact of our data. It would be interesting to know whether a

reanalysis of the data used by of Schouten and De Vries et al. would confirm our
results. 'We will return to this problem in paragraph 6.3.2.4.2 below.l3

6.3.2.4. Rrcur"q.n sUPERIATIVE

In paragraph6.3.1.3 we have shown that in regular superlatives as a group [t#] in
[st#] is deleted less frequendy than in other categories in which [st#] occurs while,
at the same time, the articulatory complexiry of the regular superlatives is greater,
and that this effect is due to the inherent expressiviry of the superlatives. Below
we discuss results found within the catego ry of the regular superlative.

6.3.2.4.1 . Plosives and fricatives

For the regular superlative we have examined the nature of the sounds preceding
the superlative suffix [st#]. Following the same reasoning as in paragraph 5.3.2.2,
we expected that the phonic prominence of [t#] in [kst#] and [pst#] is equal to
that of [t#] in [xst#] and [fst#]. The clusters are produced with the same number
of articulatory movements (cf Guy 1980: 9), so we also expected these groups to
be equally articulatorily complex. Consequently, we expect that the frequency of
[t#]-deletion in lxst#l and [fst#] does not differ from that in [kst#] and [pst#].
This hypothesis might be confirmed by our data (cf. paragraph 5.3.2.2 above),
because again the results tend towards a confirmation of the null hypothesis
(*2=0.27 53; 0. 50<P <0.7 0; N=393).

13 \We checked this point in the data of Schouten 1984. \ilfe found that, as in our data, in present

rense verb forms [t#] deleted less frequently in [st#] than in the other obstruent clusters, but not
his nominals. Schoutens nominals deleted [t#] in [st#] more frequently than [t#] in the other
obstruent clusters, whereas in his past participles the degree of [t#]-deletion was almost the
same in the rwo rypes of clusters. As has been observed earlier, the data of Schouten concern
informal speech. \We thank Bert Schouten to have made available his data for us.
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\7e assume that with about 10 times more tokens than the 393 tokens we have
used, the null hypothesis would have been close to confirmation.

If [tst#] had been included among the plosives, we would have found that in
fricative clusters [t#] is deleted more frequently than in clusters beginning with a

plosive (x2=5.0506 0.02<p<0.05 N=1046). This would have been incorrect for
the same reason as mentioned in 3.2.2 above.

6.3.2.4.2. Dental and non-dental clusters

[t#] in [tst#] has a smaller phonic prominence than [t#] in [fst#,xst#,pst#,kst#],
so [t#] in [tst#] will be deleted more frequently. [t#] in the sequences

[fst#,xst#,pst#,kst#] is more difficult to produce than in the sequence [tst#], so

[t#] in [tst#] will be more frequently deleted. From the finding that [t#] in [tst#]
has less phonic prominence than [t#] in [fst#,xst#,pst#,kst#] and [t#] in
[fst#,xst#,pst#,kst#] is more articulatorily complex than [t#] in [tst#] it follows
that the total result is unpredictable. In our data we have found that [t#] in [tst#]
is deleted more frequently than [t#] in the other, non-dental, clusters (*=8.2742;
0.001*p.0.01; N=1046).In contrast to what we have described earlier, phonic
prominence seems to dominate articulatory complexiry in this case. This may
lead to the conclusion that in relatively short final consonant clusters, as in
paragraph 6.3.2.3 above, articulatory complexiry is the more important factor
while in relatively long consonant clusters phonic prominence is more important,
at least as far as the final consonant is concerned.

There is a tendency in these long consonant clusters to reduce more than only
the final consonant. \7e have already shown in paragraph 6.1 that s/r[xtst] tends
to be reduced to s/e[xs(t)]. The same process takes place in the superlative of laat
"late" yielding laals(t)) or /rs(t). The reduction applies to the sounds with the
same articulatory location, giving rise to the question whether a group of three
dentals is perceptually too long in Dutch, and whether a cluster of rwo alveolars
or dentals is already perceptually too long in English.

In the regular superlative [st#] may be preceded by other sounds than plosives
and fricatives, so that the role of the dental sound may be checked in [+son]
consonants. Our data confirm once again that [t#] in dental cluster is more
frequently deleted than [t#] in non-dental cluster, although the result is not
significant (X2=2.2414;0.10<p<0.30; N=1012). \7e are uncertain whether this
finding justifies the claim that phonic prominence is more important than articu-
latory complexiry.

When we consider the articulation of these [+son] dentals, we see that they
may all be realized as vowels and in fact they often are. When the consonant
preceding [st#] is [r], it may either not be articulated or it may be realized as a

uvular [n, r] or a semivowel [a]. \Mhen the consonant preceding [st#] is [], it
may be produced as a velarized sound E] or even as a vowel. tWhen [st#] is
preceded by ["], this [n] may be realised as nasaliry on the preceding vowel: [d6st]
instead of [donst]. Non-dentals are always realized as consonants, although the
articulatory complexiry of the cluster tn armst should not be exaggerated, because



\rORD-FINAL T_DELETION IN DUTCH DIALECTS r79

this form is usually realized in the dialects with an epenthetic vowel preceding the

[m]: for instance foremst].
The pattern of [t#]-deletion in the regular superlative differs from that in other

morphological categories. Although plosive and fricative non-dentals whether in
[cst#] or in [ct+] probably exhibit the same behavior with respect to each other,
the dental fricative [s] in [st#] does not favor [t#]-deletion, while the dental
plosive [d i" [tst#] does, and the same possibly holds with respect to the sonorants

[,n,r] in [st#,nst#,rst#].

6.3.2.4.3. Sonorants and non-sonorants

In the regular superlative it is possible to trace the influence of sonorants and
non-sonorants on [t#]-deletion. \(/e assume that [t#] in a [-son][st#] cluster has

less phonic prominence than [t#] in a [+son][st#] cluster, so that [t#] i,, [-
son][st#] will be deleted more frequently. tWe also assume that the articulatory
complexiry of the [-son][st#] cluster is considerably greater than that of the

[+son][st#] cluster, the more since the [+son] consonant is often realized as a
vowel (see above paragraph 6.3.2.4.2) This implies that [t#] in the [-son] [st#]
cluster will be deleted more frequently than [t#] in the [+son][st#] cluster. Both
phonic prominence and, especially, articulatory complexity suggest the same

results, so we expect that [t#] in [-son][st#] will be deleted more frequently than
[t#] in [+son][st#].

We find this hypothesis confirmed convincingly (x2=17.5445; p<0.001;
N=2059).

6.3.2.5. Two uNEXpLATNED cASES: TABTALS AND vETARS BEFoRE pAUSE

In our results we have found rwo tendencies for which we cannot account in a

satisfacto ry way.Still, we mention them here, because others may find an expla-
nation for them or may proye them to be artefacts. In the first place, [t#]-deletion
in [pt#] is always rather high, as compared with [xt#] and [kt#] (x2=8.4361
0.001.p.0.01 N=2601). In the second place, [t#]-deletion in [pt#] and [ft#] is

always rather high as compared with [xt#] and [kt#] in the present tense and in
the nouns (X2= 13.3587 p<0.001 N=3423). It may be the case that it is easier to
use the tongue as an articulator than the lips in these clusters, at least that would
follow from the claim that a consonant-cluster produced by the tongue is more
easily produced than a consonant-cluster produced by tongue and lips.

6.3.3. Tohenfrequenq/

The role of token frequency has not been examined before in connection with
[t#]-deletion. If it does play a part, we may expect that the more frequent a rype
occurs as a token, the more frequently it will show final [t#]-deletion. Our results
are presented in table 7. These results were reached by testing the relationship
between [t#]-deletion in 136 word forms (tokens of word forms from present
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tense verbs, the past tense verbs, the past participles and the nominals) and their
token frequency in rwo corpora of spoken language data. (Uit den Boogaart
(197 5) and De Jotg (1979)). In accordance with the status of the speakers in our
data base, only the token frequency of word forms in the subcorpora with speak-
ers of low social status were counted. The rwo bodies of data are almost equal in
size: De Jo.g contains 60,000 tokens from Amsterdam (a ciry dialect), while Uit
den Bogaart contains data from more or less rural dialects from North and South
Holland amountin g to 55,725 tokens.'a

As was to be expected with respect to the rwo corpora, Spearman Rank Correla-
tion Coefficient did show significant results. This means that in all cases, even for
all136 word forms together, token frequency is substantially the same for the rwo
corpora (see table Tabc).

If we look at the relationship between [t#l-deletion and rank according to
token frequency (table 7a),we see that there does exist a relationship berween the
rank orders, according to Kendall's \il. But this is an effect due to the high
correlation berween the rwo corpora as regards token frequency. For all items
there seems to exist a relationship berween [t#]-deletion and token frequency and
corpus UitdB. But the rs is verylow,0.17, so the relationship, although signifi-
cantly different from 0 does not exist or is not monotonic.

As we have already indicated, a positive relationship was found berureen token
frequency and the rate of [t#]-deletion in the present tense (table 7b) and past
tense verbs (table 7c; 61 word forms). Further analysis showed that this result
specifically concerned the verbs ending in the clusters [st#] and lxt#l G2 word
forms, which are presented separately in table 8).

For present tense, Kendall's \w was significant for verbs ending in [st#]+[xt#].
This effect is also partly due to the high correlation as regards token frequency
berween the rwo corpora. Comparing rank on [t#]-deletion and rank on token
frequency in the two corpora separately gives significant results only for verbs
ending in [st#]+ [xt#] (see table 7b).

For past tense ending in [st#]+ [xt#], Kendall's \w was also significant (see table
7c), the effect coming mainly from the correlation berween the two corpora, and
the correlation berween [t#]-deletion and token frequency according to UitdB.

t4 The hypothesis was tested by means of the Kendall Coefficient of Concordance \]i/ which
measures the relationship berween several rankings of a number of objects, in this case three
rankings: one ranking of word forms on rate of deletion and rwo rankings of these word forms
on token frequency. Spearmans Rank Correlation Coefficient was used berween every pair of
rankings to test for agreement and to get a clear picture of the role of every pair in the overall
concordance. These measures tell something about the nature of the relation found: if it does
exist, it has to be a monotonic increasing or decreasing relationship; the relationship is nor
necessarily linear, but lineariry is included among other possibilities. Small absolute values of rs
(rs ranges berween -1< rs < 1) indicate that the two rankings are either not related at all, or do
not show a monotonic relationship (Hays 1973:788). Kendall's \r (0 < \r . i) shows a linear
relationship with the ayerage rs of the pairs of rankings under consideration.
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Table 7: Correlation berween rate of [t#]-deletion and Lwo scores on token
frequency: Uit den Boogaaft (1975) and De Jong (1979) (a) for alL 136
types in our data; (b) for 3rd person singular present tense verbs; (c) for
3rd person singular irregular pasr verbs; (d) for [pt+1 [kt#] [ft#] in 3rd
person singular present and [st#] [xt#] in 3rd person singular past and
present, and the two corpora combined. In (a), (b) and (c) the correlation
benveen the token frequenry in the rwo corpora is also given.
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rS \(/ N t y2 df slgn.

G)
deletion-DeJong
deletion-UitdB
DeJong-UitdB
deledon-DeJ-U

-0.033
0.r7
0.62

0.5

r36
r36
t36
136

-0.38
1.996
9.r5

202.5

r34
134
134
t35

NS

p<0.025
p<0.0005
p<0.005

(b)
deletion-DeJong

Pt
kt
ft
st+xt

deletion-UitdB

Pt
kt
fr
st+xt

DeJong-UitdB

Pt
kt
ft
st+xt

del-DeJ-UitdB

Pt
kt
ft
st+xt

-0.234
-0.396
0.379
0.629

-0.378
-0.t46
0.320
0.508

0.924
0.501
0.796
0.626

0.405
0.324
0.665
0.725

I
r3
13

24

9

t3
t3
24

9
13

13

24

9
13

r3
24

table
r.430
1.358

3.795

table
0.489
1.120
2.766

table
1.92
4.36r
3.765

g7)
tt.664
23.94
50.02

ns

11

l1
22

ns

11

11

22

11

l1
22

8

t2
t2
23

NS

ns

p<-0.0005

ns

NS

p<0.01

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

NS

ns

p<0.02
p<0.001

(c)

deletion-DeJong
deletion-UitdB
DeJong-UitdB
del-DeJ-UitdB

(d)

3rd person
singular present

pt+kt+ft
3rd person
singular pres + past

0.57r
0.736
0.912

0 22

0.759

0.826

8

8

8

8

?c)

4)

mble
rable
table

t7.346

r.172

6.385

7

)7

30

ns

p<0.05
p<0.01
p<0.02

ns

p<0.0005
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Table 8: Token frequency in rwo corpora and percentage of [t#]-deletion in past

tense and present tense on [st#] and [xt#].Jorg = De Jorg 1979,
subcorpus L(ow), number of tokens 60,000. UitdB=Uit den Boogaart
(1975), subcorpus 52 (low classes), number of tokens 55,725. Since the
number of tokens in the rwo corpora is almost equal, the results are

summarized in the last column.

The correlation between [t#]-deletion and token frequency according to DeJong
is not significant. Apparently, the corpus UitdB is more concordant with our data
base of rural dialect speakers mostly, at least in this respect (see also the minimal
relationship with respect to all 136 items). This was to be expected since the
corpus UitdB has partly been collected in the area under investigation, the corpus
DeJong has not (see note 6 above).

Present and Past tense forms: [xd and [sd final clusters

o/o del Jo.g UitdB Total

mocht
moest
wist
bracht
krijgt
dacht
ze*
zocht
kocht
legt
Iigt
leest

buigt
vliegt
vraagt
weegt
blaast
vriest
jaagt

kiest
wast
vocht
lacht
dreigt
zwijgt
draagt
vecht
zucht
dorst
danst
sPuugt
barst

56
42
34
32
30
29
)7
24
r9
r9
18

18

r7
16

r6
t6
t6
r5
t5
14

M
t3
r3
t2
t2
ll
1l
11

10

9

8

3

10

45
11

0
20
76

t27
0

0
r4
16

0
0
0
0
I
0
0
0

1

0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

18

160
22

5

)
36

r22
1

2

5

2
0
0

2
0
0
0
0

0
0
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0
I
0

28
205

32
5

23
112
249

1

2
r9
18

0

0
2
0
I
0
0
0

I
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I
0
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As a result we conclude that for verbs ending in [st#] or [xt#], token frequency
and amount of [t#]-deletion show a positively increasing relationship.

Strange as this result may seem at first sight, present tense verbs ending in [st#]
or [xt#] have the same structure as the irregular suppletive verbs of which the
consonant preceding [t#1 is [s] or [x]. Mo[xt], moe[st], wi[st], dalxt] are the
forms with the highest amount of [t#]-deletion and, at the same time, they have
the highest token frequenry.

If we consider the irregular past tenses as suclt (see table 7c), therc is a signifi-
cant correlation berween token frequenry and amount of [t#]-deletion for molxt),
moelstf , ruilsrl, bralxr), dalxtl, zolxt), holxt] en uolxt] at least with respect to the
corpus Uit den Boogaart.

If we take the irregular past tenses together with the 3rd person present verb
forms with stem ending in [s] or [x] as in table 7 d, they behave as a group. Since
the correlations benveen the rwo bodies of data were high and significant, we
have combined the token frequencies for De Jong and Uit den Boogaart. How-
ever, if we combine also the rwo corpora for 3rd present tense forms whose stems
ends in [p], [t] or [k], the relationship between [t#]-deletion and token frequency
remains not significant as it was: compare table 7d with table 7b. These results
justify the conclusion that with respect to rank on a scale of [t#]-deletion and
rank of token frequency, irregular past tenses and 3rd person singular present on

[xt#] and [st#], but not on [pt#], [kt#] ,Ift#| form one scale. The behaviour of
dialect speakers with respect to past tense and present tense verb forms on [st#]
and [xt#] is highly remarkable and a strong case for the relevance of the approach
of Man'czak.

Frequency has two aspects, type frequency and token frequency. It can be

shown that the high rate of [t#]-deletion in the past and present tenses in our data
has nothing to do with rype frequency. Typ. frequency of [st#] and [xt#] is not
extremely high or low in present and past tenses as can easily be checked. The
most frequent final clusters occurring in Dutch are in fact [st#] and [kt#], as

appears from diagram 2, in which rype frequency in general, as calculated in
Bakker (1971tables 203-205), is made comparable to the token frequency of our
past and present verb forms.

W-ith respect to type frequency [st#] and [kt#] are singled out as more frequent
types than [xt#J, [pt#] and [ft#] are. However, as soon as we consider the token
frequenry of the clusters in our present and past verb forms, according to Uit den
Boogaart (1975) and De Jorg (1979), we observe a sharp distinction berween

[st#] and [xt#] on the one hand and [ft#], [pt#], [kt#] on the other.
Considering the token frequency in all our categories, we have observed that

the only possible link berween morphological categories and token frequency
occurs in the combined past and present verb forms on [st#] and [xt#]. Else-
where, isolated forms may be frequent, such as the participle gemaakt (40) and
the adjective echt (134). This adjective is expressive in nature and rarely shows
deletion, as is the case with superlatives. Apparendy, [t#]-deletion in the past and
present tenses is more or less a morphological process. Diachronically, their token
frequency made this past tense an irregular group in Dutch.
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Diagram Z;Left: rype frequency of the word-final clusters [xt, st, tr, kt, pt] in
Dutch monosyllables. (Source Bakker l97I). Right: token frequency
(sources De Jong 1979 and Uit den Bogaart 1975) of irregular past
tenses and 3rd person singular tense forms as it occurs in our own
data.
Left: | | | | and I | | represefitr-pafterns ofrype vCC# and v(c)ccc#
respectively. Right: | | | | and | | | concern the corpus Uitden Bogaart
and the corpus De Jong respectively. The high token frequency comes
from the first 6 to 8 verbs in table 8 above.

As a consequence of this behavior even the less frequent form bracht tends to
show deletion of [t#]. The present tense verbs also seem to conform nicely,
particularly because several of the relevant forms happen to have a high token
frequency.

The question remains why a significant rank correlation has only been found
for verb forms on [st#] and [xt#]. \We cannot argue that verb forms on the whole
may be associated less with their paradigm than nominals and past participles,
since this line of reasoning would apply to other verb forms than those on [st#]
and [xt#] as well. Consequently, we have no explanation to offer.
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6.4. Geographical aspects

Until now we have considered the problem of [t#]-deletion without taking into
account its spatial distribution. In this paragraph we will focus on this aspect.

M*p I shows the localities ofwhich the dialects have been examined and provides
a legend. Maps 2 through 9 are point symbol maps. They show the geographical
distribution of [t#]-deletion as a percentage of the possible [t#]-deletions per
dialect. The order of these point symbol maps follows the order in diagram 1

above from bottom to top. The map with percent deletion in the regular superla-
tive (map 2) comes first, followed by those showing deletion in the other mor-
phological categories (map 3 nominals, map 4 past participles, map 5 3d singu-
lar present tense, map 6 the 2nd and 3rd singular present tense verbs together,
which were elicited in the paradigmatic condition, map 7 irregular past tense

singular and map B deletion in clause-internal word forms). These clause-internal
word forms end in fricatiue+a while the following word begins with a conszndnt.

\7e also present a map (*"p 9) with the proportional difference between 2nd and
3rd person singular in the amount of [t#]-deletion in paradigm elicitation condi-
tion. The overall pattern is that of a concentration of of [t#]-deletion in the River
area, more specifically in the region called the Betuwe berween the rivers Nfaal,
Rijn and Lek.

\fle know from Schouten (1982 and 1984) that our [t#]-deletion area extends
to the region beween Utrecht and the rivers Rijn and Lek south of the ciry. De
Vries et al. (1974) mention Leiden as a ciry in South Holland where [t#] is

frequently deleted. According to Schatz (1983) [t#] is not deleted, or nearly not,
in Amsterdam. It follows from the table in Van Hout (1981:24) thar there rs 60/o

[t#]-deletion for Nijmegen, while we have found no deletion. Older studies (Van

Veen 1964) described the geographical spread of [t#]-deletion as comprising the
Betuwe, the southern part of the province of Utrecht (not yet included in our
study) and the cities in the province of South Holland. The rural areas in South
Holland do not show [t#]-deletion. The older literature mainly concerns nouns,
so our findings of [t#]-deletion in other morphological categories than nouns do
not contradict the literature.

On the whole, the geographical spread confirms the conclusions we have

reached in the previous paragraphs: in nearly every localiry the percentage of
deletion increases in the order of the morphological categories given in diagram 1

above.
The informant for the little town of Kuilenburg refused to give regular super-

latives, because they sounded awful to him. The same occurred rn Zetten, where
the informant produced the superlative perfectly, but preferred periphrasis in all
cases. It was precisely in this area - with the highest overall percentage of [t#]-
deletion - that elicitation of regular superlative forms was often rather difficult.
Speakers in the area may be reluctant to use these forms just because the process
of [t#]-deletion is almost obligatory here. However, in Tiel, as well as Herewaarden
and Grave, [t#]-deletion occurs more frequently with regular superlative than in
other nominal categories.
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Past participles - essentially a kind of nominals - behave with respect to t-
deletion like the other nominal categories we labelled nominals (see maps 4 and3
respectively). There is a certain tendency to delete [t#] in nominals in the prov-
ince of South Holland, which is absent in the case of the past participles. In the
Utrecht and Betuwe areas, there is a tendency to delete [t#] more frequently in
past participles as compared to the other nominals. Exceptions to this tendency
are the localities Buurmalsen, Dodewaard-\flely and Lent.

In present tense verb forms [t#]-deletion occurs considerably more frequently
than in nominals. This tendency occurs across the whole area.

Deletion is more frequent in South Holland in the categories of present tense
and irregular past tense than in nominals and past participles, while in a few
localities it is even more frequent when the elicitation condition is paradigmatic.
Druten, Herewaarden, Ooien and Grave, all in the River area (the Betuwe) but
just outside the real [t#]-deleting area, show a contrary tendency with respect to
the paradigmatic elicitation condition. \Tithin the River area the localities Deil,
Buurmalsen and Lent show less [t#]-deletion in verb forms than in nominals, but
in the paradigmatic elicitation condition [t#]-deletion is more frequent, yielding
the same tendency as the localides in South Holland (cf. maps 5 and 6).

The category of irregular past tense shows the highest percentage of deletion of
all morphological categories. A remarkable exception is the localiry of Kamerik.
Ameide and Heikop show more frequent deletion here than with respect to the
3rd person singular present tense, but less frequent deletion than in the paradigm
elicitation condition. The same applies mutatis mutandis also to Scheveningen,
to the second informant for Zoetermeer, to De Lier and to Hellevoetsluis (..r^p

7).
The point symbol map 8 gives an idea of the influence of the following

consonant on [t#]-deletion. The map must be considered very cautiously, be-
cause per localiry the number of cases is only rwo. In this condition the central
area for the deletion process is again the East.

The preceding observations confirm and supplement our earlier findings. In
the following we will discuss, separately, three aspects which ask for a more
thorough discussion. In paragraph 6.4.1 the behavior of [t#] as a suffix of 2nd
and 3rd person singular verbal forms. In paragraph 5.4.2 regional differences as

opposed to local differences in terms of linear regression analysis. Finally, in
paragraph 6.4.3 [t#]-deletion will be considered from a more historical perspec-
tive.

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

hij klop(Q
jij klop(t)

"he knocks"
"you knock"

klop(t) hij
klop jij

"does he knock?"
"do you knock?"

\We hypothesized that morphological alternants within one personal form of the
same tense are more related to each other than 2nd person forms are to 3rd
personal forms of the same tense and that, consequently, the existence of this zero

allomorph favors [t#]-deletion in the 2nd person singular (unmarked subject verb
order). However, in the south-eastern part of the area under consideration, a

different system is used. This brabantic-flemish system uses a resumptiur pronoun
after a clitic in inverted position. The first pronoun is the clitic lel , the second the
full pronoun lgijl:

/kloptegijl "do you you knock"
/hoordegij/ "do you you hear",

The [t] and [d] berween the verb stem and the resumptive pronoun lel are in fact
the suffix [t#] of the 2nd person singular, in spite of the inverted order. Conse-
quently, in this region there is no difference between the rwo orders of the 2nd
person singular verb forms. On map 9 we have indicated the northern limit of the
region with this lt-e-g|1| system according to \Weijnen (1966, general map).
Having introduced the distinction berween the rwo regions we phrase our hy-
pothesis as: in the region with the zero suffix in the inverted verb subject order
there is more [t#]-deletion in the uninverted subject verb order than in the 3rd
person singular forms. Conversely, in the region with the suffix [t#] in the
inverted verb subject order, there will not be a higher rate of [t#]-deletion in the
2nd person singular than in the 3rd person singular. Our hypothesis is tested for
the region with the zero suffix by means of the sign test. The null-hypothesis is:

the median of the differences is 0. That is, there are as many localities with more

[t#]-deletion in the 2nd person singular present as there are localities with more
or the same amount of [t#]-deletion in the 3rd person singular present. The
alternative hypothesis is: the median of the differences is positive. This means
that there are more localities with [t#]-deletion in the 2nd person singular present
than in the 3rd person singular present. \7e expect that the null-hypothesis
cannot be rejected for the "brabantic-flemish area", but must be rejected for the
regions outside this area where the suffix in the inverted verb subject order is zero.

The alternative hypothesis predicts the direction of the differences.t5
For each localiry the scores of [t#]-deletion for the 2nd and 3rd person singular

present were compared.r6 For the areas in which the zero suffix occurs in the

15 Since the direction of the difference is predicted for the region in which the null-hypothesis
should be rejected, the test is one tailed.

r6 Possible flucuations due to chance by low raw values per locality may reverse orders, so that
ordered metric strength (cf. Siegel 1956,76 note l) may not be reliable. For this reason we

preferred the sign test over the \Wilcoxon matched pairs sign test. Under the stronger assump-
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inverted verb subject order, we are justified to reject the null-hypothesis in favor
of the alternative hypothesis (the number of localities in which a difference occurs
N=10, the number of localities in which the difference is reversed x=1; the bino-
mial distribution gives the probability p=0.011 for the null-hypothesis, which
means that p>-alpha=0.O1 and p<alpha=O.05. Since p is less than alpha=0.05).
S(e conclude that in the zero suffix area [t#] is deleted significantly more fre-
quently in the 2nd than in the 3rd person singular present tense.

For the 16 localities in the area where the suffix is present in the inverted verb
subject order, we expect that the null hypothesis cannot be rejected because there
is no zero alternant for the 2nd person suffix. Testing this hypothesis is not
possible, though, because the number of localities N=3 and x= 1 and this is well
below the lowest range of the significance tables for observed values of x in the
binomial test (Siegel1956, table D). We feel that the null-hypothesis cannot be

rejected, but we can only be more certain, if we consider the data in both areas in
terms of localities, as in table 9. The table shows that the differences in propor-
tions are strictly inverted (in parentheses raw frequencies).

Table 9: Proportional differences in two regions berween [t#]-deletion in the
2nd person and the 3rd person singular.

Proportional (or percentual) differences in 2x2 table,s can be seen as a regression
coefficient berween rwo dichotomous variables, in this case regions. Changing
from one region to the other is a unit change in the independent variable. This
unit change causes a 0.125 change in the first column (Reynolds 1977,20).
Thus, going from the region with zero suffix to the region with the lve-grjl
system results in a lower proportion of cases where in the 2nd person singular
more [t#] is deleted than in 3rd person singular. Correspondingly, passing from
the region with lt-e-grjl system to the region with the zero suffix results in a

negative proportional difference, meaning that in the region with the lt-e-gijl
system there are proportionally more cases in which [t#]-deletion in 2nd person
singular is less frequent than, or equally frequent as, [t#]-deletion in the 3rd

tions for this last test the null-hypothesis must also be rejected: N=10, t=4, p.(t)=27.5,

sigmaT=9.81,7=(r-r(r)): sigmat=-2.395 one sided for this z,p=0.0084 and this is less than
alpha=0.O1. Therefore we accept the alternative hypothesis: more [t#]-deletion in the 2nd
person than in the 3rd person.

region with

It#]-deletion
in the 2nd person >
in rhe 3rd person

t#l-deletion
n the 2nd person
n the 3rd person N

zero suffix
It-e-gijl system

0.25
0.125

(9)

(2)
0.75
0.875

(27)
(14)

1.00
r.00

Ge1
(16)

Difference 0.125 -0.125
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person. \We may conclude that in the region with the lt-e-gijl suffix there is less

[t#]-deletion in the 2nd than in the 3rd person singular present forms. Conse-
quently, the zero suffix in the 2nd person singular present tense verb forms
promotes lt#]-deletion in the uninverted subject verb order.

6.4.2. Regional and localfactors

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

6.4.2.1. Aru,es \rrrH HrGH AND AREAS wrrH Lo\r [T#]-DELETIO]'I RATES

Considering localities with a deletion rate of 60/o and over, yields a relatively
compact region, situated in the River area, Koudekerk (9Vo) being the only
exception. The localities are Ingen, Dodewaard-Wely, Heteren, Buurmalsen,
Lent, Deil, Druten, Kuilenburg, Tiel, Zetten, Renkum, Kamerik, Ameide,
Achterberg, Kedichem, Heikop and Noordeloos.

These 17 localities could distort the results, because the other 35 (except one)

show rates below 60/o. However, the results we have obtained in the non-geo-
graphic part of our study remain valid when we confine ourselves to this area with
a high rate of [t#]-deletion. See the results in table 10 for significance of morpho-
logical factors in high rate t-deletion localities and in table 11 significance of
preceding consonant within different morphological contexts in high rate t-
deletion localities and lower rate t-deletion localities. Table 10: no effect of suffix-
satus nor of disambiguating information elsewhere in the word; high deletion
rates in irregular past, and similariry of participles and nominals. As to preceding
consonant we find a significant effect in high rate deletion localities for [x] versus

[fl i" participles and in 2nd and 3rd person present tense in paradigm condition.
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Table 10: Deletion of [t#] in morphological categories in 17 localities with a high
rate of [t#]-deletion

It#]-deletion N x2 df P

odds ratio
alpha^

(1)
(2)
(3)
(4)
(r)
(6)

2004
r877
2004
2004
45r
975

0.83
0.00

12.5r
57.32
4r.65

2.62

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

4.07 a
4.t2 u

(i) as a suffix versLls non-suffix;
(2) accompanied by other disambiguating information in the word

(irregular pas tense not included);
(3) idem but irregular past tense included;
(4) in the irregular past tense versus the nominals;
(5) in the irregular past tense yersus the participles;
(6) in participles versus nominals;
* 

= significant; & = not independent (independence = 1).

6.4.2.2. Srzucrlv LocAL cHARACTERrsrrcs AND ovERALL TREND

In order to separate specific local characteristics more clearly from the general
regional trend, we calculated the linear trend surface, with percentage of [t#]-
deletion over all categories as the dependent variable (except for regular superla-
tives, verbs in paradigmatic elicitation condition and forms embedded in clauses).17

The geographic coordinates nofth-south and west-east according to the basic
map of Grootaers and Kloeke were taken as the independent variables.

Many statisticians consider linear regression, the most restrictive model, as

rather robust when some of its assumptions are violated; and since we are inter-
ested here in a separation of regional and local tendencies, and in an indication of
the relative importance of the geographic factor, the choice of the most restrictive
model has much to recommend itself. Non linear surfaces of a higher order will
certainly result in better fittings, but are less restricted. The residuals from the
linear trend, in this case deviations from the fitted plane, are seen as consisting of

t7 Linear trend fitting is a regression and correlation analysis. Regression and correlation analysis
are methods which, according to Goebl (1982: 789), have not been used until now in quantita-
tive geographic dialectology.
Linear trend fitting was chosen while higher order quadratic or cubic surfaces generally do not
improve much in rhe explanation of geographically determined variances and while residuals
from linear surfaces may show more clearly the strictly local phenomena than a higher order
trend surface may do (Haggett 1970: 274).ln Goeman (1987a, here in chapter 4) the conse-
quences of departures from linearity for our data are traced, as well as the results of violating the
assumption that the variances remain constant ("homoscedasticiry"). In fact the variances do
not remain constant, they tend to increase from Iflest to East. Therefore no significance tests

on the coefficients were carried out.
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Table 11: [t#]-deletion: influence of preceding consonant in different morpho-
logical categories

191

It#]-deletion

odds ratio

N x2 df P alpha^

(1)

(2)
(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

(e)

(10)

65r

127
23r

324

59r

902

64,5

67,5

r35

136

5.35

0.23
6.26

8.85

5.59

7.40

2

1

2

4

2

4

>0.05,
<0. l0
>0.50
>0.02,
<0.05 *

>0.05,
<0.1 0

>0.05,
<0.1 0

>0.10,
<0.20

s/x 0.61
s/f 0.91
s/x 1.35
slf 1.49
xlf 2.30 tx
slp 0.49
xlp 0.76
flp 0.t4 |

k/p 0.18 !

slf 0.70
xlf 0.64
s/p 0.03 !

xlp 0.78
flp 0.2r t

Hp 0.75
plx2.l0
flx 4.80 t<
k/x 1.84

p/x 1.30
flx 2.24 k

k/x 1.60
plx0.94
flx0.70
klx0.47
plx2.06
flx r.55
k/x 1.03

A. 17 localities with a high rate of [t#]-deletion:
(1) nominals, s versus x versus f;
(2) irregular past, s versus x;
(3) participles, s versus x versus f;
(4) participles, s versus x versus f versus k versus p;
(5) present tense, s versus x versus f;
(6) present tense, s versus x versus fversus k, versus p;
(7) 2nd person present tense paradig*, p versus f versus k versus x;
(8) 3rd person present tense paradig-, p versus f versus k versus x;

B. The other 35 localiries:
(9) 2nd person present tense paradigm, rest of localities, p v€rsus f versus kversus x;
(10)Ard person present tense paradigm, rest of localities, p versus f versus k versus x.

* 
= significant; & = not independent (independence = 1); ! = inversely dependent.
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an error component dnd of a strictly local component for a certain localiry not
explained by the general regional trend. As far as these residuals - which are either
positive or negative - are local components, they must be caused by other vari-
ables which are not known or not included in the analysis.

Such variables may be (a) language internal, like the phonological and
morpological categories tested in paragraph 6.3 above and (b) Ianguage external,
like aspects of geography which are not taken care of by simple geographic
location: changes in communication patterns and in the environment over time.

Mrp 10 gives the general trend for the whole region: predicted percentage of
[t#]-deletion in distances of 10 percent. The local component is represented on
map 11. Localities with positive residuals from the regional trend are situated in
the Betuwe in the East, berween the rivers Rhine and Waal. The result for the
southern border of the [t#]-deletion area is in keeping with Van Hout (1980),
who has found an equally sharp border along the river 'Waal. For the region
around Kuilenburg we predict on the basis of the trend surface analysis that the
area extends into the province of Utrecht to the North, which is confirmed by the
findings of Schouten (1982 and 1984).

\fle will discuss here neither the language internal factors constituting the
positive residuals in the River area, which were already discussed in paragraph
6.4.2.1. nor the positive residuals in the western part of the region, along the
coast, since they are caused by the predicted negative values in that region: these
residuals have no meaning but are an artefact of the method used.

With respect to the language external factor we conclude that the most impor-
tant geographic dimension is the axis west-east. The high residuals in the Betuwe
area must come from other than geographic factors which are particular for that
region. \We shall elaborate on these in a more speculative way in the following
paragraph.ls

6.4.3. Language external regional and historicalfactors

In this paragraph we present some observations about origins of [t#]-deletion in
Dutch, and about its increase and its decrease. The observations we present are of
a speculative nature, since the data we have available are scarce and indirect.

As far as its origins are concerned, [t#]-deletion as a form of consonant cluster
reduction belongs rypically to the kind of changes occurring in language or

18 Some statistical details. The regression equation for both geographical axes is: z=-5.359-
1.726x+3.845y, z being the percenr delerion, x the nort-south coordinare, and y rhe west-east
coordinate. The multiple correlation coefficient R=0.236, the coefficient of determination R2

=0.056, so only 5.60/o of the variance is explained by the geographical coordinates together. If
the west-east dimension is considered separately, the regression equatio n is: Z=-13.461+3.682v.
The correlation coe fficient r,. ,. =0.47 6, the coefficient of determination i * ; =0 .227 , so 23o/o of
the variance is explained and 77o/o of the variance has to be explained by other factors. The r,, is

significantly different from 0: t=3.828, df 50, p<0.01. The correlarion coefficient r,. =0.003
and is not significant. The correlation berween the rwo geographic dimensions is low as

expected; r-r =0.2098 and it is not significant either.
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dialect contact situations. We will consider the questions where and when such

dialect or language contact situations occurred in the history of Dutch and
consider the possibility that they have been at the base of [t#]-deletion. In this
connexion [t#]-deletion in Afrikaans is shortly discussed as well.

6.4.3.1. Anens AND pERroDS oF DTALECT coNTACT

l. The reclaimed area between dunes at the coast and the inland higber grounds
The Dutch speaking countries, from Groningen in the north to France in the
south form one system which is characterized by a division into three parts: seen

from the sea, there first is a landscape of dunes and stream ridges sometimes
forming islands, then comes an in majoriry reclaimed area with peat bogs, and
then the higher sand ridges of the inland (the river area of the Betuwe, the sands

of Drente, the higher sandsoils of the East of *West Flanders and East Flanders).
The reclaimed area has been colonized at diflerent medieval periods: In \(/est
Flanders the reclamation of the wastelands occurred first. Reclamation in Hol-
land began between 1000 and 1100, of Groningen in the north during the 14th
century.

For the north Schmitt (1942) has outlined the relationship berween language,
reclamation and colonization. He shows that in the reclaimed area a totally new
dialect, different from those surrounding it in phonic, morphological and lexical
respects, develops by an intense process of dialect contact having as a conse-

quence the disappearance of Frisian in Groningen. According to him, the same

processes of language and dialect contact were operative in Holland, the mid
western parts of the Netherlands (Schmitt 7942: 170).In the western coastal area

the dialect spoken originally was a dialect of the Frisian language. This Frisian
dialect disappeared in the 11th century (see Goeman 1984, and the references

quoted there) under circumstances comparable to those in Groningen, albeit
much earlier than there. It is the period of the first reclamation of peat bogs on a
very large scale in this area. The reclaimed area berween the dunes and the higher
grounds is an area of colonization with, in the Middle Ages, multiple dialect
contacts, both with the coastal dunes and the inland higher sands, while these
two latter areas have dialect contacts across the peat bogs. The result of all this is
new dialect formation in the reclaimed area which, at its turn, expands both to
the coastal area and to the inland.

2. The period of city formation especially in Holland
Ciry formation in the Low Countries begins after the period of the first reclama-
tions. Since the time of ciry formation in the Middle Ages the cities have re-

cruited their population from outside their immediate surroundings. In the be-

ginning they relied heavily on the neighboring countryside, but even then the
relatively great number of cities in a rather small area promoted considerable
contacts between them and Flanders, England, Lower Germany and even

Scandinavia. Dordrecht, a ciry of the counts of Holland and a centre of com-
merce of importance, was situated at the crossroads from Utrecht, Gelderland
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and Brabant. In this ciry the influence of Flanders was particularly strong up to
the late Middle Ages according to recent excavations (results not yet published).
After the revolt against Spain during the 16th century a great number of, mainly
Flemish, refugees came to Holland: for example, in the 17th century the ciry
population of Leiden consiste d af 670/o immigrants, 68,5%o of whom were Flem-
ish (Briels 1978: 2l-22). Other cities show equally high numbers of immigrants.

Here again multiple dialect and language contacts occurred at least in the
cities, resulting in new ciry dialects.

3. The Riuer area
\fle know that the River area was inhabited continually from pre-Roman times
(Blok 1975). In the Middle Ages (about the l lth century) there have been
relations berween the Western River area around Kuilenburg (see map 1) and
Holland and Utrecht, as appears from field names in the area of Kuilenburg.
Somewhat later, dialect influence from the East: Gelre played a part in the River
area. For medieval times the relationship of the River area with North Brabant
was also very clearly one of dialect contact (see BIok 1975). As an example of
dialect contact berween North Brabant and the River area we mention the intro-
duction of the lt-e-gql system we discussed earlier, which stems from these times
(see also chapter 9). Traditionally, communication took place by boat, and by
sand roads. In both cases communication ran east west, also with Holland. It is

possible to get a glimpse of the population movements if we look at the distribu-
tion of family names based on place names. For the period before and after 1800
we can use this distribution of family names based on place names. For the period
around 1850 and after we have more social historic information about communi-
cation patterns.

Family names were fixed with the introduction of civil registration in the
beginning of the 19th century by Napoleon. Family names based on place names
show a remarkable geographic distribution. They are concentrated in and around
the River area. Generally it makes only sense to be called after a placename where
one is coming from, but where one is not living anymore.

Migration over short distances has been substantial inside the western part of
the River area (the Betuwe), according to Keij (1982,350-357). Of the migrants
coming from the north-western part according to their names, 83.5o/o went to the
south. Inversely, of the southern migrants 60.50/o went to the north. Migrants
coming from the south-eastern part of the neighboring province of South Hol-
land went to the south-western part of the Betuwe in comparable numbers:
51.7o/o (see map 12). In the Betuwe, these family names based on place of origin
are concentrated in the western part (see map Heeroma and Ebeling 1971, 6l
and our map 13).

For the province of Utrecht Buitenhuis (1 967 , 36-37 ; 1977 , 25-27) has found
that these names of origin are concentrated in the southern part of the province
of Utrech\ 90o/o of them are migrant names, not from the province itself.

The River area and the province of Brabant provided 30.5o/o of the migrant
names, Holland 23.8a/o and the northern parts of the Netherlands 5.4o/o.In the
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Netherlands, the province of North Brabant is the nuclear area for names of
origin.

Between the provinces LItrecht, Gelderland and North Brabant, the last one
has the highest percentage of migrant names from the province itself; 17.620/o.In
effect, the migration took place across very short distances according to rwo case

studies of migration into the brabantic cities of Tilburg and Eindhoven by name
rype (Buitenhuis 1977, 43).

Over long disance, brabantic names of origin reflect east-west migration
(Buitenhuis 1977,43), while the Gelderlandic names of origin in Utrecht reflect
a migration from south east to north west (Heeroma and Ebeli ng l97l, 53). For
the whole area of South Holland 23.78o/o of the names of origin come from the
province itself (Buitenhu ts 1983,22) .

The overall insight gained from these migration patterns in and around the
River area is the general south easterly to north westerly direction of longdistance
migration with an undercurrent of considerable migration across short distances.

The numbers given by Keij (1982) point in the direction of migration on an
intermediate scale from Holland, and from the River area into southern Utrecht.
Longdixance migration correlates with a language/dialect contact situation, while
migration on short and intermediate scale favors group consolidation which, in
turn, favors conservative language behavior. The long distance migration possibly
explains the increase in [t#]-deletion in the River area, whereas short and inter-
mediate migration may explain why [t#]-deletion is still common here.

Up into the 1850's rivers in the River area were not barriers but communica-
tion channels.'e In the 19th century there were steam boat services on both sides,

many ferries and innumerable landings. This pattern of communication also

remained after 1850.
Migration and communication by road and river point to a situation where

dialects remained permanently in contact in this region. Also in the agrarian
sector in this area there are indications for this contact situation. \flhere, up to
1750, migration was a long distance phenomenon, after 1750 laborers in the
Betuwe travelled around, hiring themselves out and living without a fixed dwell-
ing place. In the second half of the past century this system of seasonal migrant
labor came to an end and was replaced by the 19th and early 20th century system
of regular servants with a fixed dwelling place of their own.

Paradoxically enough, the region became more isolated around.World \War II.
Since the 1930's bridges were constructed, after the war the land was redivided
and in the 1960's motorways were constructed throughout the area. These un-
dertakings were partly motivated by the need to open up the region, but at the
same time the old communication patterns and networks were destroyed, while
currendy traffic is mainly transitory.

re The facts about economic and social history were communicated ro us by the State Archivist of
Gelderland, Mr G.J. Mentink. \We thank him for his kind lemer. The interpretations here are,

of course, not his responsibility, but remain ours.

t95
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All circumstances point to a situation where there is contact within the River
area between dialects with a southern Brabantic flavor, dialects from Gelderland,
and from lJtrecht, Utrecht being more Hollandic in orientation (although Van
Veen (1964) places it as an intermediary dialect between Holland and Gelderland).

We may conclude that the River area was far from expansive, though not
isolated. The migration patterns point in the direction of intense dialect contacts
berween rather different dialects in the period before 1800. Short distance migra-
tion patterns were confined to the Betuwe itself during the past rwo centuries.
These patterns may explain why the high rate of [t#]-deletion is confined to the
region berween the rivers. The intense long distance dialect contacts of the earlier
period may explain the height of the rate of [t#]-deletion in the River area.

6.4.3.2. [r#]-oer-erroN AND DTALECT coNTACT

\We hypothesize that the spread of [t#]-deletion started in the Middle Ages as a

consequence of dialect contact in the sense of Schmitt: the same social circum-
stances were present in Flanders, in Holland and the Betuwe as in the north of
the Netherlands: in the Middle Ages, and anew - at least in the cities - during the
time of ciry formation. The regions about which [t#]-deletion is reported in the
past are Flanders, Holland, Utrecht and Limburg (see Goeman (1983) for details
and references).

l. Flanders
There are indications for a reduction of [t#]-deletion in Flanders, where in the
Middle Ages [t#]-deletion was a general rule, which is now restricted to verb
suffixes ending in [t#] and in nominal words to roots ending in [t#] before certain
suffixes beginning with [s]. The verb suffixes are deleted only before consonant
(Goeman 1983, Taeldeman L979). The region ranges from the Belgian coast to
the central parts of East Flanders. But see now here chapter 11 for early Middle
Dutch and the present situation.

2. Holland
There are indications for an increase of [t#]-deletion in the later stages of ciry
formation in Holland and after 1500 (Van den Berg 1965). This last period is the
same as wherein the massive migration from Flanders took place.2o

20 A striking parallel is found in Norwich. There, immigration of Flemish inro the ciry of Nor-
wich (more than30o/o of the total population of Norwich) made it the biggesr Flemish colony
of all cities in England. This resulted in the acceptation of 3rd singular present ending in -o
which was added by the Flemish to the existing pool of alte rnating variation berween the older
ending -th that was in the proces of being ousted by northern -s (Trudgill 1996, 1998). See also

chapter 7, sections 7.3.1. and7.4.4; chapter 8.12 for contact and competition benveen suffix
alternants. The Early Middle Dutch 3rd singular o-system and the present Flemish situarion
are elaborated upon in chapter 1 l.
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Besides that, Stoops (1980) presents evidence that already earlier, in the 16th
century, in Haarlem [t#]-deletion was probably normal among the higher social
classes. Snyman (1979), taking dso into account the results of Raidt (1974), says

that in the 17th century [t#]-deletion was rather general in the received pronun-
ciation of Holland, including Haarlem and Amsterdam, as well as in the language
spoken in the Dutch East Indies. Raidt (1974) concludes that in the 18th century
[t#]-deletion in the northern part of South Holland is disappearing from the
language of the upper classes. This process must have been completed in the
upper classes of Amsterdam at the end of the 18th century.At this time [t#]-
deletion is still present in the language of the lower classes. In the southern part of
the province of South Holland, [t#]-deletion remains present in educated speech,
for example, in Rotterdam. Unfortunately, these studies mainly consider the
positive cases of [t#]-deletion and only in a few instances and for some words the
cases where [t#] remained. In this way, it is impossible to gain insight in the
relative importance of the phenomenon and its relative spread across phonologi-
cal and morphological categories in time and space.2l

3. Groruingen
There are also attestations of [t#]-deletion in Groningen at the border of the peat-
bog area and the higher sands in Drente.

4. The Betuwe
'We assume that in the 'Western Betuwe [t#]-deletion started in the period of
frequent dialect contacts long before 1800. During the 19th century it spreaded
to the east during the period of agricultural migration in this area. Since the
Betuwe is rather isolated now, it does not follow the recent trend of restauring

[t#] again. This trend is, however, observable in the south of the province of
Utrecht (see Schouten 1984).

The overall impression for the Netherlands we retain, is that probably [t#]-
deletion in the past tsro centuries has disappeared from what was then considered
Standard Dutch pronunciation and has been retained in socially as well as geo-
graphically determined dialects.

6.4.3.3. SourH Arnrca

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

21 For an approach in which both positive and negative evidence is taken into account see Dees et

al. 1980.
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circumstances necessary for the rapid increase in frequency of [t#]-deletion there.
Kloeke (1950) defends the claim that Afrikaans has been influenced especially by
rural dialects of the eastern part of South Holland. However, as far as [t#]-
deletion is concerned, it seems more plausible to suggest the influence of the
cities this area. Yet, we we believe there is even a better suggestion. Just east of
South Holland the real [t#]-deletiion area begins in Kuilenburg.

Kloeke argues that the language ofJan van Riebeek, first governor of the Cape
Colony, and his friends may have had a strong influence on Afrikaans. Jan van
Riebeek was born and lived in Kuilenburg as a child and several of his relatives
and friends lived there even longer before they went to the Cape, as Kloeke
mentions. The chancery at the Cape was managed by rwo of Jan van Riebeek's
relatives from Kuilenburg. Going a step further than Kloeke, we wonder why he
did not examine the possibiliry that Kuilenburg has played a part in the forma-
tion of Afrikaans on this score. This is a supplementary reason why it would be
interesting to examine lt#]-deletion in Kuilenburg and in the rest of the area
from a historical point of view.

6.5. Conclusion

In the preceding paragraphs we have described [t#]-deletion in obstruent conso-
nant groups in a number of Dutch dialects. \ffe have attempted to provide a

framework in which at least some of the behavior of [t#] can be accounted for.

Quite a number of questions have not been answered. For instance, what is the
interrelation berween the different factors which account for [t#]-deletion or
It#]-retention?

And what explains the differences in [t#]-deletion found berween the morpho-
logical categories? lWe do not know of any framework in terms of which such
questions can be satisfactorily answered. It is the general purpose of this study to
contribute to the understanding of the process of sound deletion, specifically that
of final consonants in word-final consonant clusters. Three aspects of this general
purpose will be briefly discussed.

6.5.1. Factors fauoring or disfauoring [t#]-deletion

From a geographical point of view [t#]-deletion appears as a rather coherent,
highly predictable process in Dutch dialects. Yet, as many as five causal factors
were found to be operative to account for the process. They are summarised in
table 12.
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The interrelations between these five factors result in a geographical distribution
which is highly coherent.'What is the mechanism which explains this coherence?
It may be attempted to reduce these five factors to three: complexiry, token
frequency and expressiviry or contrastivity. ft#]-deletion is favored by token
frequency and complexiry, either conceptually or articulatorily; [t#l-deletion is

disfavored by expressiviry or contrastivity. Further reduction of factors is not
possible. And it leaves us with the problem of the interrelations berween them as

before.

6.5.2. h#J-deletion as o??osed to other poterutial consonant deletions

Although several factors have been discovered which favor or disfavor [t#]-dele-
tion, we have not raised the question why, among all possible final consonants, it
is [t#] that is deleted. \7e cannot attribute the tendency of [t#] to delete to its
special position in the syllable, position which it shares with [s#], referring to, for
instance, theories of the syllable as found in Fujimura and Lovins (1978) or in
Halle and Vergnaud (1980). The weakening theory of Lass does not function
either in Dutch. Lass (1984, 334-335) posits a process in two stages as a sort of

Table 12: Factors accounting for [t#]-deletion in Dutch

Factor
It#]-deletion

favored sectron restncilons

l. Expressiviry 3.t applies to superlatives and words
like /echt/ ("realIy") and /biecht/
(ecclesiastical sphere)

2. Overall function of
t as flexion marker

3.1 applies to 2nd and 3rd person
markers

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

+ 3.4 only [xt#J and [st#]
in past tense and present tense

4. Phonic prominence
(acoustic dissimilariry)

4) absent wich:
a. [Ct#C]
b. dentals in

superlatives compared
to other nominals

c. [-son][st#] in
superlatives

d. [Ct#Vl

5. Articulatory
complexiry

+ 3.2 a.

b,

C.

[st#] versus [-dent] [t#]
[-son][st#] in
superlatives

ICt#C]
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weakening of complex articulations, first de-oralization and then de-laryngalization:

unreleased [t#] is very exceptional in our pre-pausal data, we cannot refer to the
process proposed by Lass (but see chapter l1 for realizations in sentence context).

6.5.3. The stability of [t#]-deletion
The language external factors point to dialectal differences, with a clear geo-
graphic distribution. The regions with a surplus of t-deletion (as indicated by the
pattern of residuals) where regions with intense dialect contact. Although the
historical records are defective on this point, there are indications that the process
is on its way back. This is not contradicted by the conservative and passive

character of the Betuwe area which we found on the basis of demographic consid-
erations. For the future we may expect that, if something of [t#]-deletion will
remain definitely in the language, it will concern the items of the present verb
tense and the past verb tense with a high token frequency.
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Legend point symbol maps and codes of localities
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Map 1: Location and codes of localities according to Grootaers-Kloeke

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

Mrp 4: Percent deletion in past participles

203
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Mrp 5: Percent deletion in 3rd person singular present tense

M"p 5: Percent deletion in paradigm forms, 2nd and 3rd person singular present
tense
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Mrp 7: Percent deletion in irregular past tense
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Mrp 8: Percent deletion wordforms in clauses: fricatives + t before ##consonant
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Mrp 9: Difference in
deletion)

HooFDSTUK 6

proportions (2nd person deletion minus 3rd person

northern limit of -de, -te area (t suffix followed by clitic)

M"p l0: Linear surface
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Mrp 1 1: Residuals from linear surface
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m Positive residuals E Negative residuals

Map 12: Family names based on place names: names coming from the province
itself

I
ffi

Gelderland: > 160/o

(whole province)

Gelderland: 10- 16%

North Brabant: > 3o/o

(north east)

North Brabant: 2-3o/o

ffi
Percent of the whole population of family names per province
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Mrp 13: Family names based on place names: percent migration from + to



De Presensvervoeging in de dialecten
van Nederland

Ja-nee versus gradueel

Summary

This article is a survey of the distribution of present indicative affixes within and
across Dutch dialects. The synchronic data are retrieved from a large database of
phonetic transcriptions and were acquired in recent fieldwork.

It is argued that a quantitative and probabilistic model of linguistic structure,
as reflected in dialect behaviour, is crucially more informative than a qualitative
and deterministic one. Therefore, also in morphology, suffixes have to be consid-
ered as linguistic variables.

This point of view is applied synchronically and diachronically to the variation
within dialects and to the geographical distribution of the variants.

It is shown that some forms that were subject to now extinct phonological
reduction rules nevertheless exhibit clear traces of the original suffix.

Although uniform plural systems (Einheitsplural) do exist, the uniform singu-
lar systems, prematurely taken for granted due to disregard of variation, don't.

It is shown also that competing suffixes may have relatively stable patterns of
variation across centuries, variation that does not lead to language change.

7.0. Inleiding*

Nog niet zolanggeleden was het wereldbeeld in de dialectologie sterk door rwee

vooronderstellingen bepaald: gegevens zijn kwalitatief van aard enze krijgen pas

betekenis in een deterministisch kader.
1) Als gegevens lcwalitatief van aardzijnhoudt dat in, dat een bepaald verschijnsel

voorkomt of niet: de binaire alles- of niets-benadering. Men gaat uit van
categoriale verschillen.

* Voor publicatie in dit boek moesten de kaarten opnieuw getekend worden. Inmiddels is de

programmatuur veranderd en daardoor zijn de kaarten op onderdelen anders. In de meeste

gevallen heeft dat geleid tot meer generalisatie. Enkel in de gevallen dat de maximale frequen-
ties lager dan of gelijk aan 21,o/o waren is de klassenindeling in 7 frequentieklassen gespreid van

0-21. Daar is dus meer detail te zien dan in de oorspronkelijke publicatie. Ook de kaarten voor
hoofdstuk 8 moesten hertekend worden.
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Dialectologen trokken isoglossen tussen gebieden met [+A] en die met [-e]. Ze
deden dat netjes zoals bijvoorbeeld in de Deutsche Sprachatlas of minder netjes
zoals Van Ginneken. In het eerste geval werden de afwijkingen binnen de
hoofcategorie aangegeven, in het tweede geval werd eenvoudigweg een lijn om de
uitbreidingspunten getrokken, onder verwaarlozing van tegenstrijdige gegevens.
Goossens (1974,22) heeft een gelijksoortige praktijk in historisch dialectonderzoek
aan de kaak gesteld. Tegenover een kwalitatieve benadering staat een kwantita-
tieve benadering, die wel oog heeft voor de variatieaspecten van taalgedrag.
2) De onderzoekspraktijk was sterk deterministisch. Dit wil zeggen dat het model

of de theorie, waar men van uitging, de pretentie had de werkelijkheid exact
weer te geven, en dat houdt in dat toevallige, onsystematische variabiliteit door
verstorende factoren onmogelijk is. Zo'n uitgangspunt is in principe legitiem;
men werkt dan met een idealisering, een benadering van de werkelijkheid.

Het systeemdenken in de taalkunde is rypisch deterministisch met zijn expliciet
beleden voorkeur voor idealisering. Maar in theorie en praktijk, kan zo'n
idealisering heel lastig zijn of tot onhandelbaarheid leiden. Vant wanneer er zich
toch afwijkingen voordoen, dan kunnen er verbitterde controverses ontstaan over
de betrouwbaarheid van informanten die leiden tot een totaal verwerpen van
iemands onderzoeksresultaten. Immers, ieder afwijkend anrwoord betekent in
principe het verwerpen van het gebruikte model of de theorie in zijn geheel.
Daarentegen gaan probabilistische benaderingen er van uit dat men weliswaar
moet proberen om die onsystematische, storende, variabiliteit te beperken voor-
zover men daar invloed op heeft, maar dat er altijd zo'n storings-foutenbron
aanwezig is; bijvoorbeeld door de verkeerde keuze van een informant, fouten in
de transcripties e.d.

Het verschil tussen de rwee benaderingen is eigenlijk of de onsystematische
verstoringen wel of niet in het model verdisconteerd worden. In dit artikel wordt
verder uitgegaan van een probabilistisch model m.b.t. de gegevens (zie $ 7.0. 1.2.).t

De kwalitatieve en de deterministische aanpak doen zich in de taalkunde graag
als Siamese rweeling voor. In het structuralisme wordt binair/categoriaal meestal

Pauwels (1936) heeft een probabilistische aanpak avant Ia lettre. Hoewel het artikel door
Schrijnen is uitgelokt, moet het gezien worden tegen de achtergrond van de felle polemiek
tussen Van Ginneken en Grootaers over de betrouwbaarheid van beider materiaal. Schrijnen
(1935, 153-154) gaat uit van een rypisch geTdealiseerd, deterministisch model want "Het gaat
toch hoofdzakeli.ik om de algemeene, dominerende benaming". Hij kan dan ook in zijn eigen
gegevens een scherpe, categoriale geografische verdeling constateren i.t.t. Pauwels. Pauwels stelt
op basis van extra veldwerk redel bestaande grote variatie vast, en wil daar ook volop rekening
mee houden en erkent dat er hier en daar sprake kan zijn van kleine fouten. Een deterministisch
standpunt heeft Schrijnen ook m.b.t. de betrouwbaarheidsvraag: van zijn enqu€te Schrijnen-
Van Ginneken-Verbeeten acht hij het "materiaal absoluut betrouwbaar" (154). Zo brengt ook
Goemans (1943) op grond van een idealiserend uitgangspunt de betrouwbaarheidsvraag in het
geweer tegen het materiaal 

'Willems 
e n de RND. Met alle zorg voor de betrouwbaarheid van het

materiaal, vertonen zowel Schrijnen als Goemans hier toch een geweldige methodologische
vooringenomenheid.
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gelijkgesteld met systeem.2 Alle logische mogelijkheden zrjn te vinden in de vol-
gende kruisclassificatie van hvalitatief(categoriaal) - kwantitatief met determinis-
tisch - probabilistisch (tabel 1).

Tabel 1: Model-eigenschappen

kwalitatief kwantitatief

deterministisch
probabilistisch

A
C

B
D

Veel structuralisten bevinden zich in het a-kwadrant. Onze invalshoek in dit
artikel is de combinatie uit het D-hvadrant.

Goossens (1986, 257) heeft er op gewezen dat de karteringstechniek waarin de
isoglosse de begrenzer bij uitstek is, de categoriale kijk op de werkelijkheid ver-
sterkt heeft tot het idde regue dat er scherpe, categoriale opdelingenziln.In die
optiek zijn menggebieden dan mengsels van op zichzelf scherp afgegrensde cate-

gorieEn. Goossens pleit voor een niet-kwalitatieve dialectologie, die doordat ze

kwantitatief is, beter rekenschap kan geven van variabiliteit, maar hij beperkt die
-als strategie- tot de studie van menggebieden (Goossens 1980).

Ik pleit ervoor dat zo'n kwantitatieve aanpak juist niet beperkt blijft tot meng-
gebieden, omdat 1) de categoriale gevallen slechts de uiteinden van de verglij-
dende schaal vormen tussen [0 -1], en waarom zouden ze ]. priori in die schaal een

speciale status moeten hebben, en omdat 2) er op de categoriale gevallen uitzon-
deringen kunnen bestaan of hebben bestaan.

Een mooi voorbeeld van de problemen die zo kunnen ontstaan, is het volgende
onderwerp uit de historische dialectologie waaraan op principieel verkeerde wijze
gevolgtrekkingen zijn vastgeknoopt -die bovendien raakpunten hebben met ons
onderwerp: de vervoeging van het presens.

Slicher van Bath (1949) heeft een eerste beschrijving gegeven van de taal van
de oudste Overijsselse oorkonden, nadat hij bekek.n h..ft Jelke oorkonden voor
dat doel geschikt zljn. Maar het gekozen gezichtspunt is voor zo'n eerste behan-
deling wat te schematisch en het heeft naderhand ook tot misverstanden geleid.
Hij maakt een opdeling van dialecwerschijnselen in Utrechtse en Mi.insterse.
Natuurlijk is zo'n contrastief uitgangspunt heel legitiem. Daar valt niets op aan te
merken. Maar de conclusies krijgen gemakkelijk een veel zwaarder gewicht dan
eigenlijk gewaarborgd is. Men had al vaker vastgesteld dat deze oorkonden een

sterk westelijk karakter vertoonden en dus zeker niet in overeenstemming zouden
zijn met de spreektaal. Er zou sprake zijn van een bovengewestelijke schrijftaal.
Slicher van Baths onderzoek legt, zelfs binnen het gekozen contrastieve kader,
heel mooi de verregaande regionale verscheidenheid bloot, want er is hier sprake

2 Deze onderscheidingen werden in hun samenhang voor het eerst duidelijk uitgewerkt in het
klassieke boek van Torgerson (1958)

211
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van een graduele overgangen tussen de twee polen. Slicher van Bath is niet verder
gegaan dan deze conclusie. Latere onderzoekers: o.a. Heeroma en Leloux (Zie
Niebaum 1986) hernoemden die tegenstelling westelijk-\Westfaals en conclu-
deerden uit Slicher van Baths resultaten dat deze overgangssituatie nu precies het
karakter van de Overijsselse schrijftaal uitmaakte. Heeroma met name heeft uit
de discrepantie tussen schrijftaal en verondersteld gesproken dialect een onder-
steuning voor de \Testfaalse expansie van bijvoorbeeld ook de eenheidspluralis op
-t geconstrueerd omdat die eenheidspluralis op -t pas in latere tijd in de schrijftaal
toeneemt, terwijl die vanaf het begin op -en geschreven werd.3

.We 
weten natuurlijk niet hoe die verhouding spreektaal-schrijftaal was: maar

de Overijsselse middeleeuwse schrijftaal vertoont blijkens Slicher van Bath een

sterke regionale differentiatie. Mijns inziens moeten we hier dus een even duide-
lijke conclusie trekken als waartoe Dees (1985) kwam voor de oudfranse oorkon-
denschrijftaal: net zoals het Oudfrans slechts bestaat in zijn regionale variatie en
net zoals een groeiende schrijftaal, een koin}, functionerend boven de spreektaal,
in het Oudfrans niet bestaat; zo bestaat ook de middeleeuwse geschreven taal in
het Oosten van de begintijd slechts in zljn regionale differentiatie.

Slicher van Baths standpunt is nog maar de helft van het verhaal, want door
het gekozen uitgangspunt kan men per definitie niets zeggen over het eigen
karakter van de schrijftaalvariatie: alle kenmerken die niet of Miinsters of Utrechts
zijn spelen in het gekozen model niet mee, en a fortiori ook niet die kenmerken
die in Utrecht of Miinster zelfvariabel zijn. Zo'n uitgangspunt drijft de verschillen
tussen z.g."kerngebieden" op, en polariseert de verhoudingen in het "menggebied".

Een goed beeld van de variabiliteit op de as Utrecht-Mtinster kan men pas

krijgen wanneer het totale spectrum van een dialecwerschijnsel in ogenschouw
wordt genomen.a

Soortgelijke gevallen doen zich voor bij modern dialectonderzoek. Men trekt
een isoglosse, idealiseert naar de grootste uitbreiding van een taalverschijnsel,
onder verwaarlozingvan variatie en concurrerende vormen, besluit uit de vorm
van een gebied tot een bepaalde taalonrwikkeling, citeert in het gunstigste geval
nog historisch materiaal dat de nadruk legt op wat de onderzoeker nodig vond te
signaleren of men kan, deterministisch als men is, conflicterend materiaal slechts
als niet-relevante storing zien -als de varianten al opgemerkt worden door de
toespitsing van het blikveld.

Niebaum (1986) gaat methodologisch wel zuiver re werk in contrastief opzicht, want hij wil
zich zich tot het contrastieve aspect van Utrecht versus Mi.inster beperken en haalt daarom de

niet-exclusieve kenmerken eruit. Hij komt dan, voorspelbaar, tot een hoger aantal niet-weste-
lijke kenmerken.
Dit uitgangspunt is ook ingenomen door Dees m.b.t. het Oudfrans en heeft tot de conciusie
geleid dat zoiets als het Francien een fantoom is. Zo zal ook het "oosters", de uniforme
geschreven taal in het oosten, een fantoom zijn. De veelgenoemde koinE-kandidaat in dit
verband is de "Hanzetaal", maar zeker voor Slicher van Baths periode 1300-1350 is er nog geen

sprake van Hanze-invloed, als die al kan bestaan, dan doet die zich pas na 1375 gelden (Slicher
van Bath 1949, 188).
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In dat geval ligt het voor de hand dat zich een essentieel deel van de werkelijke
verhoudingen voorgoed aan het gezicht onttrekt. Dat is bijvoorbeeld wat er

gebeurt op basis van Heeroma's kaarten van de eenheidspluralis l13plur op -t
i.p.r. het systeem lplur -e(n) I Zplur -t I 3plur -e(n) (bijv. Heeroma 1957) en het
commentaar van Hol (1955) op haar Taalatlaskaarten (6.3 en 7.3) betreffende
hetzelfcle verschijnsel. Heeroma verwaarloost doelbewust dubbelvormen, Hol
trekt een uiterste begrenzing. Heeroma wil \Westfaalse expansie van -t aantonen,
Hol wil daarentegen de relatieve oudheid en originaliteit van het verschijnsel
aantonen waarbij ze ook archiefmateriaal aanvoert. De variabiliteit in haar Taal-
atlasgegevens is dan ook geen voorwerp van expliciete behandeling en wordt in
het historische materiaal weliswaar niet verzwegen, maar niet gewaardeerd. En bij
Heeroma is die variabiliteit door de voorafgegeven categorisering non-existent.

Natuurlijk is een kwalitatieve aanpak, onder welk gezichtspunt dan ook, te
rechwaardigen. Maar een aanpak gebaseerd op variatie geeft een geheel ander
perspectief: niet alleen is het gedetailleerder, maar het behoudt ook meer infor-
matie.5 En daarom is dat uitgangspunt te verkiezen boven andere.

7.0.t. Opmerking bij de kaarten

7 .0.1.1. Dr GEGEVENS

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

Bovendien kan men een loarantitatieve schaal wel transformeren tot een lcwalitatieve onder
verlies van informatie, maar men kan een kwalitatieve verdeling niet zonder meer in omge-
keerde richting omvormen: men krijgt dan een hvantitatieve schaal met gelijkblijvende infor-
matie.
Voor een beschrijving van de achtergronden rran dat project zie Goeman (1984, B-9). Daar is
ook een gelemmatiseerde index op de gebruikte vragenlijst te vinden met de overeenstemming
van de e nqu€tes van het Aardrijkskundig Genootschap 1879 en 1895, de, eveneens schriftelijke
afgevraagde, Nederlandse 'Wenker-enqu€te van 7934 en de, mondeling afgevraagde, enqudte
van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (1925-1980). De database bestaat momenteel uit
351 dialectenqudtes in Nederland. Een parallel project mer52 opnames is uitgevoerd door D.
Veenstra aan de Fryske Akademy te Leeuwarden. De opnames in Belgie vinden sinds 1989
plaats in Gent door v. De Tiers en in Leuven door R. Belemans.
In de loop van het project werd besloten om voortaan krijgen als paradigma af te vragen. Dat
betekent dat er dus ook voor de 3e persoon enkelvoud van zwijgenlkrijgen meer data zijn dan
voor de vormen van de andere werhvoorden. Aangezien de kaarten op percentages gebaseerd
zijn is dat voor de onderlinge vergelijkbaarheid geen probleem.

2t3
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7.0.1.2. DE xaRrsnrNc

De kaarten geven de verspreiding per persoon, en per suffix in de vorm van een

gradatie die correspondeert met percentages van gebruik per plaats, per suffix en
over 4 (of 5) werkwoorden. De frequenties zijn ingedeeld in klassen die oplopen
met 1 3o/o. De lijnen zijn getrokken door te interpoleren tussen plaatsen waarvoor
gegevens voorhanden waren. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat opga-
ven, die door dezelfde opgaven in de nabije buurt gesteund worden, een zwaarder
gewicht toekomt dan opgaven die zich geisoleerd voordoen, en die wellicht aan
fouten te wijten zijn.8 Dit betekent dat foutenbronnen voor een groot deel uit-
gefilterd zijn en het model is dus probabilistisch in de zin als hierboven vermeld.
Het betekent ook dat er door de interpolatieprocedure in zekere zin "voorspeld"
wordt, wat in welke mate voorkomt in die plaatsen waarvoor geen gegevens zijn.
In strikte zin is er dus sprake van een "Ortsgetreue Darstellung" met een extra.
De kaarten geven een schatting van de "echte percentages" voor de enqu6te-
plaatsen en voor de overige plaatsen.

7 .0.1.3. FruEsr,txn

De schattingen voor Friesland beantwoorden niet aan de realiteit: in het Friese
taalgebied is maar een enqu6te-plaats opgenomen: Formerum op Terschelling.
Toch is er doelbewust voor gekozen om hier niet net zo te werk te gaan als bij
Belgie en Duitsland, waar de kaart gewoon ".wit" gelaten is. Op deze manier
krijgen we tegelijkertijd een indruk van de prestaties van het programma onder
extreem ongunstige dataspreiding. In de rest van dit artikel kan de geografische
spreiding in Friesland dan ook geen enkele rol spelen.

7 .0.1.4. IJsElurenPolDERs

Voor de IJselmeerpolders Noord-Oostpolder en Flevoland geldt hetzelfde als
voor Friesland. Het enige meetpunt is Urk.

7.0.2. De ratio udn Procentuele uerspreidingskaarten per persoon en ?er sffix
7.0.2.1. Het is natuurlijk vreemd voor degenen die linguistiek zien als de studie
van het taalsysteem, maar drie eerdere studiese over de vervoeging van het presens

Het mathematische model, de programmatuur, de grondkaart en de coordinaten en de productie
van de kaarten zijn van E. lffattel; zie.Wattel (1990).
Van den Berg ( 1 9 49), P anzer (197 2) en Sayre (197 2). Van den Berg geeft 2 kaarten: een van de
suffixvormen in het enkelvoud, en een van het meervoud. Zijn gegevens komen uit de
fonologische vragenlijst (1941) van de Phonologische werkgemeenschap, en hij vult ze aan met
gegevens uit de dialectgrammatica's. Sayre geeft d€nkaart van de suffixmorfemen, ddn van de
structurele verhoudingen in termen van welke grammaticale functies door morfologisch mare-
riaal formeel onderscheiden worden, vervolgens twee kaarten waarbij hetzelfde voor enkelvoud
en meervoud afzonderlijk weergegeven wordt, idem voor de beleefdheidsvorm, en tenslotte een
kaart van het aantal suffixen in ieder dialectsysteem. Hij maakt gebruik van de paradigma-
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zijn juist onbevredigend doordat ze zo sterk systeem-gericht ztln. Ze vallen dus
alle drie onder het label "deterministisch-kwalitatief'. Panzer (1972,147 en 149)
gaat uit van "invariante systemen"; Sayre (1972,20) is niet geinteresseerd in de
fonetische realisatie van de morfemen, maar in de systemen die bestaan uit een

bepaalde verdeling van morfologische opposities. Van den Berg (1949, 12) con-
cludeert dat de dialecten in noordelijk Nederland in het presens geen persoons-
vormen meer kennen, maar slechts resten daarvan, en dat er in Z:id-Holland-
Utrecht enkel nog een numerusoppositie fungeert.

7.0.2.2. Variabiliteit is in deze sterk systeemgerichte benadering moeilijk in te

passen. Sayre's opvatting op dit gebied is verstopt in voetnoot 1 1: hij gaat er van
uit dat geen enkel dialectsysteem meer dan een suffix voor dezelfcle vorm heeft,
omdat ieder afzonderlijk allomorf geografisch voorspelbaar is. Hij stelt bijvoor-
beeld dat de 2sing suffixen -st, -s, -sa in een en hetzelfde dialect niet naast elkaar
voorkomen. Dat is onjuist: Klatter (1933-34,79) en Reker (1984, 22; 1986,
107) hebben erop gewezen dat alle drie de vormen wel degelijk in hetzelfde
dialect voorkomen. Zo'n standpunt leidt er bovendien toe dat Sayre bepaalde
regio's wel als overgangsgebieden moet aanmerken die niet nade, geanaiyseerd
worden.

Een vergelijkbaar standpunt wordt ook ingenomen door Van den Berg (1949,
7).Hij vindt het een kenmerk vanZuid-Holland dat 123sing ofwel altijd met -,
ofwel altijd zonder -t is, waarbij hij erkent dat er van een bepaalde geografische
verdeling niet gesproken kan worden; de provincie Utrecht lijkt altijd -r te heb-
ben. Dit lijkt bevestigd te worden door Opprel (1896) en Lafeber (1967). Echter
de variabilteit in lsing functioneert toch anders dan in 23sing (vgl. Goeman
1983,187).

Panzer (in zijn noot 12) noemt de variabiliteit wel, maar gaat er van uit dat afie

vormen afleidbaar zijn uit basisvormen door middel van morfofonologische re-

gels zoals est + s voor 2sing. Deze mogelijkheid wordt door Sayre ontkend,
omdat de keuze van een uitgang met -.r fonologisch niet voorspelbaar is.

Om deze twee redenen, de aanwezigheid van variabiliteit en de vertekening als

men uitgaat van "systeemdwang", is het noodzakelijk de toestand per persoons-
vorm en per suffix afzonderlijk te bezien.

Een hernieuwde studie is ook a[ op zijn pLaats omdat we met deze databasis het
voordeel hebben van een betrekkelijk homogene tijdsdoorsnede. Ons materiaal is

uniform, zeer gedetailleerd getranscribeerd, en bestrijkt de periode van 1979-
1990. Van den Berg had zijn kaarten aangevuld met materiaal uit dialect-
monografieEn, terwijl Sayre weer niet onafhankelijk is van Van den Berg. Sayre's

vormen uit de nNo (zie overigens noot 1 l). Panzer (1972, 147-149) baseert zich uitsluitend op
dialectmonografieen en geeft in tabelvorm dezelfde soort informatie als Sayre.

215
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RND-materiaal is notoir moeilijk interpreteerbaarlO en in heel wat gevallen gaven
de informanten niet alle gevraagde vormen.

In dit artikel zal duidelijk worden dat er in sommige gevallen sprake is van
taalverandering in de vorm van suffixvervanging of verdwijning. Maar er bestaat
ook een opmerkelijke tolerantie met betrekking tot variatie zonder dat er sprake
is van taalverandering. De variabele situatie blijft dan betrekkelijk stabiel.

SpRErorrcl vAN DE voRMEN pER pERSooN

7.1. Le persoon enkelvoud

7 .1.1. S"ffi* -a: haart l; ih leue, etc.

Sterk variabel is het suffix aanwezig in Zeeuws-Vlaanderen. Hier stemt het beeld
eerder met Van den Berg dan met Sayre overeen. In tegenstelling tot Van den
Berg heeft Sayre een klein gebied op \flalcheren zonder suffix. In het noord-
oosten van het land is er een duidelijk kerngebied met -a. In Drente en op de
Veluwe stemt de grens overeen met de kaart van het ontbreken van -e-apocope
\W'eijnen (1966). In oostelijk Twente wordt -a geapocopeerd. Volgens Bezoen
(1938, 82 en 86) kwam de vorm met -e in die tijd, zowel in de stad Enschede als

op het platteland, nog enkel bij oude mensen voor bij sterke werkwoorden, en
zelden bij zwakke werkwoorden. Ook voor Tilligte wordt door Baader en Ribbert
(1938,4) uitgegaan van suffixloosheid in 1sing. De apocope moet in dit gebied
net als in Enschede nog jorg zijn: stammen op fricatief zijn meestal nog stem-
hebbend: ik geleuwelgeleuwlgeleuu. Deze -a-loze vormen vinden hun voortzetting
in een klein aangrenzend gebied in \flestfalen (Veith, Putschke en Hummel
7983, kaart 25). Deze stemhebbendheid werd voor nominale vormen ook door
Goossens (1987,152 en 7977a, B-9) gesignaleerd. Dit Twentse gebied is evenwel
bij Sayre en Van den Berg niet terug te vinden. Van den Berg geeft wel suffixloze
vormen voor de streek oostelijk van Zutphen.rl Onze kaart laat daar een duide-
lijke insnijding zien. Ze zijn in beperkte mate ook in het RND-materiaal te vinden
in hetzelfde gebied als bij Van den Berg, maar ook rondom Winterswijk (mlo
r13 ik bak).

Deze hele zuidrand is een overgangsgebied wat -e apocope betreft (Schaars

1980, kaart 5) en anderzijds komen er ook -e vormen voor in de Liemers: Hoog
Keppel.12

Op grond van het gedrag bij assimilatie, van het ontbreken van final devoicing
bij -ng, en van het optreden van "intervocalische -j-" postuleren De Vriendt en

Het paradigma van bakhen is compleet, dat van biruden en bieden niet. De laatste rwee werk-
woorden leveren juist de interpretatieproblemen vanwege versmelting van suffixen met de
slotconsonanr van de stam.
Sayre baseert zich voor Utrecht, zuidelijk Drente, Overijssel, Veluwe en Achterhoek op Van
den Berg, omdat deze delen van de RND toen nog niet of maar net verschenen waren.
Schaars vermeldt uit de RND nog andere -e loze vormen bij werkwoorden: rond Zutphen,
Bronkhorst, Doetinchem, IJzenvoorde, Dinxperlo en Sinderen.
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Goyvaerts (1989) een abstract suffix -avoor lsing voor een Brabants dialect als

het Brussels. De Schutter en Taeldeman (1986, 107-108) signaleerden deze si-
tuatie al eerder en zochten de oorzaak in een geografische diffuusheid van final
devoicing voor Brabant die dan net als in Vlaanderen beperkt is tot de positie in
pausa en voor consonant. Dan heeft Noord-Brabant geen [+stem] consonant van
de stam meer en datzelfcle geldt voor Schouwen; noordelijk Anmerpen is blijk-
baar een overgangsgebied: r{221a: b blijft in werlcrvoorden: ik kra[b] aan, elders p;
d altijd t; Leuven/Aarschot: b blijft in werkwoorden. elders p; d blijft in de

adjectieven goed,kuaad (koud) en in werlavoorden: ih schu[d] aan; d wordt t in
substantieven en overige adjectieven. De Schutter en Taeldeman kiezen hier niet
voor een abstract suffix, maar postuleren naast de onderliggende stemhebbende
consonant grammaticale en lexicale conditionering voor de auslauwerhartungsregel.
Dit proces is op sommige plaatsen in Belgie nog na te gaan. Het Oost-Vlaams
gebruikt eveneens -e, westelijk Frans-Vlaanderen heeft als relictgebied hier ook
-a bewaard (Ryckeboer 1975) terwijl overal elders in'West-Vlaanderen het suffix
-e is. Anders als in Twente blijft het suffix -a hier gemakkelijker behouden na

fricatief -g-: vrijwel in geheel Frans-Vlaanderen -a (nNo 79, tkgeloof). Apocope
van -e met behoud van [+stem] dus ih geloo[uJ blijkt ook uit enkele opgavenr3 in
Sint-Michiels, Gent en Vilvoorde. Op dit punt is de huidige verhouding tussen
Brabantse en Vlaamse dialecten een weerspiegeling van de situatie die in de
zestiende eeuw bij Joas Lambrecht (Gents, 1550) en Antonius Sexagius (Mechels
(?), 1576) nog aangetroffen wordt: Lambrecht heeft -e: behouuua ic / beuinde ic
(1882, B ii verso, en passim), en Sexagius (Goemans 1900-1902, 113) heeft in
finale positie nog fricatieven met het kenmerk [+stem]: (ik) beev, kijv, leev, loov,
screev, leez, vees ("wees"), lieg, vraag, weeg, wieg; terg (ibid.2l5).

Een gelijksoortige situatie doet zich momenteel nog voor in Noord-Holland
en in veel mindere mate inZuid-Holland: Abbekerk: ik lee[uJ, hrij[r], he[u.,J; deze

laatste vorm ook in Den Oever, Opperdoes, Enkhuizen en \Tijdenes; ik he[bJ in
Huizen, Scheveningen en Piershil; ik krij[r] in Hardinxveld. Hierbij zijn dan nog
niet de gevallen geteld dat een verlengde stamvocaal nog een indicatie van een

oorspronkelijk aanwezig -e suffix zou kunnen zijn (zie Goeman 1992a, hier
hoofdstuk 9).

7.1.2. S"ffi* -n/-an (en sonantische uarianten): haart 2; ik leuen, etc.

\(/e nemen in het vervolg de -n suffixen alle tesamen. We zien dus af van het
onderscheiden van sonantische n, -en, -rr, of genasaleerde -a. De verdeling is

grofweg terug te vinden op de kaart van Hol (Taalatlas 5.3): sonantische n in
Groningen, de Stellingwerven, Drente/Vechtstreek (verspreid), Kop van Overijs-
sel, midden Veluwe, langs de Oude IJssel en tussen Doesburg en Arnhem. Verder
in Zeeuws-Vlaanderen, Oost- en 'West-Vlaanderen (hier soms ook genasaleerde

Ir D.-Navraaglijsr6.Resp.H3g: -lf 2*,-n2x,-en3x,-[v] 1x; l24l:-e 1lx,-[fl3x,-[v] lx;P010:
-[f] 4*, -[v] lx.
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slot -a), een enkel geval in het "Kempische" relictgebied. De vorm van het suffix
is -an op de westelijke en midden-Veluwe, rondom Zutphen, Noord-Limburg,
oostelijk Zuid-Beveland, het Kempische relictgebied, verspreid in Zeeuws-Vlaan-
deren en Oost-Vlaanderen, zuidelijk Zuid-Limburg en noordelijk dito.

Bij de lsing ligt binnen Nederland het zwaartepunt in westelijk Zeeuws-
Vlaanderen - en dat sluit aan bij West-Vlaanderen. Het is een uitbreiding naar
andere werkwoorden van het suffix dat in gebruik was bi.i de monosyllabische
werkwoo rden doen, gd.an en staan en bij de zwakke werhvoorden van de tweede
klasse. Zie voor die variabiliteit ook de vorige paragraaf

7.1.3.S"ffi* -t: kaart 3; ik leeft, etc.

Deze kaart bevestigt het vermoeden van Daan (1965), dat het zwaartepunt van
het -r-suffix in het zuiden van de provincie Zuid-Holland is te vinden. Hier moet
wel opgemerkt worden dat alle werkrvoordstammen op fricatief of occlusief ein-
digen, en dat daarom het voorkomen minder is dan na nasaal of vocaal. Overi-
gens is het voorkomen van dit suffix veel frequenter bij doen, etc. en hebben. Het
bestrijkt dan ook een groter gebied: doen 23 plaatsen, hebben 19, kloppen 7,
hrijgenlzwijgen 5, breken 2 en leven 1 plaats.ra Het komt dan ook in Egmond aan

Zeevoor. (Vgl. RND 113).

7.1.4. Geen suffix: haart 4; ik leef, etc.

Deze kaart is natuurlijk het negatief van de drie vorige kaarten. De suffixloze
gebieden in het oosten van het landzijn onder 7.ll al besproken. Het relatief
suffixloze gebied van Schouwen dat verwaarloosd werd door Sayre en dat ook
niet bij Van den Berg te vinden is, komt eveneens voor in de RND (zin 113). Daar
vertonen Goeree, tffalcheren en westelijk Zeeuws-Vlaanderen met het Land van
Axel eveneens variatie: de rwee eerste tussen -e en suffixloos, de rwee laatste
tussen -n en suffixloos.

'We kunnen hieruit concluderen dat Sayre uit systeemdwang stelselmatig de

vormen met suffix uit het RND-materiaal als uitgangspunt gekozen heeft boven
die zonder suffix. Dit lijkt, in taalsystematisch opzicht de pendant te zijn van de
geografische procedure van Van Ginneken, die bij het tekenen van taalkaarten
stelselmatig de meest verspreide vormen met een isoglosse omringde, onder ver-
waarlozing van de tussenliggende vormen.

\fle zien hier de duidelijke voordelen van echte spreidingskaarten, en dat het
de voorkeur verdient taalverschijnselen niet te demonstreren aan een enkel voor-
beeld.

Troffen we in Belgisch Brabant en Holland nog mogelijke resten aan van een

lsing suffix -a aan ($ Z. t.1), in Limburg is de suffixloosheid gecompenseerd door

t4 Zie overigens voor de fonologische condities Goeman (1983) mer vergelijkbare kaarren, en

Goeman en Van Reenen (1985), Voor de verdeling westelijk -t, oostelijk -o bij monosyllabische
verba als doenzie Ottow-Kolman (1989).
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stoottoon bi.i bepaald stamvocalisme, indien de slotconsonant van de stam onder-
Iiggend [+stem] is (Dols 1953,28;40).t5

7 .2. 2e persoon enkelvoud

De vorm van de suffixen in inversie en de zero-vormen in inversie komen in
hoofclstuk 9 aan de orde.

7 .2.1. S"ffi* -e: haart 5; je leue, etc.

Dit suffix is geconcentreerd in 'Sil'estFriesland en de Zaanstreek. Het is de oor-
spronkelijke vorm van de 2plur. Zie ook de desbetreffende kaarten van 1Z3plur
op -o voor dit gebied. Van den Berg (1949, I 1) legt terecht de verbinding met de

Friese plur op -e. Deze is ontstaan uit een pluralisvormen op -eth/-eth door th-
apocope. Het suffix is ofri. -ath/-eth in de oudere Leeuwarder oorkonden, Iater
gespeld als: -et/-it l-idl-ithl-eth. De consonant wordt variabel geapocopeerd, blijk-
baar het eerst in enclise (Boersma 1939,108). Fokkema (7937,164;165) komt
tot dezelfde conclusie en stelt daarbij Friese en niet- friese oorkonden op dit punt
gelijk.

7.2.2. S"ffi* -n (en uarianten): kaart 6; je leuen, etc.

Evenals het -a-suffix en het suffix -t uit de volgende paragraaf is het -a-suffix
afkomstig uit de Zplur (zie hiernaS 7.2.3). Op de Veluwe komt deze vorm
aanmerkelijk minder zuidelijk voor dan de overeenkomstige vorm 2plur. Dit
wordt voor een deel veroorzaakt doordat de zuidoostelijke Veluwe geen uitgang
vertoont en doordat de zuid-westelijke Veluwe een -r-suffix heeft.16 Het beeld bij
Van den Berg stemt overeen met dat van de 2plur hier, maar dat is sterk verte-
kend omdat er bij Van den Berg weinig gegevens uit de zuidoost-hoek en een hele

serie gegevens Noord-Zuid over de Veluwe voorhanden zi1n. Op de grens met
Overijssel is er op de noordelijke Veluwe een overgangsgebied met suffix -r, suffix
-n en zonder suffix. Het sluit aan bij het gebied dat ook geen suffix in het
meervoud heeft (zie S 7.4.4). Epe en Heerde deleren algemeen, \Vezep deleert -t
variabel, en in Oldebroek, ten westen daarvan wordt na stam op -p, en -k soms

het -z-suffix gebruikt. Verderop in Overijssel wordt er in Dalfsen -n gebruikt
(vgl. voor deze rwee gebieden Bloemhoff-De Bruijn 1982, 155;158). Ik kom op
deze kwestie bij de bespreking van de pluralisvormen nog terug.

Deze stand van zaken doet zich ook bij andere, gesyncopeerde -e- voor: 23sing en 2plur
tegenover infinitief en l3plur (met bewaarde slot-a) van werk*oorden als die sle.ptoon hebben.

Deze verdeling wordt het meest bevestigd bij Van den Berg (1949), een andere verdeling
vertoont Sayre (1972),hoewel hij zich voor dit gebied op Van den Berg baseert.

2t9

l5
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7.2.3. S"ffi* -t: kaart 7; je leefi, etc.

Zuid-Limburg, Twente en Groningen en oostelijk Drente hebben een suffix met
-s- (S 7.2.4). Noordholland heeft een ander suffix (zie S 7.2.1 en 7.2.5). Een
gebied met t-deletie bevindt zich in noordwestelijk Brabant en aansluitend ooste-
lljkZeeland, bovendien zijn er rwee van die kernen in het Rivierengebied en een
in de Liemers met aangrenzende Veluwe. Ook dit suffix is oorspronkelijk een

plur-suffix.

7.2.4. Sffixen met -s-: kaart 8, 9 en 10; du bert/hefie/leefit/leefite, etc,

De oorspronkelijke suffixen -s, -st(e), -se zijn geheel naar de rand van het taalge-
bied verdrongen enzqnvervangen door suffixen van 2plur. In Limburg en Twente
overweegt het suffix -s, in Groningen overuree gt -st. Dit laatste suffix is ontstaan
in combinatie met de enclitische vorm van het pronome n du. In Twente en
Limburg is -sr meestal mogelijk naast -s. Klatter (1933) en Reker (1984; 1985)
merken op dat -ste en -.re vormen voornamelijk zinsfinaal of met nadruk voorko-
men. Voor de oorlog werd op het Hogeland blijkens Klatter al -st gebruikt naast -

-r en -re. Reker (1986) merkt op dat de vervanging door -st blj de na-oorlogse
generatie praktisch voltooid is'7 en veronderstelt dat er een rechtstreekse onrwik-
keling geweest is van -ste ) -se, wat dan weer door -r, vervangen wordt. Het lijkt
evenwel aannemelijker dat ook in Groningen net als in Limburg en Twente -sl
naast -s bestond, en dat een saillante, nieuwe enclitische vorm als -ste een paral-
lelle vorm op -re naast zich kreeg. Immers, blijkens De Schutter (1989, kaartl)
blijven enclitische vormen op -ste beperkt tot het -sl-se suffix-gebied, terwijl
enclitische votmen op -st bij voorkeur in het -sr suffix-gebied voorkomen. Vol-
gens Van Loey (1980, J/) zrjn de Mnl. vormen op -ste al van voor 1400, en
komen ze dan voornamelijk in Noordnederlandse manuscripten van het Nieuwe
Testament voor. Ze bll)ven in Noord-Holland tot in de 18e eeuw in gebruik te

Marken, Callensoog, Schagen en noordelijker (Daan 1970). Ook in de Vecht-
streek (Dalfsen) was in het begin van de 19e eeuw (1524) de werhvoordsvorm
van du nog gebruikelijk: namelijk bij aanspraak van minderen onder elkaar,
terwijl tegenover meerderen i gebruikt werd met het suffix -f;, 7 maal, tegen 10
maal -st(e) (zie Miedema 1958).

7 .2.5. Zonder sffix: haart I l; je leef, etc.

Het apocopegebied in Noord-Holland is niet een t-deletie gebied, maar een

gebied van -a apocope. T-deletie komt hier immers niet voor in 3sing (Van den
Berg I 949, 6). In de overige gebieden is dat wel het geval ("g1. $ 7 .3.1).

'7 Reker (1989, 26) maakt een rweedeling: Hogeland -s elders -sr, binnen het Hogelands ligt een
kleiner gebied waar -se gebruikt wordt. De RND heeft -sl, naasr -r en -se.
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7 .3. 3e persoon enkelvoud

7.3.1.S"ffi* -t: haart 12; zoruder sffix: kaart 13; hxl leefi-hij leef, etc.

Voor algemene t-deletie vergelijk ook de kaarten van lZ3plur en 2sing. Buiten de

al in S 7.2.3 genoemde gebieden is er nu ook een apocopegebied rn Zuid-
Limburg. Het komt daar voornamelijk na fricatieven en occlusieven voor. Zuide-
lijk Oost-Brabant vertoont een lichte mate van t-deletie uitsluitend na onder-
liggend stemhebbende fricatief (zie Goeman 1983, kaart 5a). Het vormt met
Limburg qua conditionering een terrassenlandschap. Toch moet hier ook een

extra morfologische conditie werken, want deze apocope is blijkens De Bont
(1952,183;222) lexicaal bepaald. Het komt voor bij zeer frequente werkwoorden
die zich in hun vorm aansluiten bij de monosyllabische werkwoorden als doen,

etc. In sandhi blijft het suffix als een [-stem] autosegment zijn werking uitoefenen
op de volgende beginconsonant. Deze apocope komt in dit gebied veel minder
voor brj Zsinglplur (De Bont 1962, 222), vandaar dat het op onze kaarten van
2sing/plur ontbreekt. Ook De Schutter en Taeldeman geven uitsluitend voor-
beelden met 3sing en wijzen erop dat dit gebied zich voortzet tot Sint Truiden in
westelijk Belgisch Limburg; het maakt deel uit van een gebied waar een -t suffix
voor Vocaal en na (onderliggend) stemhebbend segment ook stemhebbend wordt.

Voor het Rivierengebied en Zuid-Holland kan verwezen worden naar Goeman
en Van Reenen (1985, hier hoofclstuk 6) en, aansluitend voor deletie na sonoranten
Ottow-Kolman (1989), waarin de fonologische (en andere) condities die in die
streken gelden uitgebreid behandeld worden. Zeeuws-Vlaanderen sluit aan bij
het Vlaamse gebied waar -t deleert voor consonantische anlaut (zie hoofdstuk
1 1).

De oostelijke Veluwe vertoont algemene apocope in 23sing en l23plur (zie

7.4.4). De oostelijke Veluwe is een overgangsgebied waar westelijke en oostelijke
dialecten met elkaar in contact waren: een noordwestelijk systeem met 2singlZ3plur
op -n tegenover een oostelijk 2singll3plur op -t.Daarnaast kan t-deletie optre-
den in 3sing waarvoor we in Goeman en Van Reenen als externe verklaring ook
een taalcontactsituatie aanwezen. In zo'n situatie kan ook suffixconcurrentie tot
deflectie leiden. Zie voor 123 plur suffixconcurrentie hoofclstuk 8.18

In Drente, Overijssel en de Achterhoek is t-deletie niet fonologisch (vgl. de
kaarten voor 2sing/123plur) firaar morfologisch bepaald. Sterke werhvoorden
hebben daar geen -t, voorzover hun 3sing -en Zsing in -s(t) gebied- stamvocaal

18 Een Engelse parallel voor suffixconcurrentie in 3sing is te vinden in de 16e en l7e eeuw te

Norwich (Trudgill 1996, 1998), waar een verouderend systeem op -th, een op dat moment
voor Norwich nieuw systeeem op -s, dat uit het noorden komt, en het systeem van de nieuwe
Vlaamse immigranten (meer dan 30o/o van de bevolking) op -0 met elkaar in contact zijn, en al

snel tot -o leiden. Zievoor de lange termijnontwikkeling in Engeland hoofdstuk 8.12 Nachtrag.
Het is niet duidelijk of de -o yar' de Vlaamse immigranten nog een representant is van de

Middelvlaamse t-deletie in 3sing die in hoofdstuk 11 behandeld wordt, of dat die al de huidige
vorm van r-deletie vertegenwoordigt die sterk door het volgconsonantisme is bepaald (zie

eveneens hoofdstuk I 1).

221
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kort was of verkort werd (Bezoen 1938, 54;Enqes 1970,317-318). Zie hiervoor
verder hoofclstuk 10.

7.4. le en 3e persoon meervoud

7.4.1.S"ffi* -a: kaart 14; rue-ze leue, etc.

Boekenoogen vermeldt voor de Zaanstreek (1897, S119; Sl34c) dat daar nooit
slot-n na e voorkomu en dat hiaatdelging alleen in de Vormer, Assendelft en
soms in Jisp aangetroffen wordt. Volgens Van Ginneken (1954,348) wordt op
Marken voor Vocaal n ingevoegd na onbeklemtoonde vocaal. Hiaatdelging is

overigens betrekkelijk onbelangrijk in dit verband (zie S 7.4.2 voor dit vraagstuk
in Holland).

Noord-Holland heeft hier de -Friese- eenheidspluralis op -a (zie S 7.2.1 en

7 .5.1). De Zeetwse eilanden vertonen hier eenheidspluralis op -a +- -en

7.4.2. S"ffi* -ru (en uarianten): kaart l5; we-ze leuen, etc.

Groningen, de Stellingwerven, de Kop van Overijssel en de noordelijke Veluwe
met een uitloper tot in de Liemers hebben hier varianten van het suffix -n.

De Groningse vormen op -n treft men ook aan in westelijk Oost-Friesland.
Oorspronkelijk werd hier natuurlijk ook de Friese eenheidspluralis gebruikt,
welke vorm men nog oostelijk van Papenburg aantreft in het Friese relictgebied
(osa kaart 7+Pauseblatt/ I 26). Deze -n-yorm is in gebruik gekomen bij het proces
van de ontfriesing van Groningen en de streek ten Oosten van Embden. Het
suffix wordt meestal verklaard als afkomstig uit de Nederduitse kanselarij- en

Hanzeyerkeerstaal (|anssen 1937,61). Er is al vaker opgemerkt dat in oostelijke
oorkonden de plur op -t pas betrekkelijk laat optreedt. De meerderheid van de
14e eeuwse oorkonden bevat -en, ook de oostelijke (Demeersseman 1989,33).
Slechts 3.5 attestaties worden aangetroffen met -r,le en wel regio Deventer (1339),
Zwol\e (1351), regio Assen (1391); regio Beilen (1352) heeft -e wat een Friese
vorm zou kunnen zijn.

De vormen op -n binnen het gebied van de eenheidspluralis op -t ztjn met
door directe beinvloeding vanuit de standaardtaal te verklaren. Want Hols kaar-
ten in de Taalatlas 613 en 7 l3 van respectievelijk 13plur en 2plur vertonen op de
westelijke Veluwe, noordoostelijk van de Liemers, rondom Zutphen, noordelijk
Overijssel (de Vechtstreek) en in westelijk en oostelijk Drente suffixen op -n.
\Teliswaar was Hols materiaal voor het grootste deel gebaseerd op schriftelijke
gegevens, maar Hol (1955,87) heeft het trajectvan de grens met Duitsland tot
Apeldoorn door veldwerk nagegaan. Het gebied rond Zutphen heeft ze op de-
zelfde manier gecontroleerd. De vormen op -n zijn bovendien nog ouder. Vor-
men op -nworden variabel aangetroffen in de Vechtstreek in de eerste helft van

re Daarbij telt een gehele oorkonde, hoeveel voorbeelden ook bevattend, als 1 attest, dubbel-
vormen worden naar ratio per oorkonde gerekend.
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de 19e eeuw (1824) te Dalfsen: 13plur: 5x -n,2x -t (Miedema 1958).
Precies hetzelfde beeld komt nog steeds naar voren in het materiaal van de

RND (zin B1 plur. lopen; positie zinseinde) in alle hierboven opgesomde gebieden.
Ons kaartbeeld geeft dus de realiteit goed weer.

Deze concurrentievorm op -n in de dialecten van de IJsselregio zou evengoed

als in Groningen en Oostfriesland een reflex van die veronderstelde Hanzeverkeers-

taal kunnen zijn, waar we hier boven al reserves over hadden. Maar we moeten
ook rekening houden met de mogelijkheid dat -n als het suffix in plur in die
situaties de overhand lijkt te krijgen waar intensief contact tussen verschillende
taalsystemen heeft plaatsgevonden: IJssel en Vechtstreek, Groningen, Stelling-
werven, Oostfriesland en oostelijk lrtrederduits. Voor precies de streek waar die
veronderstelde Hanzetaal zijn uitgangspunt had, Ltibeck en omgeving, heeft
Bischoff (1962, 1 8- 19) aannemelijk ge maakt dat die Ltibeckse -z ontstaan is door
sterke hollandse en vlaamse invloed, waarbij -nin de taal van de maatschappelijke
bovenlaag veralgemeend werd. 20

Zeeuws-Vlaanderen en oostelijk Zuid-Beveland hebben aansluitend bij Oost-
en \7est-Vlaanderen eveneens een suffix -2.

De n-suffixen die Hols kaart in noordelijk Limburg en in het zuidelijke deel
van die provincie geeft, zijnin ons materiaal niet meer aanwezig. Hols gegevens

werden wel gesteund door DSA (kaart 125), RND 81 heeft hier enkel een -n
indien voor Vocaal, anders -a.2r

Het ligt voor de hand om de Hollandse -z-suffixen te zien als beinvloed door
het schriftbeeld van de standaardtaal. De communis opinio is immers dat Hol-
land uniform een -a gebied is, de -en vormen worden dan als niet meer dan
hiaatdelging gezien. Toch is hier meer aan de hand. Het Gouds kent geen hiaat-
delging tussen twee vocalen, maar toch wordt de meervouds-z vaak uitgesproken
voor Vocaal. In overige posities verliezen ap -en eindigende woorden de slot-2.
Het meest bij infinitieven, plur werhvoorden en substantieven (Lafeber, 1967,
22-23) . Een enclitische vorm als me voor "we" , zoals rn gdame " gaan we", die (id.

32135) vaker voorkomt dan we, LS slechts te verklaren uit een fase met -tx-suffix.22
Gegeven het vermijden van hiaatdelging passen de inversievormen doen ik, etc.)

Er woonden veel Hollanders en Vlamingen in Ltibeck zelf maar er waren ook vestigingen in de

omgeving, waarschijnlijk landontginningen. Bovendien vertoont het'Westfaals in de 13e en
14e eeuw op dit punt ook nog sterke variatie (zie ook 57.7). Een herhaling van dit proces in
een lagere sociale laag vinden we in de pas na 1850 ontstane kolonie Schoonoord (Drente):

eenheidsplur -en. De bewoners kwamen uit Assen, de Stellingweryen, Steenwijk, Smilde en

Appelscha (alle overwegend -en).

RND 81 geeft -n suffixen indien voor Vocaal ook in het noordwesten van Zuid-Beveland en in
de oostelijke Betuwe.
Nu kunnen de huidige clitische vormen wel gelexicaliseerd zrjn en dan hebben ze natuurlijk
geen bewijskracht, maar de slot -n bij genusvormen is nog niet zo lang geleden uit het Gouds
verdwenen: Volgens Lafeber bestond die genus-z in Gouda vroeger (1900) nog voor vldlb,
maar hij is nu afgevallen. In de streek ten ZO van Gouda is die lidwoord -n er nu nog blijkens
Daan (1965, krt 7).
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in dit beeld. Zwak genasaleerde varianten van plur-suffixen werden ook gesigna-
leerd inZoetermeer (Goeman 1984,100; 103).

De hiaatdelgende n vertoont een afzwakking van Zuid naar Noord (Leenen
1958, 46 e.v.) en staat beneden de grote rivieren nog erg stevig, dan volgt een

overgangsgebied en Noord-Holland, Friesland en Groningen houden vast aan

het hiaat.
Kawijk is een relictgebied dat wel hiaatdelging kent (Overdiep 1940,92): er

zijn restanten van genus-z en een hiaatdelgende n is gebruikelijk in het meer-
voud, de infinitief, en pret sing. Op grond van de distributie moet men hier toch
zeker bij het nomen een reeel onderliggende -n aannernen die ook voor het
meervoudssuffix van werkwoorden geldt (vgl. Van den Berg 7978,12). Op grond
van de distributie kan men zelfs voor het meest hiaatdelgende gebied in het
zuiden stellen dat apocope van n verhinderd is voor Vocaal (Goossens 1987,
167).De Hollandse vormen op -z blijken dus een realiteit te vertegenwoordigen.

7.4.3.S"ffi* -t: haart 16; ue-ze leefi, etc.

De eenheidspluralis op -/ staat niet overal even sterk, in de randgebieden en in
noordelijk Overijssel is daarnaast -n in gebruik ("g1. S 7.4.1).In Duitsland zet dit
gebied zich voort. Aan de westelijke Nederlandse kant wordt dit gebied terugge-
drongen. Dit blijkt uit een vergelijking (Daan, 1971) van het taalgebruik van in
de USA geboren kinderen van emigranten, taalgebruik dat teruggaat tot de 2e

helft 19e eeuw die een eenheidsplur op -r hadden en die uit meer westelijk
gelegen plaatsen (Doornspijk, Nunspeet;Elspeet en Uddel, buiten het huidi ge -t
gebied) afkomstig waren. Het blijkt ook uit Jellinghaus (1892) die voor Uddel
een eenheidsplur sind noteert op gezagvan \il7inkl er (1874).23 Bovendien komt er
in de Liemers op 3 plaatsen ook r-eenheidsplur voor; net als in Uddel gaat het om
een 3plur; zunt"ze zijn" (Schaars 1980, kaart2).

Jellinghaus geeft bij benadering de grootste uitbreiding van dit gebied, terwijl
de kleinste uitbreiding is te vinden op de kaartvan Gallde (1893), die de grens
juist ten Noorden van Zurphen trekt, westelijk om Apeldoorn naar het Noorden
en dan iets oostelijker. Onze kaart zit hier tussenin, maar geeft bovendien de
gradatie weer. Een aspect dat bij de verklaring van deze westelijke en zuidweste-
lijke gradaties een rol speelt komt in de volgende paragraaf ter sprake.

7.4.4. Zonder sffix: kaart l7; we-ze leef, etc.

Een algemeen (variabel) ontbreken van het suffix in 123plur doet zich voor op de

oostelijke Veluwe. In de vorige eeuw was dit ook het geval rondom Zutphen, en
in Zelhem (1870) (Schaars 1980: krt 15; 39;45-46). Oit komt daar nu niet meer
voor; er is nu een -/-suffix. \ff/el is er sprake van een deletiehaard bij 2sing en 3sing
in de Liemers, die los lijkt te staan van de \Westelijke deletiehaarden, en die zich

Deze begrenzing is in deze vorm blijkbaar door
eenheidsplur als uitgangspunt genomen. Laatstelijk

Th. Frings in diverse publicaties over de

Frings en Linke (\967).
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in de oostelijke Veluwe voortzet. Hol (Taalatlas 613 en713) geeft de suffixloze
vorm op de Veluwe en in de Liemers wel voor 2plur, maar in beide regio's niet
voor 13plur, terwijl ze wel degelijk voorkomen op de Veluwe. Van den Berg geeft
ze afleen voor de Veluwe en voor 2plur, maar dan heeft llSplu het suffix -a.
Precies voor het hier besproken gebied namelijk, "ZuidYeluws, Oostijsels en
Liemers" stelt Te Winkel (1907, 115) t-apocope vast na "spirant en tenuis".

Het heeft er alles weg van dat de uitbreiding van de eenheidsplur op -n, ten
koste van die op -t, verloopt via het stadium dat er in het dialect een "nul"-suffix
aanwezigwas. Dit gebeurt het sterkst op de Veluwe en rond Zutphen, in mindere
mate is dit aan de Zuidkant van het gebied met eenheidsplur op -t gebeurd: in
beperkte mate is -t daar sterker komen te staan. Ondanks dat de aanleiding
wellicht fonologisch is geweest, is de oplossing zuiver morfologisch: de overname
yan -n als meervoudssuffix blijft beperkt tot de plur, het nulsuffix wordt in 2sing
niet vervangen door een -n suffix (slechts 1 voorbeeld in de Achterhoek, dat
toeval kan zijn). En al helemaal niet in de 3sing. In beide gevallen staat het ,-
suffix in het enkelvoud te sterk, terwijl in 3sing het "nul"-suffix een morfologi-
sche waarde heeft. Voor de concurrentie tussen suffixalternanten zie het volgende
hoofdstuk, Nachtrag. De situatie op de oostelijke Veluwe kenmerkt zich boven-
dien door taalcontact. De mogelijke effecten van een taalcontactsituatie met
betrekking tot t-deletie als fonologisch proces zijn besproken in Goeman en Van
Reenen (1985). Langdurige concurrentie tussen de suffixalternanten in de noord-
oostelijke dialecten wordt besproken in hoofdstuk 8.

7 .5. 2e persoon meervoud

7.5.1. S"ffi* -a: kaart 18; jullie leue, etc.

Voor een groot deel van het onderzoeksgebied is het beeld gelijk aan l3plur.
Zuidelijk Zeeuws-Vlaanderen heeft variabel -n en -t (zie S 7 .5.2 en7 .5.3), terwijl
niet-westelijk Noord-Brabant en Limburg hier een -/ suffix, eventueel met de
gedeleerde variant hebben. (zie $ 7 .5.3 en 7 .5.4).

7.5.2. S"ffi" -n (en uarianten): kaart 19; jullie leuen, etc.

Na wat is opgemerkt over dit suffix bij 2sing en l3plur, is nu alleen nog een

enkele opmerking over Zeeuws-Vlaanderen nodig. Het westelijk deel heeft over-
wegend -n, een enkele keer -e en -t, het oostelijke deel heeft variabel -rr, -t of de -
t gedeleerd.

7.5.3. S"ffi* -t: kaart 20; jullie leefi, etc.

Voor de verhoudingen in het oostelijke -t plur gebied zie $ 7.4.2 en7.4.3.Het
zuidoostelijke gebied heeft de vorm die met het prono men gijlgellie gepaard gaat.
Aan de noordwestelijke zijde is er in dit gebied sterke variatie met het suffix -r,
meestal, maar niet altijd gepaard met variatie in het pronomen (zie Goeman
1983,188; kaart 1). Deze variabiliteit is ook al op te merken op de kaart van Hol
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(Taalatlas 7 , 3).Sinds die tijd lijkt het -e suffix terrein gewonnen te hebben. Dat
is ook het geval rond Helmond en rond Maastricht. Voor -t deletie in Limburg
zie overigens ook de volgende paragraaf.

7.5.4. Zonder sffix: kaart 21; jullie leef, etc.

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

7 .6. Eenheidssingularis en eenheidspluralis

\fle zouden kunne n zien, waar de potentiele eenheidsvormen zich ophouden,
door enerzijds per suffix de 123sing samen en anderzijds de l}3plur samen te
karteren. Dat moet zich dan voordoen in die gebieden waarin zich de groorste
mate van zwarting voordoet en die een percentage van meer dan 87o/o vertonen.
De definitieve beslissing kan men nemen door dan de kaarten van concurrerende
suffixen onderling te vergelijken.

7 .6.1. Eenheidssingularis

De mogelijkheden zouden zijn: 123singop -e, -yt, -t, -s-, of -0, rnaar op geen van
de tesamengenomen kaarten van -a, -fl, -t, -J-, en zonder suffix wordt die diepste
mate van zwarting bereikt, enkel de t-deletie gebieden in de Liemers en de
Betuwe hebben waarden in het bereik van 5\o/o tot72o/o. en hetzelfde bereik geldt
ook voor het r-suffix in westelijkZuid-Holland, een groot deel van NoordBrabant
enZeeland. -r-suffix en t-deletie zijn hier complementair en vullen elkaar geogra-
fisch gezien naadloos aan. De onrwikkelingen in de dialecten hebben dus nergens
tot een eenheidssingularis geleid.

7 .6.2. Eenheidsp luralis

De mogelijkheden zouden zijn: l}3plur op -e, -n, -t, of op -0. l..loordHolland
heeft vrijwel in zijn geheel een eenheidsplur op -a: meer dan 87o/o. Het gebied
met een lagere frequentie tot 87o/o) tot de Oude Rijn sluit hierbij aan. Op
Walcheren, Schouwen-Duiveland en gedeeltelijk Tholen, komt eveneens een
eenheidplur op -e voor. Die lijkt, gegeven zijn frequentiebereik van meer dan
87o/o van dezelfcle aard te zijn als de eenheidpluralis in Noordholland, namelijk
afkomstig uit -et. Goeree sluit hierbij aan met een lagere frequentie. Toch moet
deze Zeeuwse eenheidspluralis, net als als de eenheidspluralis in Zuid-Holland en
lJtrecht2avan latere datum zijn, want de 2sing op -t in deze gebieden kan enkel

24 \fle voegen hier vormen op -n en op -e resamen.
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verklaard worden als afkomstig uit het meervoud (zie kaart 7 S 7.2.3), nadat het
pronomen <du> met het bijbehorende suffix -s- verdrongen was. Pronomina als

jullie en julder lijken dan ook qua werkwoordsvorm eerder een 3plur-vorm in
2plur-functie te zijn.

De Zeeuws-Vlaamse -n.vormen zijn import van een eveneens latere datum uit
\West-Vlaanderen. Het gebied is in de l7e eeuw op Axel en Hulst na geheel
onwolkt geweest door inundaties (maximaal 87o/o -n). Zuid-Holland vertoont
natuurlijk ook een -e suffix, maar dit is rond Gouda en op de Zuidhollandse
eilanden nog steeds in competitie met zijn klanlnvettige voorganger op -en. Op
de afzonderlijke kaarten van de 12 plur is dit doordringen vanuit het Brabantse
zuiden van de -n apocope goed te zien. Een eenheidsuffix op -n is er ook in
Groningen, de Stellingweryen, de Kop van Overijssel en de noordelijke Veluwe,
de Veluwe zit hier in het bereik van 73o/a tot 87o/o, de overige vormen het echte
kerngebied met meer dan 87o/o.

Een tendens tot eenheidspluralis op -n is nog op te merken in de streek van de
Oude IJssel, met aansluiting naar de Veluwe,2t en in mindere mate naar Zutphen.
Hier vindt overlapping plaats met een suffixloos gebied (met een lagere frequen-
tie dan -n) dat vroeger nog rondomZutphen en langs de Oude IJssel bestond,
zoals we boven al gezien hebben.

Er zljn rwee gebieden met eenheidspluralis op -tin de hoogste concentratie van
meer dan B7o/o: zuidwestelijk Drente, en Twente met noordelijke Achterhoek.
Een eenheidspluralis op -a met zeer hoge concentratie heeft zich als het ware
toevallig gevormd. Het is een strook ten westen van het Brabantse gebied met -/
in 2plur, dat zich voortzet in het Rivierengebied, tot noordelijk van Utrecht, een

tweede kern bevindt zich in de midden-Betuwe en het land van Maas en \Vaal
(ten Noorden van het 2plur gebied met -r). Het is het gebied waar n-apocope nog
zeer sterk gewerkt heeft en het complement van dit gebied zijn de Hollandse
relictgebieden met -n (die overigens niet boven de 42o/o uitkomen. Het lijkt er
dus op dat ook Zuid-Holland, eenmaal net als Groningen een eenheidspluralis
op -e (uit -et) vervangen heeft door een op -n. Daawoor zijn wel aanwijzingen te
vinden in de ontginningsgeschiedenis van Zrid-Holland (Blok 1975,21), Gro-
ningen (Schmidt, 1942), Oost-Friesland (|anflen, 1937) en in het oostelijke
Nederduits dat ook als kolonistentaal gekarakteriseerd wordt (Bischoff, 1962).
Dit proces lijkt zich dus vaker voor te doen: een herhaling ervan heeft zich voor
een groot deel voltrokken bij de herbevolking van Zeeuws-Vlaanderen vanuit
\il/est-Vlaanderen: ook daar een sterke neiging tot eenheidsplur op -en (niet
boven 87o/o). Die tendens tot eenheidsplur komt evenwel niet uit 'West-Vlaande-

ren, want daar is het suffix van de 2plur -r. Hoe de Veluwse vormen precies
beoordeeld moeten worden is mij vooralsnog niet geheel duidelijk. Blijkens re-
cent archeologisch onderzoek is dit gebied, aansluitend bij de Betuwe, verre van
woest en ledig geweest, het was tot 900 een economisch belangrijk gebied, een

kerngewest met de aansluitende IJsselvaller (zie hiervoor Heidinga 1987).

21 Niet op de Taalatlas kaart7.3 2plur van Hol, maar wel te vinden bij Van den Berg.
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Een van de mogelijke onrwikkelingen zou dan zijn dat ook de Veluwe een

eenheidsplur op -ehad (uit -er), dat die -e net als bij de 2sing in Noord-Holland
door apocope verdwenen is, en dat het "nulmorfeem" later, bij herbevolking,
door -n.vervaflgen is, of, als die -n in competitie stond met -L door -r. Langdurige
wisseling in de middeleeuwse schrijftaal van IJselstreek en Nw-Overijssel is heel
gewoon geweest zoals we in de volgende paragraaf zullen zien.

7 .7 . Parallelle variatie in de middeleeuwen: 1300-1350

In de inleiding werd gesteld dat men een beter inzicht kan krijgen in dialect-
geografisch opzicht, als men niet voortijdig categoriseert, maar, daarentegen, het
gehele variatiespectrum bekijkt. Voor het gebied met de noordoostelijke
"eenheidspluralis" heb ik het daarop betrekking hebbende materiaal uit Slicher
van Bath geexerpeerd en opnieuw doorgerekend, waarbij ik een wat fijnere streek-
indeling hanteer dan die in tweeEn die Slicher van Bath gebruikt.26

Figuur 1 : Ontwikkeling 1300-1350 13plur suffix -n versus -t (in procenten)

1

0.75

0.5

0.25

295 1305 1315 1325 1335 1345 1355

laar

26 Voor dit doel kunnen we niet teruggrijpen op Demeersseman (1989), die slechts twee yoor-
beelden heeft van 1plur op -, in rechte woordorde: Zwolle 1351 en Regio Assen 1391. Overal
elders hvam -nvoor. De Achterhoek en Twente waren in dit onderzoek niet gerepresenteerd,
en daardoor zijn de gebieden met meerde rheid -n wat overgerepresenteerd.

!

o.
cO
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Figuur 2: Verdeling gedurende 1300-1350 van l3plur suffixen -n en -t
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1

0.75
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0.25
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2 Gelders 4 Nwov'sel 5 IJssel 6 Twente 7 Bentheim
3 Salland

lStreek

Salland is inclusiefVechtstreek, IJssel is inclusief Deventer, N\floverijssel is inclu-
sief Zwolle en Kampen

De oorkonden uit: I Utrecht en 8 Miinster werden buiten beschouwing gelaten,

omdat daar geen jaaraanduiding van voorhanden was. LJtrecht heeft 100o/o -fl ,27

Miinster heeft 4lo/o -n en 59o/o -r. Wel werden meegenomen in de toetsing de 4
Twentse oorkonden die door Slicher van Bath werden beschouwd als sterk Utrechts
beinvloed. Als men deze buitensluit worden de percentages voor Twente 42.9o/o -
n en 57 .lo/o -t. (N=2 l),28 zie appendix.

Het model geeft de systematiek in de verhoudingen weer van deze ti.idreeks.

Fluctuaties daarin zijn in het model verdisconteerd als toevallige verstoringen.
Er is in de tijd een onrwikkeling naar meer -ren minder -n, de punten in figuur

1 geven die onrwikkeling van -n versus -r complementair weer. De lijn in Figuur
1 geeft de geschatte onrwikkeling in de tijd van die verhouding weer, maar deze

onrwikkeling is in het geheel niet significant: vgl. de niet significante Chikwadr.-
waarde voor het model en de parameters (zie appendix). Dit houdt in dat de

dalende lijn voor -n niet noemenswaardig verschilt van een lijn die volstrekt

27 \Taarschijnlijk heeft Slicher van Bath alleen vormen van l3plur gevonden.
28 Her verloop in de tijd werd gemeten op interval niveau, de streek op nominaal niveau. De

afhankelijke variabele -ru|-twerd beschouwd als ordinaal vanwege de hypothese dat -n eerder in
de tijd zou optreden. Er werd gebruik gemaakt van een maximum-likelihood Newton-Raphson
iteratieve procedure die de log likelihood berekent resp cumulatief en lineair. De statistische

berekeningen en de grafische weergave werden gemaakt met het sofrwarepakket JMP-IN van sAS

Institute Inc. Voor her toetsen van geneste of interactie-effecten is de vulling per streek van de

tijdsperioden, zelfs bij een indeling in 3 perioden, net te gering.

q

o.
.f)
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horizontaal verloopt en die alleen het gemiddelde percentage weergeeft dat gedu-
rende de hele periode practisch hetzelfde blijft. Dit betekent dat de verhouding
tussen -n en -r relatief constant blijft gedurende de hele periode en dat er dus geen
sprake is van een onrwikkeling.

Het lijkt erop dat Heeroma gelijk had met zijn stelling dat -en eerder optreedt
dan -t, maar dit is maar schijn, want als we naar de figuur kijken dan moet dit
eveneens geheel toevallig zijn, het ligt aan de kleine hoeveelheid documenten uit
de begintrjd."

Wel significant is het onderscheid naar streek (Figuur 2): zie de waarde voor de
overeenkomst van het model met de data. De Chikwadr.-waarden zijn zeer signi-
ficant. Het betekent dat er een zeer grote regionale diflerentiatie optreedt met
betrekking tot dit verschijnsel.

Als men de vier "LJtrechtse" Twentse oorkonden uitsluit wordt de verklarende
kracht van het model iets groter: Onrwikkeling in de tijd: Rkwadr (u) .0044314,
de Chikwadr.-waarden blijven gelijk dus op dit punt is er geen verschil ontstaan;
van de streekgebonden variatie wordt nu wel meer verklaard: Rlovadr. (u)r .247,
met uiteraard een lagere afwijking in het model en hogere, nog significantere
Chikwadr.-waarden.Deze "utrechtse" oorkonden blijken dus inderdaad een lichte
storing in het materiaal te vormen.

.We zien tegelijkertijd dat we, zoals we in S Z. t al stelden, niet van een gepola-
riseerd contrast Utrecht-Miinster kunnen uitgaan. Immers op grond van de per-
centages (41 -n en 59 -t) valt Miinster tussen Twente en Bentheim in, en is het
niet de andere pool. We moeten inderdaad het gehele variatiespectrum in de
beschouwing betrekken, we mogen hier niet categoriseren.

Het is dus zo, dat chronologisch en over alle gebieden gezien, de verhouding -
t en -n in de periode 1300-1350 constant blijft, maar dat er een duidelijk onder-
scheid is naar streek. Deze relatieve constantheid wordt ook nog aangetroffbn in
de volgende eeuw, 1436-'37, ook daar worden -n yormen in 123plw gemeld
voor bijvoorbeeld Bredevoort (M10) in een sterk locaal gekleurde, be*erkie tekst
(Besch 1967, 310-314; kaart).30

Als we dan vervolgens kijken naar de huidige geografische verdeling dan doet
zich de opmerkelijke situatie voor dat het geografische onderscheid uit de eerste

helft van de 14e eeuw in -t en -n gebruik in 13plur , zich nog steeds in het huidige
kaartbeeld weersp iegelt.

Hier blijkt weer eens het gevaar dat men loopt als men gefixeerd is op eerste attesraries van een
verschijnsel. Eerste attestaties kunnen geheel aan het toeval te wijren zijn, en ze hebben pas

betekenis binnen het geheel rran een ontwikkelingspatroon.
Omdat het hier om een afschrift uit een zeer omvangrijke affiliatie van een zeer verbreid
geestelijk werk gaat zou men hier wat terughoudend willen zijn. Overigens blijkt nu juist uit
het hele boek van Besch dat de geografische inbedding van de gelocaliseerde affiliatieleden
zodanig is dar de dialectgeografische pauonen duidelijk zichtbaar zijn. Besch concludeert zelfs

expliciet m.b.t. juist deze kaart van de plur: "Man kann ... unsere karte nicht nur als historische
Grundlage der schreibsprachlichen, sondern auch der mundartlichen Enrwicklung (im groBen)
benutzen".
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7.8. Besluit
'W'e kunnen de volgende conclusies trekken.
1) \(/e hebben aangetoond dat een niet-hralitatieve/niet-categoriale en niet-de-

terministische aanpak, niet afleen beter rekenschap kan geven van variatie op
dialectniveau, maar ook in dialectgeografisch opzicht. Dat bleek uit onze kaar-
ten, waar storingen verdisconteerd werden, en dat bleek ook uit onze aanpak
van historische gegevens.

Er bleek zelfs ten opzichte van bestaande, categorisch gerichte, beschrijvingen
van de presensvervoeging een meerwaarde te bestaan.

2) Variatie-patronen kunnen ook binnen de flectie betrekkelijk stabiel blijven.
zoals we zagen in het geval van lZ3plw -n en -t in de oostelijke dialecten.
\7e hebben dan gevallen van variatie die blijkbaar niet leiden tot taalverandering.
Dit is een parallel in de flectie van wat geconstateerd is voor de klankleer op het
punt van het relatief constant blijven van de variatie in verstemlozing van
initiale lzl. Ook hier bleven de variatiepatronen streekgebonden soms betrek-
kelijk stabiel over verscheidene eeuwen.3l

3r ZieYan Reenen en'Wattel (1992).
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Appendix

Tabellen be*ffinde Figuur I en 2

Figuur 1: Onmikkeling 1300-1350 13plur suffix -n versus -t (in procenten)

Samenvatting overeenkomst model met de data:

Rkwadr (U) .0020276
Aantal observaties 90

Analyse van Loglikelihood

BRON DF -LOGLIKELIHOOD CHIKITADR.
Model 1 0.t1r477 .2229546
Storing 88 54.866310 Prob>ChiSq
C Totaal 89 54.977787 0.636798 niet significant

Parameter Schattingen

TERM SCHATTING STD ERROR CHIK$rADR. PROB>CHIK\7ADR.

Intercept 15.8519383 32.158376 0.24 0.6221 niet sign.
jaar -.01121207 .02402531 0.22 0.6407 niet sign.

Figuur 2: Verdeling gedurende 1300-1350 van 13plur suffixen -n en -t

Samenvatting overeenkomst model met de data:

Rkwadr. (U) .2135074
Aantal observaties 90

Analyse van Loglikelihood

BRON

Model
Storing
C Totaal

DF -LOGLIKELIHOOD

5 11.738166
72 43-239621
77 54.977787

TEST CHIK!flADR. PR.OB>CHIKITADR.

Likelihood Ratio 23.476 0.0003 ** zeer significant
Pearson 20.618 0.0010 ** zeer significant
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Percentages ( 1.0000: 1 00o/o) :

l3pLUR 2GELDERS 3SAILAND 4N\rO\rSEL 5TJSSEL 6T\7ENT TBENTHEIM

n 1.0000 1.0000 0.9000 0.7727 0.5200 0.3333
t 0.0000 0.0000 0.1000 0.2273 0.4800 0.6667
Aantal 7 4 20 22 25 12

Bij Figuur 2: Analyse zonder de oorkonden met "LJtrechtse" invloed

Samenvatting overeenkomst model met de data:

Rlrwadr (U) .2474145
Aantal observaties 85

Analyse van Loglikelihood

BRON

Model
Storing
C Totaal

DF -LOGLIKELIHOOD

5 13.239546
72 40.272017
77 53.511563

TEST CHIK\TADR. PROB>CHIK!7'ADR.

Likelihood Rado 26.479 0.0001 ** zeer significant
Pearson 23.447 0.0003 ** zeer significant
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Kaart l: lfferkwoord le persoon enkelvoud uitgang -e

minder dan l3o/o

van 13 torL7o/o

van28 tot 42o/o

van 43 rct 57o/o

van 58 rot72o/o

van73 rct87o/o

meer dan 87o/o

minder dan 3o/o

van 4 tot 60/o

van7 tot 9olo

van 10 tat l2olo

van 13 totl5o/o

van 16 tot 18olo

meer dan 18o/o

Kaart 2: \Terhvoord le persoon enkelvoud uitgang -[e]n



Kaart 3: \Terkwoord

DE PRESE,NSVERVOE(;ING

1e persoon enkelvoud uitgang -[e]t

23s

minder dan 3o/o

van 4 tot 60/o

van 7 tot 9o/o

Kaart 4: 'Werkwoord 
1e persoon enkelvoud - geen uitgang

meer dan 1Bolo

minder dan 13o/o

van

van

van

10 tot

13 tot

16 tot

l2o/o

15o/o

lBo/o

57o/o

72o/o

van

van

van

van

43 rct

5B tot

l3 tot 27o/o

28 tot 42o/o

van73 rct B7o/o

meer dan B7o/o
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Kaart 6: \ilflerhnroord2e persoon enkelvoud uitgang -[e]n

Kaart 5: \flerkwoord 2e persoon enkelvoud uitgang -e

minder dan 13%

van 13 totL7o/o

van 28 rct 42o/o

van 43 tot 57o/o

van 58 tot72a/o

van73 tat 87o/o

meer dan 87o/o

minder dan l3o/o

van 13 totZ7olo

van 28 rct 42o/o

van 43 tot 57o/o

van 58 tot72o/o

van73 tot 87o/o

meer dan 87o/oI
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Kaart 7: \Terkwoord 2e persoon enkelvoud uitgang -[elt

237

minder dan l3o/o

van 13 tot 27o/o

van 28 tot 42o/o

van 43 tot 57o/o

van 58 tot72o/o

van73 rot 87o/o

meer dan 87o/o

Kaart B: 'Werhvoord 2e persoon enkelvoud uitgang -[e1s(t)

minder dan 13o/o

van 13 tot 27o/o

g.,i$t[ van 28 rct 42o/o

van 43 tot 57o/o

van 58 rot72o/o

van 73 tot 87o/o

meer dan B7o/o
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Kaart 9: \flerkwoord 2e persoon enkelvoud uitgang -s
(Roodeschool heeft -se; noordelijkste +)

4** rfl;--"q.e'/////'l

Kaart 10: 
'sflerkwoord 

2e persoon enkelvoud uitgang -st
(Terschelling heeft -est)
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Kaart 1 1: Werkrvoord 2e persoon enkelvoud - geen uitgang

Kaart 12: \Werkrvoord 3e persoon enkelvoud uitgang -[e]t

239

minder dan l3o/o

van 13 tot 27o/o

van 28 tot 42o/o

van 43 rct 57o/o

van 58 tot72o/o

van73 tot 87o/o

meer dan B7o/o

minder dan l3o/o

van 13 tot 27o/o

van 28 tot 42o/o

van 43 rct 57o/o

van 58 tot72o/o

van73 tot 87o/o

meer dan 87o/o
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Kaart 13: 
.Werkwoord 

3e persoon enkelvoud - geen uitgang

Kaart 14: Werkwoord 1e persoon meewoud uitgang -e

minder dan l3o/o

van 13 tot 27o/o

van 28 rct 42o/o

van 43 rct 57o/o

van 58 ror72o/o

van73 tot B7o/o

meer dan B7o/o

minder dan 73o/o

van 13 tot 27o/o

van 28 rct 42o/o

van 43 rct 57o/o

van 58 tot72o/o

van 73 tot B7o/o

meer dan B7o/o
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Kaart 15: \Terhnroord le persoon meervoud uitgang -[e]n
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Kaart 16: 'Werhnroord le persoon meervoud uitgang -[e]t

minder dan 13o/o

van 13 totL7o/o

van 28 tot 42o/o

van 43 rct 57o/o

van 58 tot 72o/o

van73 tot 87o/o

meer dan 87o/o

minder dan l3o/o

van 13 tot27o/o

van 28 tot 42o/o

van 43 tot 57o/o

van 58 tot72o/o

van73 tot 87o/o

meer dan 87o/o
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Kaart l7:'Werkwoord 1e persoon meervoud - geen uitgang

Kaart 18: \Terkwoord 2e persoon meervoud uitgang -e

minder dan 3o/o

van 4 tot 5o/o

YanT tot 9o/o

van 10 tot 72o/o

van 13 tot l5o/o

van 15 tot 1Bo/o

meer dan l8o/o

minder dan l3o/o

van 13 tot 27o/o

van 28 tot 42o/o

van 43 w 57o/o

van 58 tot72o/o

van 73 tot 87o/o

meer dan 87o/o
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Kaart 19: rWerkwoord 2e persoon meervoud uitgang -[e]n
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minder dan l3o/o

van 13 tot 27o/o

van 28 tot 42o/o

van 43 tor 57o/o

van 58 tot72o/o

van 73 tot 87o/o

meer dan B7o/o

minder dan l3o/o

van 13 tot 27o/o

van 28 tor 42o/o

van 45 tot ) /u/o

van 58 tot72o/o

van73 tot 87a/o

meer dan 87o/o

Kaart 20: \Terkwoord 2e persoon meervoud uitgang -[e]t
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Kaart 21: Werkwoord 2e persoon meervoud - geen uitgang

ffi

W

ffircrc

ffi

r
I
I

minder dan 3o/o

van 4 tat Solo

vanT tot 9%

nan 10 tot l2olo

van 13 tot t5o/o

van 16 tot lBoA

meer dan 180/o



Der Einheitsplural im Prilsens Indikativ der
(ost) niederlandischen Dialekte

Synchrone und diachrone Variation: rezente Dialekter-
hebungen und mittelalterliche Urkunden.

8. 1 . Methodologische Bemerkungen

Die \iZelt erscheint oft einfach und einleuchtend: (1) man teilt in Kategorien ein:
x z.B. ist lxl und kann nicht zugleich lvl reprasentieren; und man tut dies (2)

vorzugsweise bindr: das Allophon ["] ist dem Phonem lXl zuzuordnen oder
nicht.t

Die erste Mciglichkeit ist qualitativer, die zweite deterministischer Art.
Auf die Dialektologie angewendet, stellt sich die qualitative Variante erwa so

dar: beziiglich eines Phdnomens X gibt es Gebiete mit enrweder [+x] oder [-x].
Nach der deterministischen Variante ist die Realitdt - im vorliegenden Falle die
geographische Verbreitung- prazise abzubilden und als System zu erfassen; unsy-
stematische Variation ist danach nicht moglich.

Dem qualitativen Aspekt steht der quantitative gegeniiber; damit ergeben sich
Abstufungen. Den Gegensatz zum deterministischen Ansatz bildet der probabilisti-
sche; dort gibt es in der Realitdt neben systematischer auch unsystematische
Variation.

Hinsichtlich der Dialektgeographie hat Goossens (1980) die Kategorialitlt
bereits einer Einschrinkung unterzogen. Zwar gibt es Gebiete mit entweder [+A]
oder [-a], dariiberhinaus sind jedoch Mischgebiete m<iglich, und beztiglich dieser
Mischgebiete postuliert Goossens eine quantitative Arbeitweise.

Ich mcichte allerdings weiter gehen und die quantitative Arbeitsweise nicht auf
Mischgebiete beschrlnken, und dies aus zwei Grtnden. Zum einen erfa8t die
Kategorialiet nur die Endpunkte einer Skala (etwa zwischen 0 und 1); warum
sollten diesen Endpunkten ein besonderer Status zugemessen werden? Zum an-
deren zeigen kategoriale Falle oft Ausnahmen.

Aus publikationstechnischen Gri.inde sind die Karten dieses Kapittels neu gezeichnet. Das
Zeichenprogramm funktioniert jetzr anders als vorher. Daher sind die Karten hier mehr gene-
ralisiert als in der ursprtnglichen Publikation. Nur wenn es Maximalfrequenzen bis 21% gibt
wird mehr detailliert.
Diese Einteilung tiberschneidet sich teilweise mit der Problematik von "biuniqueness" und
"invariance" (,rgl. Chomslcy 1964, 78-9l).
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Uberdies sind "deterministisch" und "qualitativ" nicht naturgeml{3 miteinan-
der verbunden. Logisch sind vier Kombinationen moglich:

Modell-Charakteristika:

Viele Strukturalisten sind dem A-Quadranten zuzuordnen. Ich selbst gehe im
folgenden vom D-Quadranten aus..

Die Positionen A, B, und C kann man sicherlich nicht als unrichtig abtun, aber
es ist nun einmal so, da13 man quantitative Daten generell in qualitative umwan-
deln kann, umgekehrt ist dies so nicht moglich. Zudem haben quantitative Da-
ten mehr Informationsgehalt als qualitative; ihre "qualitative Umgestaltung" hat
I nformationsverlus t zur Folge.

Deterministische Auffassungen, wie sie in der Systemlinguistik iiblich sind,
implizieren eine Idealisierung; sie geben vor, die Realitlt exakt wiederzugeben,
und dies bedeutet zugleich den prinzipiellen Ausschlu8 zufclliger, unsystemati-
scher Variation. Daraus Folgt, da8 jede ermittelte Abweigung als Falsifizierung
des Modells oder der Theo rie zu gelten hat, es sei denn, da8 mann sich letztend-
lich auf die Idealisierung beruft, um dieser SchluBolgerung auszuweichen. Auf
diese \fleise idealisiert man in der Dialektgeographie beziiglich der Isoglossen die
weiteste Verbreitung eines Phdnomens, wobei Variation und konkurrierende
Formen vernachld,ssigt werden. Von der Form eines Gebietes her wird dan auf
eine Sprachenrwicklung geschlossen, die bestenfalls mit historischem Sprach-
material illustriert wird, wobei mann Erstbelege bevorzugt. Da das erste Auftre-
ten eines Belegs weitgehend von zufdlligen, unsystematischen Faktoren abhangt
(2.B. von der Quellenlage) und ihm eigentlich nur vor der Hintergrund eines
ldngeren zeitlichen Querschnittes Bedeutung zukommt, ist die Wahrscheinlich-
keit gro8, da8 man eine zufrllige Gegebenheit zu einer systematischen aufwertet.

Da13 durch Vernachlassigung der Variation wesentliche Teile der tatsdchlichen
Verhiltnisse dem Blick entzogen werden, zeigt sich bei der Erforschung des
Einheitsplurals im Prdsens Indikativ in den Dialekten der nordcistlichen Nieder-
lande. Heeromas Karten z.B. (vgl. Heeroma 1957) vernachlassigen die Doppel-
oder Nebenformen; demnach bleibt bei Heeroma aufgrund der vorab vorgenom-
menen Kategorisierung Variabilidt ausgeklammert. Hols Interpretation ihrer
Sprachatlaskarten (Taalatlas 6.3, 7.3, vgl. Hol 1955) geht von der Iuf3ersten
Begrenzung der Erscheinungen aus; die Variabilitlt der Sprachatlasdaten wird
nicht expliziert. \fenn sie Urkundenmaterial anftihrt verschweigt sie zwar nicht
die vorhandene Variation, aber sie macht diese nicht zum Forschungsgegenstand.

Gerade in unserem Zusammenhang ist diese Sachlage bedauerlich, da Heer-
oma und Hol gegensdtzliche Auffassungen vertreten: Heeroma versucht, mit

qualitativ quaniltailv

deterministisch
probabilitisch
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dem Einheitsplural auf -t seine these einer "'Westfdlischen Expansion" zu stiitzen,
wdhrend Hol davon ausgeht, da8 der Einheitsplural in den nordcistlichen Gebie-
te autochthon sei. Beide basieren gr<ifienteils, was den synchronen Befund an-
geht, auf demselben Material.

Ein dritter Standpunkt wird von Goossens (1992) vertreten: er betrachtet die
heutige \Testgrenze des Einheitsplurals als eine im Rtckzug begriffene Nord-
grenze. Diese Erscheinung ist nlmlich nicht spezifisch slchsisch sondern die
sdchsischen Dialekte teilen sie mit anderen, nichtsdchsischen Dialekten. Der
angeblich archaisch-"sd"chsische", Character dieser, von Hofland aus betrachtet,
peripheren Dialekte sei gerade die Folge des Eindringens neuer Formen.

So viel i.iber Studien die aus der geographischen Verbreitung die diachrone
Enrwicklung abzuleiten versuchen. Aber auch die Arbeiten, die von historischen
Daten ausgehen, haben bestimmte Nachteile. Slicher van Bath (1949) unter-
suchte die friihesten overijsselschen Urkunden und wies die ermittelte dialektale
Variation zwei miteinander kontrastierenden "reinen" Formen zu: auf der eine
Seite stand die westliche, Utrechter Variante, auf der anderen die <istliche,
Miinstersche. Natiirlich ist es vcillig legitim, diesen Kontrast herauszuarbeiten.
Allerdings erhalten die daraus abgeleiteten Schluflfolgerungen leicht ein zu gro-
fdes Gewicht.

Man hatte schon frtiher festgestellt, da{3 diese Urkunden stark westlich geprlgt
sind, und man zog daraus den Schlu8 da8 die Urkunden deswegen nicht in
Ubereinstimmung mit der gesprochenen Sprache sein konnten. Die Urkunden
reprd.sentieren vielmehr eine iiberregionale Schreibsprache, eine Art Koine, die
von der "Hansesprache" beeinflu8t sei. \Wie dem auch sei, Slicher van Bath hat
die regionale Unterschiede sehr gut herausgearbeitet und sein (Jntersuchungs-

gebiet als Ubergangsregion zwischen \7est und Ost charakterisiert. Er lie{3 es bei
dieser Feststellung. Seine Arbeitsweise war, wie man sieht, deterministisch geprdgt,
und die Auswertung erfolgte, schon lange vor Goossens, auf quantitative Art.

Spltere Forscher versimplifizierten diese Resultate zu sehr. Heeroma und Leloux
(vgl. Niebaum 1986, auch ftir Kritik hinsichtlich anderer Aspekte) benannten
den Gegenzatzwesdich-ostlich in westlich-\Westfdlisch um und stellten die Ub..-
gangssituation so dar, als mache sie das eigentliche Charakteristikum der
overijsselschen Schreibsprache aus. Heeroma hat aus der Diskrepanz zwischen
Schreibsprache und postuliertem gesprochenem Dialekt ein Argument fur die
"\Testfdlische Expansion" des Einheitsplurals auf -t abgeleitet, weil dieser in der
Schreibsprache eist splter zunimmt (anfangs begegnen Formen auf -en).

\il/ir wissen natiirlich nicht genau wie sich Sprech- und Schreibsprache zuein-
ander verhielten, aber eines ist aufjeden Fall deutlich: die mittelalterliche Schreib-
sprache Overijssels zeigt eine sehr starke regionale Differenzierung.

Gegen Heeroma und Leloux spricht iibrigens auch das Faktum, da8 man
bezi.iglich der von Slicher van Bath beschriebenen Periode (1300-1350) iiber-
haupt noch nicht von einer "Hanse-Koind" sprechen kann. Einfluf( seitens der
Hanse begegnet hier erst nach 1374 (Slicher van Bath 7949,188).

Ganz allgemein sollte man gegentiber der Argumentation mit einer i.iberregio-
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nalen Koind zuriickhaltend sein. Dees (1988, 145) hat beziiglich der altfrz.
Urkundensprache, die man bis dahin als "Francien", eine iiberregionale Koind,
begriffen hatte, herausgearbeitet, da8 diese nur existiert in sehr differenzierter
Variation existiert und dafi es eine iiberregionale Schreibsprache, die oberhalb
der gesprochenen Sprache anzusetzen wdre, einfach nicht gibt. Das "Francien" sei

ein aufgrund unzureichender Beleglage entstandenes Phantom.
Innnerhalb des deterministischen Rahmens lassen sich per definitionem keine

Aussagen machen iiber die Eigenart der schreibsprachlichen Variation. Alle Merk-
male, die weder miinsterisch noch utrechtisch sind, bleiben au8er Betrachtung,
und ) fortiori natiirlich auch jene, die in Utrecht oder Miinster Variabilitlt
aufiveisen. Ein solcher Ausgangspunkt tiberbetont die Unterschiede zwischen
sogenannten "Kerngebieten" und polarisiert die Verhlltnisse innnerhalb von
Mischgebieten.

Ein zutreffendes Bild der Variabilitlt auf der Achse Utrecht-Mrinster erhelt
man erst, wenn man das gesamte Spektrums eines Dialektphdnomens einbezieht.

Deshalb wird hier die Frage des verbalen Einheitsplurals in den niederlendi-
schen Dialekten wieder angegriffen, und zwar unter Beriicksichtigung der Varia-
tion. Unter synchronem Blickwinkel geschieht dies auf der Basis von im Feld
gewonnenen Daten,z unter diachronem Blickwinkel auf der Grundlage exzer-
pierter Urkunden. Y/ir greifen diese Frage auch deshalb wieder auf, weil friihere
systematische Darstellungen, wie die von Van den Berg (1949), Panzer (1972)
und Sayre (1972), Variation als nicht existent oder irrelevant ausklammerten.

Projekt "Morfologie en Fonologie van de Nederlandse Dialecten op basis van veldwerk" des

P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde der Koninklijke
Nederlandse Akademie van \Tetenschappen sowie der Vakgroep Algemene Taalwetenschap
der Vrije Universiteit, beide Amsterdam; das Projekt steht unter der Leirung von A. Goeman
(ryut) und P. Van Reenen (t,.u). Feldarbeiten, Transkription und Dateneingabe wurden vom
Meertens-lnstituut koordiniert und ausgefiihrt, der Beitrag der Vrije Universitlt besteht in der
Bereitstellung der Rechnerkapazitat, der Korrektur sowie der Programmierung. Es wurden
mehr als 400 Bandaufnahmen gemacht, davon sind 353 vollig transkribiert und on-line vor-
handen. Parallelpro.jekte sind abgeschlossen ftir Drente (Nedersaksisch Instituut der Rijks-
universiteit Groningen, ausgefuhrt durch G. Kocks) und ftir das Friesische (Fryske Akademie
Leeuwarden, D. Veenstra); in Belgien hat man an den Universitlten Gent und Leuven im Jahre
1990 mit den entsprechenden Arbeiten begonnen (unter Leitung von J. Taeldeman bzw. J.
Goossens).
Das Zeichenprogramm ftir die Dialektkarten wurde von Dr. E. \Wattel Vrije Universiteit
Amsterdam, Faculteit voor \7is- en Natuurkunde) enrwickelt. Die Database von 353 Punkte
(mft 1944 items pro Ort) ist zugdnglich unter Unix, SUNOS, und kann deshalb mit Hilfe
einfacher Shellscripts und Rwx-Programme manipuliert werden.
Die Kartierung geschieht anhand eines probalistischen Verfahrens (\Wattel 1990) das unsyste-
matische Variation gewisserma8en "herausfiltert", wihrend die systematische Variation auf
einer Skala von 0olo bis 1000/o abgebildet und in Frequenzklassen eingeteilt wird. \i7o die Linien
nahe beieinander verlaufen, ist die Grenze relativ deutlich, wo sie weiter auseinander liegen,
sind die Ubergange flie8end. Die Daren ftir Friesland waren noch nicht zuglnglich, mit
Ausnahme einer Insel und der Stellingwerven.
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8.2.1. Synchrone Variation

Suffixe: -€, -n, -t, -o
Die beigeftigten Karten geben jeweils die Frequenz eines bestimmten Suffixes in
allen drei Personalformen des Plurals wieder, und zwar ftir insgesamt vier Ver-
ben: leuen 'leben' (schwaches Verb, Stamm auf sth. Reibelaut ausgehend), kloppen
'klopfen' (sw. V., stl. VerschluBlaut), krijgen/zu.,rjgen'bekommen'l'schweigen'3
(st. V., sth. Reibelaut) und breken'brechen' (st. V., stl. Verschlul3laut). Fiir die
Kartierung sind die Hiufigkeitsangaben in Frequenzklassen eingeteilt, die jeweils

um l4o/o zunehmen. Die Linien wurden zwischen den Orten ftir die Belege

vorhanden waren, interpoliert. Das geschah in der \7eise, da8 Belege, die durch
benachbarte gleiche Angaben gestiitzt werden, schwerer und da13 abweichende
Angaben weniger gewichtet werden. Damit werden zufidllige Storungen des Bil-
des herausgefiltert; das Modell is also im oben erwihnten Sinne probabilistisch.

Dies impliziert, das gewissermaf(en vorhergesagt wird, was in den Orten zu
erwarten ist, aus denen wir keine Daten haben. Die Karten geben also Schetzun-
gen der "echten" prozentualen Ergebnisse, und zwar sowohl ftir die Belegorte als

auch ftir die Orre, in denen keine Aufnahmen gemacht wurden; dabei werden
"stcirungen" (etwa durch Versehen seitens der Gewdhrsleute, Transkriptions-
fehler, Eingabefehler, etc.)a unterdri.ickt.

Die Mehrheit der befragten Sprecher (456 Personen) verwendet bei der Reali-
sierung der drei pluralischen Personalformen in der Standardsprache die Suffixe -

e, -t, -e (orthographisch jedoch -1€n), -<b, -<en>). Die Dialekte kennen demge-
gentiber folgende Moglichkeiten :

a) -e, -t, -€
b) -en, -t, -en
c) *n, -t, -fi
d) -r, -€, -€
d) -n, -fl, -fr
e) -t, -t, -t.5

In bestimmten Dialekten kann [n] sonantisch sein, in anderen kann [t] apoko-
piert werden. Demnach ist also neben weitere Varianten auch ein System -0, -0, -
a denkbar. Eine detaillierte Beschreibung der 3 pluralischen Personalformen habe
ich andernorts geboten; ich hier nur darauf verrneisen (Goeman, 1992).6

Im Laufe des Projektes wurde krijgeru anstelle von zwijgen abgefragt.
Nattirlich sollte man sich bemtihen, solche Storquellen soweit wie moglich auszuschalten, um
die Aussagekraft der Daten zu vergro8errl. Ubrigens ist anzumerken, da{3 die Schdtzungen fiir
die Provinz Friesland keinen Bezug zur Realitit haben. Sie basieren auf einem einzigen Ort
(Formerum auf der Insel Terschelling). 'Wir miissen das Friesische in diesem Beitrag also

ausldammern; es sei lediglig darauf hingewiesen, da8 das Friesische einen Einheitsplural atf -e

zeigt.
Monosyllabische Verbenwie zijn, gaan ('sein', 'gehen') usw. zeigen dialektal auch Pluralformen
auf -nt, diese werden in diesem Abschnitt jedoch nicht thematisiert.
Hier Kapitel T.
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Jeder Morphemform ist eine Karte gewidmet. Es ergeben sich also vier Karten:
(l) -r, (2) -n (-en, wd -n zLtsammengenommen), (3) -t (-r und -et) und (4) -0.

8.2.2.1. MonpuEM -e

Dieses Morphem (sehe Karte 1) hat nicht fberall denselben Status. In der Pro-
vinz Noord-Holland (im Nordwesten) setzt es den fries. Einheitsplural auf -et
fort, der bereits im Spitmittelalter (wie im Fries.) Apokope yon -t unterlag.
Andernorts ist -r das Produkt der -n- Apokope (beziiglich -en).

8.2.2.2. MoRpHEv -z

In Groningen entstand im Zuge des Entfriesungsprozesses ein Einheitsplural auf
-n als Ersatz des fries. Einheitsplurals auf -et (bzw. -e), sehe Karte 2. Dasselbe gilt
moglicherweise auch siidlicher fur die Dialekte der Stellingwerven, die Dialekte
im Nordwesten der Provinz Overijssel, und - allerdings mit geringerer'Wahr-
scheinlichkeit - auch ftir die Veluwe sridlich der Zuiderzee. Fiir die letztgenann-
ten Gebiete kcinnte man auch von einer Mischform zwischen westlichem -n, -t, -
n und <istlichem -t, -t, -t (1.,2.,3. Pers. Plur.) ausgehen. Im Engl. haben sich
spdter tibrigens auch Pluralformen auf -eru enwickelt, und Entsprechendes zeigt
sich unter anderen Umstinden auch im ostlichen Mnd.

8.2.2.3. MoRpueu -r

In der Schriftstandart ist die 2. Pers. Plur. (ktinftig 2.P1. und entsprechend) mit
dem Pronomen ghi und der zugehtirigen Verbalendung auf -(e)t auf die 2.Sg.
i.ibertragen worden und an die Stelle der urspriinglichen 2.Sg. mn du und En-
dung auf -s(t) getreten. Spdter ist im Westen auch eine Pluralform mit jullie :und
- in Dialekten wie gesprochener Standartsprache - Verbalendung auf -e(n) ge-
brluchlich geworden. Uber die Entstehung der jeweiligen Formen (Distribution
der Formen auf Karte 3) gehen die Meinungen auseinander. Die einen betrach-
ten je . ghi als eine im 16. Jh. aufgekommene Neuentwicklung (so z.B. Verdenius
1924) andere gehen davon aus, da8 es im Ktstenraum schon immer ein Prono-
men ji gegeben hat; die ghi-Formen werden dann als brabantisch interpretiert (so

erwa Muller 1926 und Van Haeringen 1936 s.v. Gi). Jedenfalls ist es moglich
da8 <j> und <gh> kombinatorische Varianten von wgm.7 und g'vertreten; diese
Fragen sind im grof(eren Rahmen der Enrwicklung von wgm. g eingehender zu
untersuchen.T

Die Lage wird durch das Auftreten von jullie "ihr Leute", das man auch als

3.P1. aufassen kann (Paardekooper 1969,Yerdenius 1939)8 verkompliziert. Auf
diese 'Weise la{3t sich die Endu ng -en im Kiistengebiet genauso gut erkleren als

durch die Annahme eines Ingwlonismus, als den man die groningische Formen

7 Sehe Goeman (1995;1998).
8 Verdenius sagt kategorisch: jullie mir -en; gij: mir -t.
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betrachten k<inne, da die Kilstenregion einen mit dem Fries. verwandten Dialekt
(vgl. 8.2.2.1.) gesprochen hat (Blok, 1959). Andererseits zeigen friihe groningische
Formen aus dem 14. Jh. mit dem Pronomen g(h)i ohne -liede ("leute") im Pl.

aber auch -en anstelle von -r.e Demgegentiber treten in den brabantischen Dialek-
ten bei ghi+liede nur Verbformen mit dem Suffix -t auf . Eine Erkhrung hierfur
wird dadurch erschwert, da8 es moglicherweise verschiedene stadien rekurrenter
Enrwicklungen gegeben hat; bislang hat man versucht, dieses Problem durch die
ndhere Untersuchung der Verbalformen vor enklitischem Pronomen einer Losung
zuzuftihren, da man dieser Kategorie archaische Eigenschaften zuspricht (Verdenius

1924, Gysseling 1966, Devos 1986, Goeman 1992a, Goeman 1997a, 1997b).
Im Osten gilt ein Einheitsplural auf - Lwle im Aengl., As. und Afries. Heeroma

hat diese Enrwicklung hier bekanntlich sehr splt angesetzt, und er interpretiert
sie als imZuge der \Testfrlischen Expansion entstanden. Die \flestgrenze des -t-
Einheitsplurals wird im allgemeinen als Grenze des As. gewertet, wenngleich
einige Forscher hier einen westlicheren Verlauf annehmen, so erwa Jellinghaus
(1892), der sich seinerseits auf\Winkler (1874) xntzt. Goossens (1991) steht dem
skeptisch gegeniiber. Er mi8t dieser Grenze nicht die Bedeutung zu, die die
anderen ihr zuerkennen wollen, da er sie als Resultante der aus dem \Testen
kommenden Hollandisierung auffa8t. Von diesem Standpunkt aus mu8 Goossens

den nichtgroningischen Einheitsplural auf -(r)n (vgl. oben 8.2.2.2.) als hollandi-
sche Interferenz interpretieren, und er sieht sich dabei durch den Umstand ge-

stiitzt, da8 andere im Rtickgang befindliche kleinrd"umige Erscheinungen ein
vergleichbares geographisches Bild zeigen. Diese waren nach Goossens das Ergeb-
nis des Kontakts der kleinen Zuiderzeestedte mit Holland; die kleinen St1dte
hatten nicht die AusstrahlungskraFt, ihre eigenen Formen weiterzugeben, von
ihrer unmittelbare Gegend einmal abgesehen. \Vir werden jedoch sehen, da8
diese Formen auch sehr viel ilter sein konnen.

8.2.2.4. Nullsuppx -o

Nicht iiberall ist das Nullsuffix Ergebnis einer -r-Apokope. Im entfriesten Noord-
Holland ist es das Resultat einer -e-Apokope, allerdings nur im Sg. Die drei Pers.

des Pl. haben dort im allgemein en -e, sehe Karte 1. Ansonsten sind apokopierte
Formen in Limburg zu finden, dort sind sie jedoch kombinatorisch verteilt:
Apokope von -t gilt generell nach Verschlu{3laut und Reibelaut. Apokope begeg-
net auch in einem zentralniederlendischen Gebiet und in Zeeuws-Vlaanderen
(Goeman 1992, Kr. 21). Auch dort ist die Apokope phonologisch bedingt, die
entsprechende Regel wirkt allerdings im Sg. stdrker als im Pl. (Goeman 1992,Kt.
11 u. 13).

Vermutlich ist dies die Folge der Tatsache, da8 die -e-Synkope im Pl., vergli-
chen mit dem Sg., relativ spdt auftrat. In diesen Zusammenhang gehoren wohl

e Oosterhow (1975) Nr. 13

Person); einmal aus Drente:
(1455) 3x, Nr. 24 (1470) lx, Nr. 33 (1480) 3x (Anrede an eine

Blok u.a.(1896-1899) Nr. 1149 (1403).
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auch bestimmte Bemerkungen von Grammatikern wie Ampzing (1628, 1334),
wenn sie bespielsweise (etwa als Reaktion auf Klagen, da8 das Pron. der 2.P1.

zunehmend das der 2.Sg. verdrdnge), feststellten, da8 gleichwohl die 2.P1. von
der 2.Sg. unterschieden bliebe, da das Verb in der 2.P1. "lenger" sei; Hiermit
kann nur gemeint sein, da{3 das Verb in der 2.Sg. auf -t ausging und in der 2.PI.
auf -et. Bis heute hat man in diesem Zusammenhang an Systemzwang seitens
humanistischer Grammatiker gedacht; das relativ regelhafte Unterbleiben der -r-
Apokope im Pl. lal3t sich jedoch nur durch ein -et in der Verbendung erklaren,
weil dadurch die Bedingung ftir -r-Apokope nicht mehr gegeben ist. Die relative
Chronologie der -r-Synkope konnte ich frtiher bereits zur Erklerung des zwi-
schen der 3.Sg. und dem Pl. differenzierten Auftretens der -r-Apokope in den
nordostlichen Niederlanden heranziehen (Goeman 1987b). I* 10. Kapittel wird
diese Syncope und derer Ablauf niher erlauteft. Ftir das relikthafte Unterbleiben
der Synkope im 3.Sg. sehe dort die Karte 5.

An der heutigen 'Westgrenze des Einheitsplurals auf -t findet sich ein Null-
suffixgebiet (Goeman 1992, Kt. 17 u. 21). Sehe Karte 4. Hier bietet sich die
gleiche Erkldrung an wie beziiglich der Apokope bei der 2.Sg. in Noord-Holland,
und zwar deswegen, weil die Annahme einer -r-Apokope in diesem "sichsischen"
Gebiet im PI. wegen des soeben skizzierten Unterschieds zwischen der 3.Sg. und
dem Pl. ausscheidet. Es gibt Hinweise darauf, da8 das Nullsuffix-Gebiet friiher
einmal weiter nach Osten reichte (Schaars 1980, 37-39;45-46), bis stidlich von
Zutphen iiber das rechte Ufer der IJssel. Dies dtirftez.B. Gallde (1893) und Te
\flinkel (1907, 116) dazu veranla8t haben, die "sichsische" 'W'estgrenze an dieser
Stelle nordostlicher verlaufen zu lassen als Heeroma und Hol. Gegenwdrtig be-
gegnen dort neben Verbformen auf -tr auch solche auf -(e)n. Letztere fanden sich
auch schon in frtiheren Erhebungen, allerdings wurden sie von der Forschung
zumeist vernachlassigt. I o

Falle wie diese sind Indiz dafir, da8 man in der Morphologie ohne Variation
nicht auskommt.

8.2.3. Variabler Einheitsp lural

Ich gehe davon aus, da8 es erst Sinn hat, von Einheitsplural zu sprechen wenn
insgesamt geniigend Belege fur die drei Pers. des Pl. (zusammengenommen)
vorhanden sind; die Schwelle setze ich bei der zweithcichsten Frequenzklasse an,
also bei 73o/o. Damit ergibt sich die folgende geografische Verteilung:
a) -a-Suffix (Karte 1): in Noord-Holland, im westlichen Zeeland und in einem

Ubergrngsstreifen zum Gebiet mit -€, -t, -r (Siidosten).
b) -z-Suffix (Karte 2): in der Provinz Groningen, Stellingwerven, im "Kopf'von

Overijssel, auf der ehemaligen Insel Urk, am Stidufer der ehemaligeZuiderzee
und in Zeeuws-Vaanderen. - Da (vielleicht mit Ausnahme Noord-Hollands) -

r0 Tille (1925, 165) gibt fur 1465: ghij onrfangen; frtihere Dialekterhebungen: Taalatlas und RNo.



DER EINHE,ITSPLURAL IM PRASENS INDIKATIV 2s3

e durch z-Apokope aus -en entstanden ist, k<innen hier Zuid-Holland, Utrecht
und die Veluwe hinzugenommen werden.

c) -t-Suffix (Karte 3): variabel in Drenthe, Overijssel und im Achterhoek von
Gelderland.

d) -o-Suffix (Karte 4): infolge unseres Frequenzkriteriums konnen Formen in
den entsprechenden Gebiete (ostliche Veluwe und Zentral-Limburg) nicht als

Einheitsplurale gewertet werden.

8.3. Diachronie

Die geographische Verteilung ist vielfach als Indiz einer diachronischen Enrwick-
lung aufgefa8t worden. Das Ags. und As. haben den Einheitsplural auf Dental
gemeinsam, der Siiden zeigt einen differenzierten Plural. Die Niederlande weisen

im \Testen und Norden einen Einheitsplural auf - e(n) auf . Frings' Interpretation
(1944), der sich auch Mihm (1992,99-100) anschlie8t, geht davon au, da8 sich
das stidliche System nach Norden hin ausgebreitet hat. Mihm setzt eine Grund-
form a:uf -entvoraus, die noch heute im Sauerland begegneu die Varianten hatten
sich dann durch Nasalschwund (zu -t) bzw. -r-Apokope (und spltere -n-Apoko-
pe) (zu -e(n)) enrwickelt.

Frings (1944,25f .) betrachtet den Einheitsplural auf -e(n) im Rheinmiindungs-
gebiet, und ebenso an der westf.-rhein. Grenze und im nd. kolonialen Neulandlr
allerdings als Kompromi8form zwischen einem Einheitsplural auf -r und siidli-
cher Differenzierungin -en, -t, -en. Die Formen auf -en im Norden der Nieder-
lande und in Ostfriesland seien im Zii;ge einer (splteren) hollandischen Expansi-
on entstanden. Schmitt dagegen postuliert hier Einflu8 der Hansesprache (1942,
160).12 Dies erscheint fiir die Niederlande insofern als unwahrscheinlich, als diese

Enrwicklung, wie wir unten sehen werden, bereits imZeiabschnitt 1300-1350
sichtbar wird, wihrend der Einfluf( der Hanse erst nach 1375 eintritt (Slicher van
Bath 1947).

Das sauerland. und rhein. -rutwerden von Frings/Linke (1967) als alt betrach-
tet. Diese Form sei als Adaptation des sdchs. Einheitplurals an eine binnennd.
Basis mit -en, -et, -en(t) entstanden (Frings/Lerchner 1966: 92). Der nordnl.-
fries. Einheitsplural auf -e(n) wird in der Fringschen Argumentation vage be-

stimmten Enrwicklungen an Schelde, Maas und Rhein zugeordnet. Dem schlie8t
sich Hol (1955) an, wenn sie die Formen der Veluwe auf -en interpretiert als

Ersetzungen der urspri.inglichen Formen auf -et, die einst das gesamte Hamaland,
die Veluwe und das Vechtegebiet umfa8t hatten, begreift. Heeroma (1948;1953)
deutet den Gegensatz -en vs. -et als Fortsetzer einer Doppelform -anthl-and.
Erstere unterliegt dem Nasalschwund, und es entwickelt sich demnach eine Form
-et,letzrere F;llt (da hier kein stl. Spirant vorliegt) nicht unter dieses Lautgesetz,

" Bischoff (1962) sieht hier EinfluB der Niederlinder.
t2 Er sttitzt sich dabei vor allem auf die Arbeit von Jan8en (1937 , 6l).
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speter entsteht dann nach d-Apokopierung eine Form -e(n).':r Heeroma mu8 von
daher das Vorkommen des afries. -ethla als Enklave in einem chaukischen (oder
westingwlonischen) - eru-Gebiet interpretieren; eine Erkldrung des fries. E inheits-
plurals auf -e unterbleibt jedoch.

Van den Berg (1949) nimmt sowohl ftr die nord-holhnd. als auch ftir die
fries. Belege -th-Apokope an.'i Sjolin (1959,37) geht beziiglich des Afries. nur
ftir die 3.Sg. von variabler -th-Apokope aus.

Gysseling (1980, 3l ff.) postuliert Zusammenfall von 2. wd 3.PI. (-er) im
Ki.istenniederlandischen; ob sich hier auch die 1.Pl. anschlo8, ist nach ihm nicht
bekannt. Er geht des weiteren davon aus, da8 -et von -ent verdrdngt wurde,
analog der Verdrlngung von ktiste nnl. mude durch binnennl. munde. Klein (1977 ,

464) undNielsen (1981, 118) nehmen Ub.rt.rgrrng des Suffixvokals -a- von der
3.P1. auf die 2.P1. an; dariiberhinaus denkt Nielsen noch an Ubertragung des

Suffixkonsonanten -dvon der 2.P1. auf die 1.3.PI. Sanders (1974) wertet dre -en-
Formen als einen rypisch frUhmnl. Ausgleich zwischen zwischen Indikativ und
Optativ. Ein solcherAusgleich zwischen Indikativ und Optativ wird im allgemei-
nen auch ftir das Mfrk. angenommen (Franck 1909,252-255; Braune-Eggers
1987); dabei spielten offenbar die orthographische Lingenbezeichnung des Suffix-
vokals im Alemannischen (...r) sowie Notker's Diakritika eine Rolle.

In diesen Zusammenhang gehoren auch Versuche, das -r als Zeichen ftir den
Adhortativ (und damit letztlich auch fur den Optativ) zu interpretieren: vgl. fur
das Aengl. SieversiBrunner (1965,276f .), ftr die ostnl. Dialekte Veldman (1974).
Ftir weitere Dialekte kann ich Formen auf -r annehmbar machen (Goeman
1992a) mittels auf erschlossene Apokope des -e zuriickgefiihrte kompensatorische
Ldnge des Stammvokals bzw. Stimmhaftigkeit der Stammauslautkonsonanz. Die
Suffixform auf -e (oder -o) isr allerdings auf die Stellung in der Inversion bei der
1.2.Pl.beschrdnkt. Sie begegnet auch im Nd. und, relativ splt bezeugt, im Frk.
Campbell (1974,296) betachtet diese Form als einfache aengl. Apocope .von -ilr
oder -n; von Kienle (1960, 283) sieht darin eine ahd. -n-Apocope. Damit konn-
ten dann auch die von Heeroma nicht erkhrten Formen einbezogen werden.

Shields (1981 , 1984) diskutiert eine weitere Moglichkeit, indem er ein sekun-
deres Suffix der 3.Pl.Prds.Ind. -en annimmt, das aus -un < -n (. * - (e/o)n)

entstanden sei und neben primirem " -(e/o)n-ti auftrete.'6

Das Anord., Aeng., Afries., und As. generalisieren die stl. Variante mit unakzentuiertem Suffix
*-anthi, wdhrend das Got. und AId. demgegeni.iber von der sth. Variante mit akzentuiertem
Suffiks < *-ontiausgehen (Nielsen 198i,201). Der Nasalschwund tritt aber, wie Lasch (1932,
240,244) und Klein (1977,342,464) gezeigr. haben, erst relariv spd.t ein, im 9. Jh. war der
Suffixvokal noch nasaliert. Sp1ter sei -n- im Mnd dann wieder eingetreten (Lasch 1913, 142).
Sjolin (1969) zufolge handelt es sich dabei um eine nachklassische afries. Form, andere For-
scher halten sie ftir wesrafries.
funlich bereits Boersma (1939, 108) der aus der gesamten Periode Belege anfiihrt, allerdings
nur in der Inversion, und Fokkema (1937, 164f.) der dies sowohl fiir fries. als auch ftir
stadtfries. Urkunden feststellt, jedoch eine Erkl5rung durch -n-Apokope in der Inversion offen-
laBr.

Sekunddre Suffixe enden auf Konsonant, die primdre Allomorphe bekommen die Erweiterung

1t
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Dies sind viele, vielleicht zu viele Erklerungsmoglichkeiten. Bislang hat es

jedoch eine eingehendere Diskussion, die den Ausschlu8 der einen oder anderen
Moglichkeit zur Folge haben k<innte, noch nicht gegeben. Von daher krinnen wir
einstweilen auch noch nicht zu eindeutigen Rekonstruktionen gelangen. Viel-
leicht konnen die Urkunden noch beztiglich der dlteren Phase einige Aufschliisse

geben, allerdings setzen die erst relativ splt ein.

8.4. Mnd. Entwicklungen in den tistlichen Niederlanden.

Fur die Provinzen Groningen, Drente, Overijssel und Gelderland wurden die
Daten ab 1300 erhoben.tT Zuvor ist anzumerken, da8 die 2.P1., der Textsorte
Urkunde entsprechend, infrequent ist, allerdings fehlt sie nicht ganz.Ich unter-
scheide bei den Abb. (s. Anhang2) per Pers.Pl. alle Suffixvarianten. \Wenn sich
jedoch bei der statistischen Probe herausstelt, dal3 die Parameter wegen der manch-
mal relativ kleinen Variantenanzahl instabil sind, dann fasse ich ftir diese Probe
(vgl. Anhang2) die Suffixe folgenderweise zusammen: -nt und -(e)t ) -f,, -0, -€,

wd -(e)n > -n.
Falls es hin und wieder unsystematische Fehler bei der regionalen Zuordnung

gegeben haben sollte, dann sind diese in das statistische Verfahren mit einbegrif-
fen, und zwar in der Error-komponente. Nattirlich haben wir uns nach Krdften
bemtiht, entsprechende Storfaktoren auszuschalten. Die Varianz, die durch die
sysrematischen Faktoren erklert wird (der R-\Mert), ist iibrigens in diesen Model-
len generell ziemlich niedrig.ls Unser Beurteilskriterium ist demnach in der Haupt-
sache das Signifikanzkriterium: Prob < 0.05.'e

8.4.1. Gronirugen, Stadt und Larud (1i70-1499)

1.P1. (Abb. 1): Die sehr wenigen Belege auf -r und -o begegnen ausschlie8lich in
der 1.P1.; sie sind zwar selten und nehmen im Laufe derZeit significant ab, sie

werden jedoch durch Belege im Groninger Gerichtregister (serielle Quelle) und
aus Drente und Overijssel gesti.itzt. Es ergibt sich eine geringe Abnahme von -tt
zugunsren von -, (vgl. Anhang2,2.l), diese geht jedoch auf die Zunahme von -nt
beim Verbum substantivum zurtick. Alle drei Effekte sind signifikant.

-i. Die primdre Formen entstehen splter als die sekundere, Die herschende Lehre ist, da{l
primire Suffixe auf den Ind.Prds. beschrinkt sind; es sind .iedoch sekunddre Suffixe im Prds. flir
das Keltische, Altkirchenslavische, Altrussische, Dorische, Lateinische und Litauische belegt.

Der Unterschied primdr-sekunddr ist idg. sehr spdt anzusetzen (Shields 1984,2-3) und, da die

Primdrkennzeichnung anfinglich optionell war, nur einzeldialektisch durchgeftihrt. Auch die
Kategorie Plural hat sich relativ sehr spdt enru,ickelt, von daher die bekannten Schwierigkeiten
bei dessen Rekonstruktion. Der Sg. is gut rekonstruierbar, im Pl. ist nur die 3. Pers. eindeutig
rekonsrruiert. Ind.Prdt. und Pl. sind gegeni.iber Aspekt und Sg. sekunder (Shields 198 1; Lehmann
197 4; 1993: 77 2-17 6, 2lB-220).

t7 Sehe Anhang l.
r8 Es handelt sich ndmlich um Modelle mit (im statistischem Sinne) "nominalen" Variablen.
re Benutzt wurde das statistische Programm JMP-IN der Firma SAS.
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2.P1. (Abb .2):Im Laufe der Zeit kommen -r und -n tns Gleichgewicht; es zeigt
sich keine signifikante Enrwicklung (vgl. Anhang2,2.2).

3.P1. (Abb. 3): Fast analog zu den Verhiltnissen bei der l.PI. ist eine leicht
signifikante Abnahme von -n z;gvnsten von -nt zv konstatieren (vgl. Anhang
2.3).

Abb. 4 und die statistische Probe (Anhang 2,2.4) machen die Verteilung der
Formen auf die Pers. fur die gesamte Periode sichtbar; -z iiberwiegt stark, gleich-
wohl sind die Unterschiede zwischen den 3 Pers. signifikant. Das bedeutet da8
die Differenzen mit der Zeft pragnanter werden.

\7enn wir das 75o/o Kriterium anlegen, dann gilt in Groningen der Einheitsplural
auf -n: in der 1.PI. gilt er zu 92o/o, in der 2.P1. ruB7o/o und in der 3.P1. zu77o/o.

8.4.2. Groningen-Stadt (serielle Quelk) (I 475- I 543)

Es gibt eigentlich nur Belege der 3.PI. (imJahre 1520 begegnen iiberdies drei, im
Jahre 1522 vier Belege auf -n fur die 2.PI.); vgl. Abb. 5.

Relativ splt findet sich noch einmal eine Form auf -e; -r-Formen sterben aus,
r.nd -nt nimmt zugunsten yon -n ab. Diese letzte Entwicklung (vgl. Anhang 2,
2.5) ist signifikant und steht im Gegensatzzu der oben unter 4.1 konstatierten
leichten Abnahme; diese hatte sich jedoch auch auf eine friihere Periode bezogen.
Ubet die Prdgn anz der Differenzen per Person lal3t sich bedauerlicherweise nichts
sagen.

8.5. Drente 1313-1407

1.P1.: leichte Zunahme .von -e und -n, Abnahme von -r, Stabilitdt bei -nt. Die
Enrwicklung ist signifikant (vgl. Abb. 6 und Anhang 2,2.6). Fiir die 2.P1. sind
nur vier Belege iiberliefert, alle aus demselben Jahre.

3.P1.: leichte Zunahme von -n :und -rut,leichte Abnahme yon -t, signifikant
(Abb. 7, AnhangZ,2.7).

Die regionale Verteilung der Formen ist sehr verschieden. Dikninge, Echten,
Eelde, Coevorden, Peize, Ruinen und \0Telvelde haben im Verhilnis mehr -r-
Formen, der Rest von Drente zeigt mehr Formen auf -nt. Der Unterschied ist nur
signifikant wenn man die 1. und 3.P1. zusammennimmt (Abb. 8, Anhan 92,2.8).

Die Verteilung der Formen auf die drei Personen zeigt signifikante Unter-
schiede (Abb. 9, Anhang2,2.9).Im Vergleich zu Groningen hat Drente mehr
Belege auf -t und weniger atf -nt.

Bei Anlegung des 75o/o-Kriteriums hat in Drente der Einheitsplural auf -n
mciglicherweise ein Ubergewicht: in der 1.PI. gilt er zv 89o/o, in der 2.P1. ^) 50o/o
(nur 4 Belege!) und in der 3.PI. zu 84o/o.

8.6.1. Ouerijssel 1300-1530 (ohne serielle Quelle aus Goor)

Im vergleich mit einer friiheren Studie (Goeman 1992; hier Kap. 7) bleibt
geographische Verteilung statistisch signifikant; von \(/est nach Ost nehmen

die
die
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Formen mit -r 2u.20 Diese Situation dndert sich auch nicht angesichts gr<iBerer

Belegmengen (vgl. deshalbAbb. 1 und 2imKap.7).
1.P1. (Abb. 10): -nt-Formen nehmen ab, das Verheltnis zwischen -t und -en

bleibt stabil, aber die Abnahme ist nicht signifikant (vgl. Anhang 2,2.10).
3.PI. (Abb. 11): -nt-Formen nehmen zu, und zwar auf Kosten von -r (signifi-

kant) und -n (nicht signifikant), vgl. Anhang 2,2.1la. Wenn man -t und -nt
zusammennimmt und -n gegeniiberstellt, ist die Entwicklung nicht signifikant
(Anhang 2,2.11b). Im betreffendenZeitraum bleiben die Unterschiede zwischen
die Personalformen stabil, die 3.P1. zeigt mehr -ntals die 1.P1.

Die Plurale auf -t I -ntys. -n sind erwagleichverteilt: jeweils rund 50% (vgl.

Abb. l}a 123 gibt den Befund von Slicher van Bath 1949).

8.6.2. Goor ( I 330- I 4 I 0)

Die 2.P1. ist nur einmal belegt: auf -t, eine 1.P1. auf -ewurde nicht mitgezfilt.
1.P1. (Abb. l2): allem Anschein nach nehmen die Formen auf -n zu, allerdings

nicht signifikant (vgl. Anhang 2,2.12).
3.P1. (Abb. 13): nur 2.27o/o aller Belege (BB) zeigen -nt, und diese treten

verhllnismdfiig spdt auf; wir schlagen diese Belege daher zu denen auf -t, aber wie
schon bei der 1.P1. ist die Enrwicklung nicht signifikant (vgl. Anhang 2,2.13)

Im Gegensatz zum iibrigen overijsselschen Befund (vgl. 8.6.1), der kaum eine

Differenz zwischen der 1. und der 3. Pl. aufwies, zeigt Goor in der 1.P1. zu 25o/o

mehr -rz-Formen; in Goor selbst hat die 1.P1. ca. 20o/o mehr -n-Formen als die 3.

Pl. (dies ist signifikant, vgl. Abb. 13a und Anhang 2,2.13a). Die Verteilung ist
etwas weniger gleichgewichtig als im i.ibrigen Overijsselschen (vgl. 8.6.1).

Da sich in die drei folgende Regionen, wenn man sie gesondert betrachtet,
keinerlei signifikante Entwicklungen zeigen, gebe ich die Resultate ohne tabella-
rische Ubersicht. In AnsclufS daran untersuche ich diese Regionen als Gesamt-
heit; dabei wird dann nach Personalformen unterschieden.

8.7. Achterhoek (137 5 -1 580)

Die Anzahl der Belege ist etwas niedriger, und deshalb sind alle drei Pers. des Pl.
zusammengenommen. Die Varianten zeigen wlhrend der gesamte Periode ein
stabiles Nebeneinander (keine Signifikanz). Der Unterschied zwischen der 1.P[.

und der 3.P1. ist signifikant. Das Suffix -r begegnet nur in der 3.PI.; -t und -nt
sind weniger frequent als in Overijssel und Goor.

8.8. Arnheim/Nimwegen, Liemers, Kleve (1420-1 580)

Aus Vergleichsgriinden sind hier, wie auch im folgenden Abschnitt, die drei Pers.

des PI. sowie (als vierte) die Hirflichkeitsform2r zusammengenommen. Auch hier

zo (Goeman, 1992 hier Kapitel 7) basiert nur auf Slicher van Bath ( 1 949).
2t Im folgenden 4.P1.: Httflichkeitsform Uwe Liefden.
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zeigt sich keine signifikante zeitliche Enrwicklung. Der Unterschied zwischen
den Personalformen ist gleichwohl signifikant. Es IaBt sich eine Tendenz zum
Einheitsplural auf -z ablesen (600/o); -ntbegegnet nur in der 3.Pl., -r in der 2.PI.

8.9. Alte IJssel, IJsselregion (1350 -1575)

Es zeigt sich zeitlich kaum eine Enrwicklung (kein Signifikanz). Die leichte
Zunahme des r-Suffixes erklirt sich durch eine Zunahme von Formen in der
3.P1.; die 2.P1. ist lediglich durch 3 Belege vertreten.

8. I 0. Gesamtregion Achterhoek/Liemers/ Kleve/ IJsselgebiet

1.P1.: Das oben bereits fur die Einzelgebiete angemerkte Fehlen einer zeitlichen
Enrwicklung wird auch fur die Gesamtregion bestitigt, vgl. Abb. 14, Anhang2,
2.14 (nicht signifikant). Im allgemeinen i.iberwiegen die Formen auf -n, -nt
begegnet nur in beschrilnktem Ma{3e in den Regionen Achterhoek und Alte
IJssel/IJssel (vgl. Abb. 1 5 und Anhang 2,2.1.5. Auch die regionale Verteilung22 ist
nicht signifikant.

2.P1.: Zu- und Abnahme der Varianten sind ohne Signifikanz (Abb. 15 und
Anhang 2,2.16); die Mehrheit der Belege (und zugleich die Erstbelege) sind auf
zweiJahre konzentriert. Auch die geographische Verteilung ist wohl nicht signifi-
kant (Abb. 17, Anhang 2, 2.17); es deutet sich allenfalls eine Tendenz an, da[3

nach Osten dre -n-Belege zunehmen. Im Achterhoek war die 2.P1. nicht belegt.
3.P1.: Auch hier stagnieren die Verhdltnisse. Die zeitliche Entwicklung ist

nicht signifikant (Abb. 18, Anhang2,2.78), anders die geographischen Unter-
schiede (Abb. 19, Anhang2,2.l9).

4.PI. Die Hoflichkeitsform geht ausschlie8lich auf -n aus.
Aus den Resultaten kdnnen wir nun ableiten, da8 der Raum Arnheim/

Nimwegen ein System -n, -t, -nhat, wobei allerdings die 2.P1. variabel ist. Dem-
gegentiber zeigen Liemers (ohne Belege ftir die 2.P1.) und Kleve/Kleverland/
Geldern (nach dem7So/o-Kriterium per Personalform) eindeutig einen z-Einheits-
plural, wobei Liemers in der 3.P1. Variabilitdt aufweist. Die geldrische gr[fliche
Kanzlei nimmt eine Zwischenposition ein; die Variation liegt hier in der 2.P1.
Der Achterhoek zeigt auch keinen rechten Einheitsplural auf -r (einschlie8lich. -
nt), noch weniger die lJsselregion. Die Variation ist also per Personalform recht
unterschiedlich.

In diesem Ubergangsgebiet zwischen "niederfrenkisch" und "niederdeutsch
(im engeren Sinne)" sollte man eigentlich starke Variation erwarten, und zwar
sowohl hinsichtlich der geographischen Verteilung der Formen als auch deren
zeitlicher Enrwicklung. \Wie man sieht, ist es eher umgekehrt: es herscht Stabili-

Die Siglen in Abb. 15 bedeuten: Arnhem/Nijm = Region Arnheim/Nimwegen, GelreGrKan =

geldrische grlfliche Kanzlei, lssel = region lJssel/A1te IJssel, Kleef = Stadt Kleve/Kleverland/
Geldern, Kleefller = klevische herzogliche Kanzlei.
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rdr,23 Variation gibt es tediglich zwischen den morphologischen Kategorien. Die-
se Stabilitdt gilt auch ftir eine ganz andere Textsorte: so hat Besch (1967 3lZ) fur
eine aus dem Kloster Bredevoort (im stidlichen Achterhoek) stammende erbauli-
che Handschrift (1436-1437) ebenfalls ein variables System nachgewiesen: 1.PL

atf -n, 2.P1. auf -r (einmal auch auf -n), 3.P1. auf -ru (einmal auf -nt); dieser

Befund stimmt hinsichtlich seiner Variabilitdt sowohl mit dem unserer Regionen
Achterhoek und IJssel iiberein.

Die Stabilitdt ist um so bemerkenswerter, weil die diachrone geographische
Verteilung samt ihrer Variabilitit, wie unsere Karten zeigen, noch heute syn-
chron existiert.

8. 1 1. Schlufibemerkungen
\il/ir greifen zuriick auf die Ergebnisse fur Groningen, Drente und Overijssel. Mit
der Zunahme (in spdterer Enrwicklung) des z-Suffixes erweist die Stadt Groningen
sich als drentisch. Zunachst hatte es in Groningen eine leichte Zunahme des -r
(1.P1.) :und -nt (3.nt.1 gegeben. Drente verhelt sich umgekeht. Die Situation in
Overijssel bleibt stabil.

Nach Personalformen gibt es deutliche Unterschiede, die allerdings in Overijssel
weniger ausgeprlgt sind.

Auch fiir diese Dialectgruppen gilt im wesendichen Stabilitdt in der Variabili-
t1t, die sich im synchronen Kartenbild widerspiegelt. Es hat den Anschein, als sei

die Variabilitlt in den nordostl. Dialekten von interner Art; die morphologischen
Enrwicklungen scheinen ebenfalls primlr dialektintern abgelaufen, und nur in
geringem Ma{3e durch externe Faktoren beeinflu8t worden zu sein. \7enn es

solche externe Einfliisse gegeben hat, dann haben sie, so scheint es, nur eine

bereits vorhandene Enrwicklung unterstiitzt.
\fenn wir also diese Stabilitdt diachron bis in die heutige Zeit nachweisen

konnen, dann diirfen wir auch ein wenig in die Zeit zurick extrapolieren. Mit
aller Vorsicht konnen wir sagen, da8 die heutige Variation schon friiher bestand;
und da8 -r, nicht wie Heeroma annahm, einer jringeren westFilischen Expansion
zu verdanken ist, sondern, wie unsere lltere Belege zeigen, bereits vorhanden war.
In den Bereich der gleichwohl nicht vollig unberechtigter Spekulation geraten
wir allerdings, wenn wir das hartndckige Festhalten an den -nt-Formen (dort wo -
n- nicht nicht imZuge des Nasalschwunds ausgefallen war, weil es nicht rror stl,
Reibelaut stand) und die zugegebenerma8en wenigen Belege mLt -nt bei anderen
Verben (wie sind/t, doent) als Indiz ftr die von Shields (1981) diskutierte Mog-
lichkeit betrachten, nach der es eine alte (im idg. Zusammenhang junge) Alter-
nanz gegeben hat zwischen einem primdren -nti einerseits und einem sekunddren

23 Dagegen ist z.B. in Si.idwestfalen (Stadt Attendorn) die Zunahme des -z-Suffixes signifikant:
(Goebel/Fedders 1988, 120-122); die absoluten Zahlen werden in7 Zeiraherklassen analysiert.
Der Vergleich unserer Abb. 20 (vgl. auch Anhang 2,2.20) mit ihrer Abb. 4 zeigt, wie unser

Verfahren die Systematik erfa{3t.
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-en < -un < -n (< * -(e/o)r) mit variabler Erweiterung andererseits, die das -n
stiitzte (andernfalls wdre den Auslautgesetzen zufolge mit Apokopierung des -n
zu rechnen gewesen). Auf diese Veise kann mann sowohl die -en-Formen als

auch die mit -o und -e erkhren.
Dafur spricht auch, da8 Sievers-Brunner (1965,267f., Anm. 4-5) zwar auf

Apokope bei "beliebige[n] 1. oder 2. Plur." hinweisen, dann aber allein von der
westsd.chs. Inversionsform habbe we, Ze mit dem Optatiwokal (anstelle des indi-
kativischen we/3e habbad zu der Schlu8folgerung kommen, da{3 das -r in der
Inversion zundchst im Optativ entstehen sei und sich dann durch Analogie auf
den Ind. ausgebreitet habe. Es gibt daneben aber auch deutliche Belege mit -en

im Ind.Pl., vgl. habbon we, nallon 3e.24

Solche Gebrauchsschwankungen - seien sie nun spdt-idg. oder einzeldialektal -
k<innten auch die geographisch relativ gro8e Verbreitung des -en-Suffxes im Ind.
erkleren, einschlie8lich der spdteren stabilen Variabilitlt.

Polomd (l9SZ) hat deutlich gemacht, da8 das Germanische sehr archaische
Zuge hat. \7arum sollte es dann keine Archaismen im Bereich der Morphologie
aufweisen?

Eine Bestdtigung unserer Auffassungen finden wir in einem Beleg der \fleser-
runen, deren Echtheit nich mehr in Frage steht. Die dortige 1.PI. latam wird von
Antonsen (1993) indikativisch-imperativisch interpretiert. Es handelt sich bei
dieser Form um die Nr. 4988 der Trias 4990-4955-4991, die nicht splter als in
den Beginn des 5.[h. n.Chr. zu datieren ist; sprachlich charakterisiert Antonsen
die Form als "pre-Old Saxon Ingvaeonic Germanic" (1993:15).Er folgert aus

Datierung und Form, da8 enrweder die qrpisch ingwdonische Analogie, die zum
Einheitsplural ftihrte, noch nicht wirksam war, oder aber die unterschiedlichen
Pluralformen noch nicht alle der Analogie untem/orfen waren. Auch er geht also

fiir diese frtihe Zeit rmplizit von einer Periode mit personalformgebundener
Variabilitdt der Suffixe aus.25

8. 12. Nachtrag. Stabile Variabilitet: Sumxkonkurrenz

A. Die von uns (K"p. 7 und B) untermauerte These, es glbe im Gebiet des
Einheitsplurals von Alters her auch ein Einheitsplural des Prils.Ind. auf -en, ne-
ben einem altertiimlichen Einheitplural auf -r, ist einen neuen Erkldrungsversuch
gegentibergestelt worden. Frtiher Einheitsplural auf -en in Groningen wird von
Niebaum (1997) erklert als hollandischer schreibsprachlicher Einflu8, die von
Utrecht vermittelt wird, da ein Prdfekt als Vertreter dessen Bischofes die Stadt

24 Sievers-Brunner ( 1965 , 277): Handschrift R2.
.rr Die Rekonstruktion von Shields (1981; 1984) war allgemeiner *-(e/o)w (dabei steht,n/fiir qua

Artikulationsort unspezifizierten Nasal). Hiernach ginge -am in latam auf die Yariante -om
zuriick. Antonsen (1993) erwdgt zwar die Mdglichkeit einer Optativform, er weisr eine solche
Erkhrung jedoch zuriick, da sonst *latem zu erwarten gewesen wdre. Die Sprachformen haben
keine nordwestgerm. oder ostgerm . Zige, sondern sind deutlich als westgerm. zu charakrerisie-
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Groningen verwaltet, eben in der Zeit, als sich eine stddtische Kanzlei in der
Stadt Groningen bildet und die erste volksprachliche Urkunden verfa8t werden.
Dieser neuen Erkhrung stehen aber drei faktische Probleme gegeni.iber.

Zum Ersten die Tatsache, daf3 die von mir signalierte 2.Plur.-Formen op -en
(ghi swerez in indikativischer Funktion)26 nicht nur in Groningen benutzt wer-
den, sondern auch, zum Beispiel, ein wenig spdter im Stadtrecht der viel siidli-
cher geliegenen Kleinstadt Hasselt. Dagegen sind diese Formen des 2.Plur. mei-
nes wissens nicht vertreten in Texte die aus aus LJtrechter Gegend herstammen.2T
Friihes Auftreten des 2.Plur. auf -eru macht die Hypothese einer Hollandischer
Beeinflussung der Groninger Formen sehr unwahrscheinlich.

Zum zweiten sind diese Formen auf -en eben in Eidesformeln belegt. Eine
Abweichung der juristisch richtigen, rituellen Form entkrefte die Rechtshandlung.
Die Belege dieser Verbalformen auf -en sind deshalb zuverldssig. Sie sind dazu
Zeugen des altheimischen Charakters, da die Rechtssprache im allgemeinen ar-
chaisch ist.

Zum Dritten verlauft die Enrwicklung der stadtischen Kanzlei in Groningen
den Vertreter des Bischofes, den Prdfekten, politisch antagonistisch gegeniiber.
Sie folgt in der Durchftihrung der Volkssprache dieselbe Enrwicklung der Form
und der Formeln, die wir auch in die stldtischen Kanzleien in Norddeutschland
sehen (2.B. Osnabnick, Bremen) (Looper 1982;1984).28 Die geographische Dis-
tribution, die juristische Funktion und die Entwickling der Schreibsprache wei-
sen also bis auf weiteres auf autochtone Einbettung der Verbalformen auf - enhrn.

Es hat von diesem Stadtbuch verschiedene Versionen gegeben die nicht alle tibergeliefert
worden sind. Die Herausgabe Teltings ist die llteste Version die bekannt ist:7425, aber diese

geht zuriick auf unbekannte Versionen des Jahres 1310 (als gemeldet vom Utrechter Bisschof:
"..dese drie lesten ponten die vinden wi te bescriven ende te setten in der statboic...ende te

besveren alse statrecht", (BIok e.a. 1896-1899:229) und des Jahres 1330. Diese letzte Version
ist die Grudlage der Renovationen von 1400, 7425 en 1447. Die tWiederaufzeichnung des

Jahres 1447 ist vorziiglich herausgegeb€n von De Rhoer (1825). Sehe: Van der \Werff (1990).

Stadtrecht Hasselt, geschrieben nach 1450; es gibt einige Interpolationen eines spdteren Da-
tums, aber die Eidesformeln geh6ren nicht dazu (N.N. 1883): 14 x ghtj ...-en (ausgenommen

pretpres. ghij sullen),3 x ghtj ...-d/t (awgenommen 2 x pretpres ghij suh).
In Quellen Utrechter St5dte (Fruin 1892-1903 Amersfoort, Rhenen, \fijk bij Duurstede,
Montfoort, Linschoten, IJsselstein) habe ich gar keine Formen wie ghi .. -€/t aangetroffen, aber
wohl gi sult, gt sijt, gt moicht gegentiber 3plur sijn, sijnt und weiterhin ausschliesslich Inversions-
lormen wie sweer gt(Keuren Amersfoorrs 1523; Urspr. Redaktion 1504: Fruin I: 153- 154) und
sweer gtneben ghy sub in IJsselstein (Hand 1. Helfte 16. Jahrhunderts: Fruin III: 55). Die
Erklerung der Inversionsformen wie sweer gtist besprochen im 9. Kapittel. Die Formen 2Plur
auf -t neben die mit 3Plur auf -en lassen einen Utrechter Plur-System -fl, -t, -z sehen, mit
archaischen Formen auf -nt, und nicht einen Einheitsplural auf -n.
Looper (1984) denkt an Hollandischen Einflu8 in der Zeit des Hollandischen Grafen Al-
brechts von Baiern; er basiert sich auf eine Charakterisierung der einschldgigen nicht-Frisischen,
volkssprachlichen Production als Mittelniederlandisch, aber die mr-r8 als Niederdeutsch Cha-
rakterisiert worden. tWie schon aufgemerkt worden ist, ist direkter Hollandischen Einflu8
unwahrscheinlich. Sehe weiterhin dieses Kapitel 8 und Niebaum (1997).

26r
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B. Die Konkurrenz zwischen Suffixen auf -et und -en, die wir schon frtih fur
Groningen belegt haben, tut sich auch frtih vor an der Si.idseite des westlichen
Niederdeutschen in einer Gegend die die Verhaltnisse der Liemers fortsetzt nach
Osten. An der Grenze zwischen Niederdeutsch und Niederfrenkisch2e sind Mitte
13. Jh. in einer dlteren Handschrift die Niederbergischen Rezepte interpoliert
worden (original, Herausgabe Gysseling 1 980 343-344), und es gibt tatslchlich
eine Abwechslung im 3. Plur. von -en und -et dot, sterruet, steru)en und wasset.

Die Zunickextrapolation der in 8.10 vorgefundene stabile Suffixkonkurrenz, die
aus theoretischen Gri.inde en^/ogen wurde, ist also nachher empirisch bestltigt.
Ziemlich stabile Suffixkonkurrenz kann also in sehr unterschiedenen Regionen
auftreten.

C. Suffixkonkurrenz und Sprachkontakt findet man nicht nur in den westlichen
niederdeutschen Dialekte, sie charakterisieren auch die Enrwicklung des Einheits-
plurals im Mittelenglischen. Dort resultiert eine Zero-form aus der Kompetition
der Pluralsysteme. Im nordlichen Mittelenglischen gibt es Einheitsplurale auf -es.

Dagegen gibt es im Gebiet stidlich der Danelaw Plurale auf -eth. Plurale auf -en

befinden sich zwischen beiden Gebieten in der si.idlichen Danelaw.
Zwischen Einheitsplural auf -en und Einheitsplural auf -es gibt es ein Ub.r-

gangsgebiet mit beiden Formen (sehe Benskin 1992). Nach den Karten von
Mclntosh, Samuels und Benskin (1986) tun sich, innerhalb des Gebiets mfi -en

auch Formen mrt -eth vor. Die zwei Gebiete, die sowohl -es als -enkennen, zeigen
dazu Zero-Formen, aber nur wenn das Pronomen proklitisch fest mit dem Verb
verbunden ist.

Aber schon vorher, im Spltaltenglischen, waren die unsynkopierten Verbal-
formen (sowohl 3. Sing. als Einheitplur.) einer Frikativ-Apokope unterworfen,
die ausschlie8lich in unakzentuierten Silben stattgefunden hat (Lutz 1992,1992a).
Der Proze8 grifft 3. Sing. mehr an im Norden (Anglisch) und zeigt eine niedrige-
re Frequenz im Stiden. Die hohere Frequenz der Frikativ-Apokope im Norden
hangt damit zusammen, da8 die altenglische Vokalsynkope im Norden (Anglisch
c.s.) eben eine niedrigere Frequenz hat (wie hiernach gezeigt im Kapitel 10). Und
deshalb hat der Stiden auch weniger Frikativ-Apokope, ndmlich durch die dort
herrschende, gro{3ere Intensitdt der Vokalsynkope der keine unakzentuierten Sil-
ben hinterla8t.

Der Einheitsplural, dagegen, zeigr einen derartigen Unterschied gar nicht. Im
Norden (Anglisch) war er eben so stark der Frikativ-Apokope unterworfen wie
im Stiden (West-Sachsisch). Das kann man erwarten, weil die Yokalsynkope nur
3. Sing trifft und nicht den Einheitsplural (vgl. Kap. 10 fiir die Vokalsynkope).

Die Apokope ist auch variabel im Plural; nicht nur bei den unakzentuierten
Verbalsuffixe, aber auch bei unakzentuierten Prefixen wie oth- und utith- (Lutz
1992,1992a). 'S?'eiter alternieren im Norden die apokopierten Verbalformen mit
Formen auf -s, in den Midlands alternieren sie mit Formen auf -n.

re Von Gysseling (1980) in der Region Ketrwig-\X/uppertal ]okalisiert.
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Die ncirdlichen Formen auf -swurden meistens erklart durch Skandinavischen
Einflu8, die Midlandsformen durch Analogie (Brunner 1962), aber Lutz sieht
den Proze8 eher als die Ablosung durch Substitution einer durch Apokope insta-
bil gewordene Suffixform, wobei in den neuen Formen nur den dentalen/
alveolairen Charakter des Suffixendes erhalten bleibt. Die beiden Substitutions-
formen, -en wd -ar, waren die einzigen hinterbliebenen konsonanthaltigen Suffi-
xe mit anderer Funktion (2.B. nominal).

Diese Erkllrung von Lutz impliziert, daf3 es, unter Voraussetzung der Variabi-
litlt, ebenfalls Pluralformen auf -e gibe. Und diese gibt es, relikthaft, tatslchlich
noch im Spdtmittelenglischen (siehe die Karten in Mclntosh, Samuels und Benskin
1968: I; 476,652-653).

Spiter, im 14. und 15. Jahrhundert, nimmt aber die Zahl der Zero-Formen
schnell zu, wie man bei Lass (1992) sehen kann.

Lass hat 299 Pluralwortformen aus 4 Textteilen von je 5000 Wcirtern erho-
ben. Diese Texte zeigen auch eine zeitliche Abstufung:
(1) East-Midland (Peterborough Chronicle) 1128-1137 ;

(2) London mit Midlandeinschlag (Autor: Chaucer) , 139l-1392;
(3) London 1418;
(4) London (Autor: Caxton) 147314-1477.
Eine quantitative Analyse der von Lass erhobenen Daten la8t signifikante Resul-
tate sehen: vergleiche die Figuren und die Tafeln weiter unten; East-Midland hat
kein -etlt, weil diese Region Plurale auf -en hat (vgl. Abb. 21 und 22, Anhang2,
2.21 u. 2.22).

Die Entwicklung zv zerl tut sich aber noch sehr viel schneller vor beim Infini-
tiv (262 Formen). Beim Infinitiv handelt es sich deshalb wohl um einen Laut-
wandel: die (e)n-Apokope. Beim Einheitsplural dagegen vollzieht sich die Ent-
wicklung wesentlich langsamer. Es handelt sich um relatiu stabile Suffixkonkurrenz.
Die Ausbreitung beim Plur. yon zero im 13. und 14. Jahrhundert geht nicht nur
auf Kosten der Formen auf -en aber auch der Formen auf -th. Es ist also nicht
reiner Laurwandel. Der Sprachkontaktsituation zufolge kann Suffixkonkurrenz
zur Deflektion ftihren.
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Anhang

Anhang l: Erkhirung und Abbildungen

Leloux hat fiir seine einschlagigen Untersuchungen (1977,7982, 1986) bereits ostnl.
Texte exzerpiert; ftir die beiden letzten Beitrdge wurden auch die Formen ftir die 3.P1.
Prds. des Verbum substantivum sin/sint/sinnen erhoben. Leloux gibt jedoch nur an, ob
eine Form vorherschend ist oder mit einer anderen Variante alterniert.3o AIle von Leloux
ausgewertete Texte wurden erneut durchgesehen; dabei wurden alleFormen des Pl.Prds.Ind.
gezahk. Konjunktivformen oder Formen in syntaktisch-konjunktivischem Zusammen-
hang sowie die Prdterito-Prdsentia wurden nicht einbezogen, auch nicht, wenn die -t-
Suffixe zeigten. Inversionsformen, mit angehdngtem Pronomen wurden gleichfalls nicht
mitgezdhlt (oft -r-Suffixe).

Ich habe au8er den bei Leloux genannten Texten ftir Groningen und Drente folgende
Urkunden exzerpiert: Blok u.a. (1896-1899) die Nummern . 334, 336, 419, 437 , 439,
450, 457, 46t, 462, 453, 474, 476, 479, 5t3, 529, 

'32, 
533, 534, 551, 557, 592, 593,

586,587,588,592,601,605,609,610,611,612,613,614,676,619,621,626,627,
628,633, 636, 637, 640,641,642, 657,656,659,560,66t,662,663,664,666, 667,
673,675,704,706,707,709,770,719,727,729,729,735,739,740,741,742,749,
750,751,752,753,754,759,760,762,763,764,769,771,774,790,79t,793,794,
785, 787, 790, 792, 793, 795, 805, 806, 808, 993 (die Kopien des Cartulariums aus

Dikninge wurden ebenfalls ausgewertet da es sich gezeigt hat, da[3 sie vom Original (dort,
wo dieses noch vorhanden ist) nur geringftigig abweichen; vgl. Blok u.a.(i 896-1899, Bd.
II: 516)); ftir Groningen ferner aus Oosterhout u.a. (1975) die Urkunden: Nr. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 15, 16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,29,33,34,35,36,39,39,
40,47,42,43.

Fiir Achterhoek, Geldern und Kleve habe ich die "Bijdragen en Mededelingen" der
Vereinigung "Gelre. Vereniging tot beoefeningvan Gelderse Geschiedenis, Oudheidkunde
en Recht" durchgesehen; exzerpiert wurden Nr. 5i391-392,51392,151548-550, 18/ 80-
84,201130-131,201131-133 (notarielle Kopie), 201135-138,271187-226 (1, II, III, IV, v,
VI, WIa,b, VIIIa,b, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, )C(II, XXIV, )O(VI, )O(VII, XXVIII,
)c(xt, x)cfl II, )ooflv, xxxv, xxxvl, )coG.III), 32 I | 68, 32 I | 69, 38 I 129 .

Nicht einbezogen wurde Leloux' Nr. 29, da dieser Text hd. beeinflu{3t ist; seine Nr.
22, die er auf 1494 dariert, ist von mir, dem Text gemd8, dem Jahre 1490 zugeornet
worden.

r0 Zu eingehender Kritik an Lelouxs Verfahren siehe Niebaum (1986).
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Des weiteren wurden die folgende Quellen exzerpiert: Bakker/Huussen (1991), die
ostlichen Texte aus Gallde (o.J), Goelema (1991), Gratama (1886), Kalveen (1957),Kern
09A4, 190r, 1906), Sodmann (1980, Anhang), Van der Schrier (1992), Vredenberg
(1974). Einbezogen wurden ferner die Zahlenangaben bei Slicher van Bath (1949);
allerdings konnten hier die PrIt.-PrIs. nicht ausgesondert werden, und es wird dort auch
kein Unterschied nach 1., 2. oder 3.Pers. gemacht; deshalb wurden diese Angaben als 123

Zusammengenommen.
Ftir die Destinatarproblematik vgl. zusammenfassend und mit weiterftihrenden bi-

bliographische Angaben Dijkhof (1993).3r In Holland spielt diese Problematik eigentlich
nur im Verhaltnis zwischen Landesherr und von ihm abhangiger Stadt eine Rolle. In
diesem Falle ist die Beurkundung einer grdflichen Stadt zumeist eine Destinarausfertigung.
Im Allgemeinen dtirfte aber auch sonst die Lokalisierung der ausgewlhlten Urkunden
gesichert sein, weil die Volksprache in den Niederlanden zundchst im Vesten in die
Schrift eindringt und sich dann nach Osten durchsetzt; dieser Proze8 begint im Osten
beim Kleinadel, erfa8t danach die StIdte und setzt sich zuletzt im Verkehr mit dem
Landesherrn durch (Slicher van Bath 1949). Nur ftir Groningen haben wir darauf ver-
zichtet, eine Regionalisierung durchzufiihren, und zwar wegen des gro8en Einflusses der
Stadt auf die schriftliche Produktion der Umgebung.

Eine, genauere Lokalisierung der Urkunden hetten wir im tibrigen auch deshalb nicht
durchfuhren krinnen, weil dies auf Autopsie beruhende, eingehende diplomatische Un-
tersuchungen jeder Urkunde und Schreiberhand voraussetzen wiirde (Dijkhofi 1993).
Selbst das vorztigliche monumentale Urkunden-Corpus von Gysseling (1980) la8t in
dieser Hinsicht noch tWiinsche offen.

Die beiden Gerichtsregister aus Groningen und Goor (eine Kleinstadt) sind serielle

Quellen. Eintrd.ge ohne Datierung wurden auf der Grundlage der Paginierung der datier-
ten Eintragungen interpoliert, allerdings nicht linear; stattdessen wurde mit Hilfe von
cubic Splines interpoliert. Das bedeutet, daf( anhand aller bekannten Datierungen eine
Kette kontinuierlicher Kurven erzeugt wurde, womit beinahe 99o/o der Variation erfa8t
ist. Auf diese \Meise hat mann -bis auf etwas mehr als 1olo- auch alle Zufilligkeiten
mitmodelliert. Die Verteilung der bekannten Datierungen iiber die Seiten zeigt teils
Textstrecken in fortlaufender Datierung, teils werden diese unterbrochen durch Strecken
mit starken Abweichungen. Ein Schreiber versucht ja manchmal, leere Stellen und Seiten
aufzuftillen; und dies geschieht weitgehend zuFillig. Die unbekannten Datierungen wur-
den dann auf der Basis der Paginierung am Schnittpunkt der ermittelten Spline-Kurve
mit der Jahreszahl abgelesen. Eine lineare Interpolierung wtirde vorausssetzen das ein
Schreiber die leeren Stellen nach Plan ausftillt. Unser Verfahren legt jedoch beziiglich des

systematischen wie des unsystematischen Vorgehens der Schreiber Rechenschaft ab und
wei8 beide Aspekte zu nutzen.

I Ubrigens kann man von einer strengen Beachtr.rng dieser Prinzipien noch wesentliche Neu-
entdeckungen erwarten. So dtirfte z.B. durch die Entdeckung und Erlduterung der auto-
graphischen und automundierten Urkundenproduktion des Melis Stoke (Burgers 1993) kiinf-
tig auch dessen bestrittene Autorschaft der "Rijmkroniek" ins rechte Licht genickt werden.
Uber die sprachwissenschaftliche Auswertung von Urkunden vgl. Fedders (i 988).



266

Anhang 2: 1. Abbildungen

Abb. 1: Groningen Stadt und
t499):1.Plur.

HOOFDSTUK 8

0.75

0.5
l-

Land (1370-

t
NI

1370 1390 1410 1430 1450 1470 t490

Jahr

Abb.3: Groningen Stadt und Land (1370-
1499):2.Plur.

Abb.5:

t370 t390 t4t0 1430 1450 t470 t490

J'Lt

Groningen Stadt -Serie (147 5-I 543) :

3.Plur.

I

0.75

1490 1510 1130

Jahrinterpolation

Abb.2: Groningen Stadt und Land
t499):2.Plur.

(r370-

0

1370 1390 1410 1430 1450 1470 1490

Jahr

Abb.4: Groningen Stadt und Land (1370-
t499): l.2.3.Plur.

0., - u.)

Abb.6:

r

0.75

123
PellPlur

Drente (1313-1407): 1.Plur.

0.5

u
! 0.5
E

0.25



Drente (1313-1407): 3.Plur.

1310 1330 1350 1370 1390 1410

Jrh,

Drente (1313-1407): 1.3.Plur. (nach Region)

267

Abb. 10: Overijssel (1300-1530) ohne Goor-
Serie: 1.Plur.
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Abb. l1: Overijssel (1300-1530) ohne Goor-
Serie: 3.Plur.
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Abb. 15: Achterhoek/Liemers/Kleve (1365-1580): 1.Plur. (nach Region)
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Abb. 18: Achterhoek/Liemers/Kleve (1365- Abb. 20:
1580):3.Plur.
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Anhang 2t 2. Statistische Proberu

** 
= signifikant

271

2.1 SummaryofFit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Wg,t)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Parameter Estimates

. I 138481
201

DF .LOGLIKELIHOOD

1 0.5t40662
13 5.3760509
14 5.8901170

TERM

Intercept

Jahr

2.2 SummaqT of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum \7gts)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Pararneter Estimates

ESTIMATE

57.3529835
-.03778856

ESTIMATE

57.3529835
-.03778856

Wgts)

STD ERROR

64.tzr40r
.04348423

.0872760
5

DF -LOGL]KELIHOOD
1 0.5140662

13 5.3760509
t4 5.8901170

CHISQUARE

1.028132
Prob>ChiSq

0.310598

CHISQUARE

0.80
0.76

CHISQUARE

1.028t32
Prob>ChiSq

0.310598

CHISQUARE

0.80
0.76

CHISQUARE

8.789958
Prob>ChiSq

0.003029

PROB>CHISQ

0.3711
0.3848

PROB>CHISQ

0.371r
0.3848

TERM

Intercept
Jahr

2.3 Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum

STD ERROR

64.r2r401
.04348423

.02t2364
385

-LOGLIKELIHOOD

4.39498
202.55962
206.95450

Analysis of Loglikelihood

SOUR.CE

Model
Error
C Total

DF

I
383
384
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Parameter Estimates

TERM

Intercept

Juh.

2.4 Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum

HOOFDSTUK 8

ESTIMATE

12.785r300
-.00800363

!fg,r)

CHISQUARE

52.689
58.032

I
0.0050
0.0149
0.9204
0.0498
0.0100

20r

STD ERROR

4.0085165
.00276309

.081 1 183
601

.LOGLIKELIHOOD

26.3443r
298.41964
324.76395

PROB>CHISQ

0.0000
0.0000

CHISQUARE

10.17
8.39

3

0.0000
0.0000
0.7714
0.2208
0.0078

385

CHISQUARE

26.27535
Prob>ChiSq

0.000000

CHISQUARE

18.59
18.95

PROB>CHISQ

0.0014 **

0.0039 **

PROB>CHISQ

0.0000 **

0.0000 **

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

TEST

Likelihood Ratio
Pearson

Response Profiles

-n I -rl-nt

0
e

n
nt
t

2
0,0000
0,0000
0.8667
0.0000
0.t333

r5

.2049268
116

-LOGLIKELIHOOD
13.137675
50.97r42r
64.1,09096

STD ERROR

20.659277
.01366185

.a995636
26t

DF

8

r84
r92

**

2.5 Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum lVgts)

Nur -nt versus -n

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Parameter Estimates

ESTIMATE

Intercept -89.066834
Jahr-Interpolation .059471370

2.6 Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum \7gts)

DF

I
L14
115
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Analysis of Loglikelihood

SOURCE DF .LOGLIKELIHOOD CHISQUARE

Model 3 10.84043 21.68086
Error 2r5 98.03898 Prob>ChiSq
C Total 258 108.87941 0.000076 **

Parameter Estimates

TERM ESTIMATE STD ERROR CHISQUARE PROB>CHISQ

Intercept -53.054036 43.715029 3.61 0.0574

J*h' .059814673 .03189036 3.52 0.0607
Intercept -77.153645 17.473867 19.50 0.0000 **

Jahr .058315219 .01286833 20.54 0.0000 **

Intercept -61.199987 60.180948 1.03 0.3092

J*hr .a$208r30 .04398810 0.96 0.3260

2.7 Summary of Fit

Rsquare (U) .0649621
Observadons (or Sum \fgts) 172

Analysis of Loglikelihood

SOURCE DF .LOGLIKELIHOOD CHISQUARE

Model 2 6fi12384 12.02476
Error 168 86.539795 Prob>ChiSq
C Total 170 92.552180 0.002448 **

Parameter Estimates

TERM ESTIMATE STD ERROR CHISQUARE PROB>CHISQ

Intercept -75.882159 25.270053 9.02 0.0027 **

J"h. .057559765 .01863458 9.54 0.0020 )t('(

Intercept -76.297246 29.511449 6.68 0.0097 **

Jrh' .056304225 .02167652 5.75 0.0094 **

2.8 Summaryof Fit
tuquare (U) .1371196
Observations (or Sum \ilflgts) 398

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

DF -LOGLIKELIHOOD

30 28.r0r57
r47 176.84040
r77 204.94196

TEST CHISQUARE PROB>CHISQ

Likelihood Ratio 56.2A3 0.0026 **

Pearson 73.629 0.0000 **
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Response Profiles

-n I -tl-nt
Dikn. Drente Echten Eelde Eze Koev. Peize Rolde Ruinen Steenw. \flelv.

e 0.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0133 0.0000 0.0000 0.1818 0.0000 0.0000
n 0.8952 0.9403 0.9000 0.6667 0.8667 0.7867 0.6000 0.8947 0.5455 0.9000 0.6000
nt 0.0095 0.0448 0.0000 0.1111 0J333 0.0933 0.2000 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000
t 0.0762 0.0149 0.1000 0.2222 0.0000 0.1067 0.2000 0.1053 0.2727 0.0000 0.4000

105 r34 10 9 15 75 5 19 11 10 5

2.9 Summaryof Fit

Rsquare (U) .0730187
Observations (or Sum \X/gts) 437

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

DF .LOGLIKELIHOOD

6 t6.08527
r7r 204.20418
r77 220.28945

0.0192 0.0000 0.0000
0.8927 0.5000 0.8430
0.0077 0.0000 0.0988
0.0805 0.5000 0.0581

26r

TEST CHISQUARE PROB>CHISQ

Likelihood Ratio 32.171 0.0000 **

Pearson 34.615 0.0000 **

Response Profiles

-n I -rl-nr

e

n
nt
t

4 t72

2.10 Summary of Fit

tuquare (U) .0091910
Observations (or Sum \Wgts) I70

Analysis of Loglikelihood

SOURCE DF .LOGLIKILIHOOD CHISQUARE

Model 2 t.r2603 2.252054
Error 166 121.38824 Prob>ChiSq
C Total 168 122.51427 0"324318

Parameter Estimates

TERM ESTIMATE STD ERROR CHISQUARE PROB>CHISQ

Intercept .235137745 6.2062346 0.00 0.9698

J"h' .000t83974 .00455900 0.00 0.9678
Intercept 75.15626 67.393660 1.24 0.2648
Jah' -.05859886 .05057594 r.34 0.2466
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2.lla, Summary of Fit

Rsquare (U) .0699956
Observations (or Sum \Wgts) 178

275

Parameter Estimates

TERM ESTIMATE STD ERROR CHISqUARE PROB>CHISQ

Intercept -13.151877 7.2608585 3.28 0.0701

Jrh' .010345809 .00534385 3.75 0.0529
Intercept -35.813570 8.6400303 17.18 0.0000 **

Jrh' .02559194r .00628344 16.59 0.0000 **

2.1lb Summary of Fit

Rsquare (U) .0041403
Observations (or Sum \flgtr) 1.78

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Analysis of Lo glikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

DF -LOGLIKILIHOOD CHISQUARE

2 1r.4t636 22.83272
174 151.68477 Prob>ChiSq
176 i63.10113 0.000011 **

DF .LOGLIKELIHOOD CHISQUARE

1 0.49013 .9802548
176 117.88798 Prob>ChiSq
177 118.3781 I 0.322136

DF -LOGLIKELIHOOD CHISQUARE

1 1.359806 2.7r95t2
79 40.25743r Prob>ChiSq
80 4t.6t7237 0.099122

Parameter Estimates

TERM ESTIMATE STD ERROR CHISQUARE PROB>CHISQ

Intercept 4.82186461 4.3823592 l.2l 0.2712

Jahr -.00316065 .00318743 0.98 0.3214

2.12 Summary of Fit

Rsquare (U) .0326741
Observations (or Sum \Wgts) 81

Parameter Estimates

TERM ESTIMATE STD ERROR CHISQUARE PROB>CHISQ

Intercept -33.11,9201 21.278737 2.42 0.1196

Jrh. .025056859 .01550396 2.61 0.1061
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2.13 Summary of Fit

Rsquare (I-f
Observations (or Sum Vgts)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

HOOFDSTUK B

.0r27368
89

DF .LOCLIKELIHOOD

1 0.777060
87 60.231522
88 61.008582

Parameter Estimates

TERM

Intercept

J"h.

2.L3* Summaryof Fit

Rsquare (U)
Observadons (or Sum

ESTIMATE

-22.847218
.0r6787011

\0gts)

CHISQUARE

13.478
r2.380

1

0.7901
0.0000
0.2099

81

STD ERROR

18.731965
.0t361722

.0579t06
170

DF -LOGLIKELIHOOD
4 6.73893

257 t09.62875
261 t16.36768

CHISQUARE

1.554t9
Prob>ChiSq

0.2t2528

CHISQUARE

r.49
t.52

3
0.5682
0.0227
0.4091

88

cHrsquARE
.0t65937

Prob>ChiSq
0.897503

PROB>CHISQ

0.2226
0.2177

Analysis of l-oglikeliho od

SOURCE

Model
Error
C Total

TEST

Likelihood Ratio
Pearson

Response Profiles

-n I -tl-nt

n
nt
t

PROB>CHISQ

0.0092
0.0147

2
0.0000
0.0000
1.0000

I

.0004005
263

.LOGLIKELIHOOD

0.008297
20.704568
20.7t2865

**

2.14 Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum \fgts)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

DF

1

261
262



Parameter Estimates

TERM

Intercept

Jrh.

2.15 Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum

ESTIMATE

6.28085647
-.00r443t7

WS,r)

CHISQUARE

8.094
7.244

STD ERROR

r6.353083
.01116709

.t959753
259

DF -LOGLIKELIHOOD

6 4.A47t04
164 16.601983
170 20.651087

CHISQUARE

0.15
0.02

CHISQUARE

2.262704
Prob>ChiSq

0.132522

CHISQUARE

t.43
r.40

277

PROB>CHISQ

0.7009
0.8972

PROB>CHISQ

0.2325
0.237r

DER EINHEITSPLURAL IM PRI|.SENS INDIKATIV

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

TEST

Likelihood Ratio
Pearson

Response Profiles

-n I -tl-nt
Acht'k
0.9474
0.0526

38

Kleef KleefFler Liemers
1.0000 1.0000 1.0000
0.0000 0.0000 0.0000

654t3

funNijm GelreGrKan IJssel

1.0000 1.0000 0.9667
0.0000 0.0000 0.0333

19 30 60

.0502966
33

DF .LOGLIKELIHOOD

1 1.r3r352
31 2t.362254
32 22.493606

ESTIMATE

36.9070487
-.02487r89

STD ERROR

30.9r1593
.a2r03962

.1812015
33

PROB>CHISQ

0.2313
0.2988

n
nt

2.16 Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum Vgtt)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Parameter Estimates

TERM

Intercept
Jahr

2.17 Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum \7gts)
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Analysis of Loglilrelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

TEST

Likelihood Ratio
Pearson

Response Profiles

-n I -tl-nt

HOOFDSTUK 8

DF .LOGLIKELIHOOD

4 4.075875
166 t8.41773r
r70 22A%6A6

CHISQUARE

8.r52
7.556

PROB>CHISQ

0.0862
0.1 050

ArnhemNijm
n 0.1667
t 0.8333

6

2.18 Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum Vg.r)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

-LOGLIKELIHOOD

0.44377
170.03158
170.47534

STD ERROR

r0.975249
.00756308
rr.957726
.008251 16

GelreGrKan
0.5000
0.5000

2

IJssel

0.3333
0.6667

3

.a02603t
299

Kleef
0.857r
0.t429

7

KleefFIer
0.6667
0.3333

r5

PROB>CHTSQ

0.4524
0.6442
0.3574
0.4266

DF

2
295
297

CHISQUARE

.8875324
Prob>ChiSq

0.64t6r5

CHISQUARE

a.56
0.2t
0.85
0.63

Parameter Estimates

TERM

Intercept

Jrht
Intercept

Jahr

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

ESTIMATE

8.247r385r
-.00349295
rt.0a49689
-.00655972

Analysis of loglikelihood
SOURCE

Model
Error
C Total

TEST

Likelihood Ratio
Pearson

!flgts)

CHISQUARE

47.794
4r.029

.1401779
299

DF -LOGLIKTLIHOOD
t2 23.89688

r57 146.57846
169 t70.47534

PROB>CHISQ

0.0000
0.0000
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Response Profiles

-n I -tl-nt
Acht'hoek ArnNijm GelGrKan IJssel Kleef KleefF{er Liemers

n 0.6176 1.0000 1.0000 0.7338 1.0000 1.0000 0.9091
nr 0.2353 0.0000 0.0000 0.2302 0.0000 0.0000 0.0909
t 0.t471. 0.0000 0.0000 0.0360 0.0000 0.0000 0.0000

34 9 18 t39 22 11 66

2.20 Summaqy of Fit

Rsquare (U) .0555062
Observations (or Sum Wgrt) 280

Analysis of Loglikelihood

SOURCE DF -LOGLIKELIHOOD CHISQUARE

Model I 10.76638 2t.53275
Error 278 183.20053 Prob>ChiSq
C Total 279 193.96691 0.000003 **

Parameter Estimates

TERM ESTIMATE STD ERROR CHISQUARE PROB>CHISQ

Intercept -17.665994 3.9829274 19.67 0.0000 **

Periode .012142085 .00272705 19.82 0.0000 **

2.21 Summaryof Fit
Rsquare (U) .2808764
Observations (or Sum \07gts) 299

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

DF .LOGLIKELIHOOD

6 59.68255
4 152.80429
10 212.48685

TEST CHISQUARE PROB>CHISQ

Likelihood Ratio 119.365 0.0000 **

Pearson llt.922 0.0000 **

Response Profiles

Plur.suffix lEast-Midland 2london-Midl 3london 4london
0.0467 0.t587 0.4754 0.7206
0.9533 0.7778 0.5082 0.2647
0.0000 0.0635 0.0164 0.0147

r07 63

2.22 Summary of Fit

Rsquare (U) .5745846
Observations (or Sum VS,r) 262

-o
-n
-th

61 68
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Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

HOOFDSTUK 8

DF -LOGLIKELIHOOD CHISQUARE

I 94.00230 188.0045
260 69.59813 Prob>ChiSq
261 163.60043 0.000000 **

Parameter Estimates

TERM ESTIMATE STD ERROR CHISQUARE PROB>CHISQ

Inrercept -61.992308 11.445545 29.34 0.0000 **

J"h. .044666028 .00812043 30.25 0.0000 **
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Karte 1: Einheitsplural auf -e

Karte 2: Einheitsplural auf -(e)n

minder dan l3o/o

van 13 tot 27o/o

van 28 tot 42o/o

J^

van 45 tot ) /u/o

van 58 tot72o/o

van73 tot B7o/o

meer dan 87o/o

minder dan 73o/o

van 13 tot 27o/o

trtiii*:rrr r,;*il van 28 rct 42o/o

van 43 rct 57o/o

van 58 rct72o/o

van 73 tot 87o/o

meer dan B7o/o
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Karte 3: Einheitsplural atf -(e)t

Karte 4: Einheitsplural auf -s

..:,. minder dan 73o/o

van 13 totL7o/o

van 28 tot 42o/o

van 43 tot 57o/o

van 58 tot 72o/o

van73 tot 87o/o

meer dan 87o/o

minder dan 3o/o

van 4 tot 60/o

vanT tot9o/o

van 10 tot l2o/o

van 13 tot 15o/o

van 16 tot 18o/o

meer dan 18%

ffi

I
I
r
I
I

.rssffi$iW
ffi

ffifl

t
I
I
I
I



Voorbeelden van Paardekooper y'n

"vaste aansluiting"

\flerkwoordsuffigering in enclise bij monosyllabische

werkwoorden, 2e persoon enkelvoudl

9.1. Inleiding

In hoofdstuk 6 zijn, in verband met t-deletie, de 2enk-inversievormen van Zdd-
Holland en het Rivierengebied aan de orde geweest. In Zuid-Holland is er in
inversiepositie geen t-suffix, in het Rivierengebied wel. Niet alleen gebeuren er in
inversie op de grens van werkwoord en yoornaamwoord vaak rare dingen, de

grens zelf tussen werkwoord en voornaamwoord lijkt te verdwijnen en het geheel
gaat functioneren als een nieuwe eenheid, een bevroren combinatie die als zoda-
nig in het mentale woordenboek van de taalgebruiker voor het grijpen ligt. We
zullen in hoofdstuk 11 een ander voorbeeld van t-deletie in een 'vaste' enclitische
verbinding bespreken, namelijk die van 3sing in het 13de-eeuwse \Teswlaams.

"Bevroren" is hier nou niet direct de meest toepasselijke omschrijving, zo'n
clitische combinatie is allesbehalve levenloos. En als ergens het adagium "Yesterday's

syntax is today's morphology" opgeld doet dan is het hier: uit enclitische combi-
naties ontstaan nieuwe pronomina. Zoals bijvoorbeeld uit gaan we: me ontstaat
yLa game, en vervolgens: m€ gdan. Dat kan zelfs weer tot nieuwe morfologie
aanleiding geven: me gane.

Ook het dialect van de streek waar ik zelf vandaan kom, Twente, kent specifiek
enclitische vormen die afivijken van de werkwoordsvorm in rechte volgorde:
meervoud uti loopt, enclitisch lope uti. De enclitische combinatie is zelfs in heel
wat nederlandse dialecten hdt uitgangspunt voor de congruerende voegwoorden:
Azze we gaan.2

In een groot aantal dialecten is ook het voornaamwoordjij, om met Verdenius
(1924,1926) te spreken: "in enclise geboren", een standpunt dat, tegen bezwaren
van Muller (1926) en van Van Haeringen (1936 s.v. Gij; 1960, 104-105) in,
onlangs weer met kracht verdedigd is door Devos (1985).

'W'at ook de preciese ontwikkelingsgang geweest mag zijn, in ieder geval is er
ook bij jd i" het standaardnederlands een duidelijk onderscheid tussen rechte
volgorde en inversie: je loopttegenover loop je.

' Paardekooper (1961).
2 Zie nu voor congruerende voegwoorden de bijdragen in Hoekstra en Smits (1997).
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Voor deze Zenk vorm heeft Paardekooper (1989, 305-305) gewezen op
Drechterlandse vormen jijlje liepe tegenover liep jijlje en loop jijlje, dre, afgezien
van het suffix overeenstemmen met de verhouding in de standaardtaal, maar
waarbij de zaak ingewikkelder ligt omdat er bij zwakke werkwoorden als mahen
een systee m als je make tegenover make je gebruikelijk is. Paardekooper heeft hier
nog verder navraag naar gedaan, maar dit "extra" is in het huidige Drechterlands
niet meer gebruikelijk. En uit wat Boekenoogen (1897: IXVII) opmerkt conclu-
deert hij dat het vroeger tot Drechterland beperkt moet zijn geweest.

Ikwil me in deze bijdrage in hoofclzaak bezig houden niet met de vorm van het
voornaamwoord, maar wel met de werhvoordsuitgang in enclise. Voor de vor-
men in rechte woordvolgorde verwijs ik naar de bespreking in hoofdstuk 7 en
hoofdstuk 8.

9.2. Motivering

Ik kies het zeer frequent gebruikte werkwoo rd doen, omdat ik elders heb aange-
toond dat monosyllabische werkwoorden in enclise doorslaggevende informatie
kunnen geven over bijvoorbeeld de vorm en over de al of niet aanwezigheid van
voegwoordcongruentie. Het valt te verdedigen dat, in het algemeen, de vorm van
de voegwoordcongruentie die is van de combinatie: vorm van monosyllabisch
werkwoord + encliticum. In het Ooswlaams bijvoorbeeld bleek er een -e suffix
van lenk enl3meerv schuil te gaan in een vocaalverlenging van het voegwoord
da, rcrwijl diezelfde verlenging ook optrad in de stamvocaal van het werkwoord
(De Visser en Goeman 1979,238-240). Als men hiertegen als argument aanvoert
dat vocaallengte in het Ooswlaams niet fonologisch relevant is, dan is die tegen-
werping niet ter zake omdat neutralisering van dit contrast na te trekken is in
precies aanwijsbare distributionele regelmatigheden (Taeldem an 197 8, 40).

9.3. Geografische spreiding van de vormen

Mijn gegevens zijn ontleend aan de databank van het project "Fonologie en
Morfologie van de Nederlandse dialecten op basis van veldwerk", waar in enge

IPA fonetische transcriptie de gegevens van 351 plaatsen met elk meer dan 2000
items opgeslage n z1jn.3

De vormen zijn de eerste, spontane reactie van de zegslieden. In het Oosten
van het land is het dus mogelijk dat er in werkelijkheid meer -sr suffixen gebruikt
worden dan door ons weergegeven, omdat de zegslieden de voorkeur gaven aan

3 \Vat betreft de betrouwbaarheid van de transcripties: een vergelijking door B. Glorie van de
transcripties van de rvr'ee transcribeurs die de meeste opnamen gemaakt hadden onderling en

met die van de IPA-opleider van een van hen gaf zeer hoge overeenstemming in de transcripties.
Daarbij bleken de twee veldwerkers onderling hoger te scoren dan ieder met de opleider,
hetgeen gezien hun grote ervaring niet bevreemdt. Het project is een samenwerkingsverband
tussen P.J. Meertens-lnstituut KNA\fl, Amsterdam, en de afdeling Taalkunde van de Vrije
Universiteit, Amsterdam.
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de vorm met voornaamwoord lil .In Groningen en Drente is naast de -stvorm als

aanspreekvorm ook /i/ mogelijk. Er is afgezien van een weergave van de sociale en

pragmatische condities waardoor deze keuze bepaald wordt. Dat is voor ons doel
hier ook niet belangrijk, omdat we geinteresseerd zijn in de vorm van het suffix
en in alle gebieden zijn er representanten van beide soort. Op de bijgaande kaart
zi)n er de volgende suffixvarianten te onderscheiden:
1) een "nul" suffix waarbij het voornaamwoord je onmiddellijk volgt op de vocaal

van het werkwoo rd duje of do-il i-j of dujldoj (de i-pronomina in oostelijke
dialecten). In overeenstemming met de standaardtaal, waar de hoge vocalen
kort zijna is in doen de vocaal eveneens kort; geen suffix is er ook bij die vormen
waar de stamvocaal van het werhvoord lang is: [du: j]/[do:i] etc.t

2) een -r suffix dat enkel in Huizen wordt aangetroffen;
3) een -z suffix: \Walcheren, Noord-Holland, Kop van Overijssel en Groningen.

In de kop van Overijssel en Groningen ts -n de normale uitgang in rechte
volgorde van de Zenk;

4) een -s suffix dat als zodanig duidelijk gemarkeerd is. In Groningen en en

Zuidoost-Drente kan dan zelfs het voornaamwoord. ontbreken en in Limburg
is het enige wat er dan gerealiseerd wordt van het voornaamwoord een -e;

5) een -sr suffix dat in Groningen en Drente ook zonder voornaamwoord kan
gebruikt worden. Vaak is in dit geval de scheiding in enclise tussen suffix en

voornaamwoord niet meer te maken;
6) een -/ suffix in Brabant, Oostzeeuwsvlaanderen, de Rivierenstreek en Noord-

Limburg. Het voornaamwoord dat volgt is dan -e of -eg|. Er komt ookeen d-
suffix in de Achterhoekvoor. Het volgende voornaamwoord is dan -ili-j, en

het heeft, zoals we zullen zien, een andere status dan het Brabantse -/-;
7) een -r suffix, dat in verband staat met het hiervoor genoemde -d suffix in de

Achterhoek.
8) r-realisaties van het werkwoordsuffix zijn te vinden in Twente. Ze hangen

samen met de -dvormen.

9.4. Historische achtergrond

De vormen op -r en -st zyn natuurlijk overgebleven uit het oorspronkelijke
systeem met een 2enk met een voornaamwoord du, waarvan de resten met het
bijbehorende suffix tot in de l8e eeuw nog in Noord-Holland aangetroffen
werden op Marken en benoorden Schagen (Daan 1970). De werkwoordsvorm
op -t en op -e(n) is oorspronkelijk die van de 2meerv, met het bijbehorende
voornaamwoord gijljij.In Brabant levert dat in enclise de combinatie -del-te op.6

Daarbij is ldl-ltl de oorspronkelijke uitgang, en lel de verzwakking van het
enclitisch voornaamwoord -i.In het Noordoosten van het land is er een eenheids-

a Behalve voor -r.
5 In Yarsseveld en Lichtenvoorde is de [j] van het pronomen lang gerealiseerd: [duj.].
6 Voor een beschrijving van de geografische verdeling van enclitsche en proclitische vormen

verwijs ik naar De Schutter (1989).
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meervoud op -(e)t, en daar zi)n de clitische combinaties anders van aard: wililse
loopt, maar: lope wi, loop i, looptse.In de positie na consonant en voor vocaal zoals

die hier geldt bij 2enklmeerv, wordt -e natuurlijk gemakkelijk geapocopeerd.
De noordelijke Veluwe, Kop van Overijssel, de Stellingwerven en Groningen

hebben een eenheidsmeervoud op -n,7 erl dat houdt ook in dat de 2enk vorm in
rechte woordvolgorde - en ook de alternatieve 2enk vorm naast die van du - ofwel
eindigt op -t ofwel op -n.

De clitische vormen met -n als doenildoenje in de Kop van Overijssel en

Noord-Holland zljnre verklaren uit het feit dat lmeerv daar doene weis en dat
lenk in Noord-Holland ik doen-doen ik is. Voor Groningen en Zeeland is er

sprake van invloed vanuit lenk: ih doen-doen ih,8 we doen-doenwe.

9.5.Yan Haeringens merkrvaardige vormen met -d en -r

Het Dedemsvaarts uit het begin van deze eeuw, vertoont, zoals Van Haeringen
beschrijft, vormen als doed'ib, staod-ie, doede ui, met geheel geinclineerd, naast de

geinclineerde doe'b, doej, doe'w.Ik denk dat hier eerder in termen gedacht moet
worden van extreme enclise, gedeeltelijke enclise en enclise met nadruk, omdat
Van Haeringen (1951,129) nog een derde -dvarianr, die altijd "enige nadruk"
heeft, vermeldt: "WAt doed-ie doar?'. Ook De Schutter (1989) wees al op het
graduele in de enclitische aansluiting.

Volgens Van Haeringen stemmen deze vormen op natuurlijke wijze overeen
met een patroon waarbij van de werkwoorden met intervocalische -d- die d
variabel gesyncopeerd is: snieden-snien, een soort secundaire monosyllaba. De
inversievormen zijn dan weer: snied'ik, snied-ie, sniede rui. Op gelijke wijze wil
Van Haeringen ook de -r vormen verklaren die in andere oostelijke dialecten
voorkomen. In Enschede, Vroomshoop en Denekamp kan intervocalische d tot r
worden: bedde -> ber, hadde -> har, en dus dood i-j -, door i-j en zo ookgaor ik, zir
i-j, doere uti (bed, had, doe jr, g ik, zie jij, doen we), en dus ook ih sniere (snij).e

Van Haeringen ziet de onrwikkeling met hiaawulling door r of d op het stramien
van werkwoorden met onderliggende intervocalische -d-, als een doelgericht stre-
ven om aan de monosyllabiciteit te ontsnappen.

Toch overweegt hij daarnaast een andere verklaring voor de -r. De hiaawulling
is dan gebaseerd op de woorden waar slot-r na vocaal gevocaliseerd is of zelfs

verdwenen, en waar die -r voor vocaal weer verschijnt: r*a-rare, udd-ud*r en moo
(raar-rare, vader-vader en moeder) en vervolgens krijgen we dan, over-
generaliserend: ik gao-gaor ik, ik doe-doer ie.

De verklaring als hiaawuller is heel onbevredigend, en Van Haeringen had
daar waarschijnlijk ook wel bijgedachten over, want hij gebruikt het woord stel-

Ik zie hier af van het aangeven van de realisatie al dan niet als -en, -n of sonantische ru.

Er is geen sprake van hiaawullende -n-; hiaawulling neemt af van Zuid naar Noord, het wordt
door Boekenoogen (1897, S 194) voor Noord-Holland expliciet afgewezen, en dat doer De
Vries (1926) voor Groningen ook.
Sassen (1953,109-111) beschrijft een gelijksoortige situatie ook voor het Ruinens in Drenre.
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selmatig tussen haakjes. Het is onwaarschijnlijk, omdat hiaawulling minder voor-
komt naarmate men noordelijker gaat (zie noot 7).

Bovendien is het zo dat de verandering van intervocalische d -> r zich nu juist
alleen maar voordoet bij oorspronkelijke gegemineerde -d- (bedde, hadde), na

korte vocaal. Bovendien moeten we verklaren waarom 3meerv vormen dan wel
blijven volharden in die vreemd veronderstelde monosyllabiciteit: dootse, snietse,

en niet door(t)se, snier(t)se of andere oplossingen.

9.6. Alternatieve verklaring

Voor een andere verklaring kunnen we gedeeltelijk toch wel aanknopen bij Van
Haeringen, en wel bij het punt van woordfinale -r. \7e laten de -d-syncope even

voor wat die is. Het is immers zo dat die poswo cale -r niet zonder meer verdwijnt,
het is een variabel proces, en in minstens evenveel gevallen is de realisatie die van
vocalisatie tot -e of zelfs, bij nadruk, -6: de plaatsnaam Goor kan dus uitgespro-
ken worden als [Yo.e] of [yo.u], nooit als [yo.r]. Aangezien de normale enclitische
vorm in 2enk en l2meerv een -e suffix heeft, en aengezien enclitische posities
vaak veel verraden over de vroegere vorm van het suffix, ligt het voor de hand ook
bij 2enklmeerv bij de monosyllaba uit te gaanvan zo'n suffix. Na vocaal heeft dat
suffix dezelfcle realisatie als poswocale woordfinale gevocalise erde -r. Bezoen ( 1 938,
53) wijst er ook op, dat buiten de verba bij nomina, poswocale woordfinale -rkan
blijven als de -rwoordfinaal werd door jongere apocope: [pr.t], [u.r], [.r.t] (.
resp. pere, luiere, kere). De -r behoud hier het kenmerk [+stem] van het oor-
spronkelijke woordeinde -ei tn de release van de -r blijft zo iets van de syllabische
waarde van de oorspronkelijke slot-e bewaard. Dit gebeurt ook bij nomina met
stam op stemhebbende consonant. Een parallel bij de werkwoordsvervoeging
vinden we bij de vormen van lenk, immers ook daar treedt in dit gebied een -e

suffix op, dat met name in oostelijk Twente onderhevig is aan afzwakking
(Goeman, 7992). Ook in dat geval blijft de slotconsonant van de werkwoords-
stam stemhebbend indien die onderliggend stemhebbend was. Ook hier bewaart
de stemhebbende release nog steeds iets van het vroegere suffix. In onze enclise-

gevallen wordt de combinatie [due i], fduu i] geinterpreteerd als de -[e]/-[e]
realisatie van [r].

Vrijwel tegelijk kan dat leiden tot een herinterpretatie als -d-, omdat presonante
of poswocalische -r in deze gebieden als een tap of flap gerealiseerd kunnen
worden. Deze tap is gemakkelijk interpreteerbaar als [d]. Volgens Bezoen (1938,
53) zijn zowel [d] als [r] voor sonant realiseerbaar als unreleased, waarbij hun
release in de volgende [] of [n] plaatsvindt. Dit maak ik althans op uit zijn
beschrijving van de articulatie.

Vervolgens vindt herinterpretatie plaats vanuit -d- tot een -t suffix, dat immers
in dit gebied het suffix in rechte volgorde is. Dit laatste gebeurt vootnamelijk in
die delen van de Achterhoek waar in de vorige eeuw het t-suffix in het meervoud
niet gerealiseerd werd (zoals nu nog op de oostelijke Veluwe) en waar in de streek
rond Zutphen en bij Zelhem en langs de IJssel het suffix "nul" was (Schaars

1980, krt. 15).
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De gegeven nieuwe verklaring heeft als voordeel dat hij beter aansluit bij de
normale fonologische onrwikkelingen in dit gebied, en hij verantwoordt zowel
het optreden van -r, -d en -t in 2enk en 12meerv, maar ook -r en -d in lenk voor
vocaal. Tegelijk wordt de afivezigheid in 3meerv verklaart: er is hier geen enclitisch
-r suffix.

Een bevestiging van het optreden van het -e suffix in inversie vinden we in de
openlijke vorm van Huizen, een dialect dat ook in andere opzichten zeer archaisch
is, maar ook in de vormen met lange stamvocaal, zoals in het vlak bij Huizen
gelegen Spakenburg dat een gelijksoortig werkrvoordssysteem heeft.

Verder vinden we die lange stamvocaal nu juist in de gebieden waar woord-
finale -e niet geapocopeerd is zoals in Zeeland, in het Noordoosten en op de
Veluwe (vgl. uitslaande kaart \ffeijnen 1965).

Lange stamvocaal, -d en -tvormen vinden we in het oostelijke apocope-gebied
bij de enclise [du.e ue], fdude ue] en [do.t ue].

De vormen in Noord-Holland en op Tessel sluiten aan bij de normale enclitische
vorm op -e.Deze vorm moet in dit gebied verklaard worden in samenhang met
de l23meerv vormen in het Fries. Het is een van de punten waar het voor-
ontfrieste karakter van Noordholland uit blijkt. Volgens Fokkema (1937,165) en
Boersma (1939, 108) is deze enclitische vorm op -e van de Friese eenheids-
meervoud op -th al vroeg geattesteerd in het Fries. In tegenstelling tot het Noord-
oosten is er in het Fries en in de Noord-Hollandse dialecten ook de 3meerv vorm
bij betrokken. De Zuid-Hollandse vormen met lange stamvocaal vallen buiten
het Zeeuwse -r niet-apocope gebied. De Zuid-Hollandse eilanden zullen er wel
bij aansluiten. Het is mogelijk dat ze dezelfde status hebben als de Huizer en
Spakenburger gevallen. Dan zouden het evenzeer relicten zijn. Er valt iets voor te
zeggen omdat ze voorkomen op de stroomruggen van riviertjes, de oudste
bewoningskernen van voor de veenontginning. Voorlopig is dit laatste punt meer
speculatief.

9.7. Conclusie en mogelijke consequenties

Gebleken is dat enclitische vormen, indien er nauwkeurig getranscribeerd wordt,
heel wat informatie geven over zowel de vorm van het voornaamwoord als van
het suffix. \We moeten voor Noord-Holland, Zeeland en het Noordoosten in
enclise een -e suffix aannemen dat al relatief oud is, omdat het ook al in het
Middelnederduits en het Oudengels voorkomt. De meeste attestaties in het Middel-
nederduits zijn daar in de enclitische positie van lmeerv maar dat ligt aan de

tekstsoort oorkonde, waar de rechtstreekse aanspreekvorm met 2meerv zelden
voorkomt. Over de herkomst van dit -e suffix zijn de meningen verdeeld. Het kan
zowel oorspronkelijk -et zijn, als -en, en in het laatste geval is in het oudhoogduits
enkel voor de 1meerv met zekerheid vast te stellen dat het om een oospronkelijke
optatiefuorm gaat (Braune 1975,260). Het oudengels heeft enclitisch -einl2meew
als onze oostelijke dialecten. Volgens Sievers (1S98 194-195) valt op grondvan
het vocalisme bij hebben in de indicatief een optatiefuocaal te constateren. Sievers
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traceert de chronologische onrwikkeling als volgt: er zijn vanouds bij de werk-
woorden op -wti en bij dez.g. samengetrokken werkwoorden adhortatieve meerv-
suffixen op -n (presens, optatief en preteritum, inclusief de preterito-presentia).
Vervolgens schijnt met name de optatief in zijn adhortatieve functie op het
presens gewerkt te hebben getuige: we habbadh - haebbe we, de laatste met
optatiefuocaal in een vorm met presensfunctie.l0 Daarna is er een uitbreiding over
de andere indicatiefuormen. Het proces is het verst voortgeschreden in het Zui-
den, het is sterkvariabel in hetAnglisch. Ikwijs er in hetvoorbijgaan op dat in
het kader van de ingweonismen-problematiek de meeste overeenstemmingen van
Nederlandse dialecten gevonden worden met Kent, dus met het Zuiden.lr Hoe
dat verder ook mag zitten, het -e suffix in enclise heeft oude papieren en is zeer
hardnekkig blijven voortbestaan, in ieder geval in Noord-Holland en het Oosten,
en waarschijnlijk ook in Zeeland.

Dit heeft consequenties voor de vraag naar het ontstaan van het voornaam-
woord jeljij. Er is met zekerheid vastgesteld dat dit in enclise is ontstaan (Verdenius,

Gysseling, Devos). En dat blijft gelden voor alle gevallen waarin een palatalisatie
uit -di aantoonbaar of reconstrueerbaar is. Dat blijft ook gelden voor de alternatie-
ven die ik de revue zal laten passeren. Maar in die gevallen waar een -e suffix zeer

oud is, moet de redenering wat anders verlopen Ik zie dan drie mogelijkheden:
1) indien het suffix ontstaan is uit -et, dan kan een onrwikkeling als bij de

"Brabantse" onrwikkeling van -di + dji -+ ji blijven gelden, door Gysseling
primaire enclise genoemd, alleen zal die vroeger dan de "Brabantse" primaire
enclise zijn, omdat de "Brabantse" onrwikkeling pas zijn definitieve beslag krijgt
als de syncope van de -e- van de uitgang al een behoorlijk vergevorderd proces is
(zie voor die syncope het volgende hoofdstuk). Hij kan niet gelden voor de
oostelijke "-e" + r'-vormen of voor de Friese enclitische vormen.

2) De andere mogelijkheid is een ontwikkeling uit hetzij -et of -en zoals br1

Gysselings secundaire enclise met het voornaamwoordgr. Ook hier kan eenzelfde
palataliseringstendens gewerkt hebben, als bij -de, omdat -nlt van het suffix en -i
van het voornaamwoord een bij uitstek gunstige omgeving vormen voor
palatalisering van -g-. En ook in dit geval moet het proces vroeger liggen dan
Gysselings primaire enclise, omdat -e nier gesyncopeerd is.

3) D. derde mogelijkheid is: enclitisch suffix -e met clitisering van gi en een

palataliseringsproces onder invloed van de -i van gi. Ook dan zyn de geloofs-
brieven relatief ouder.

Ik durf haast niet de'Weswlaamse clitische verbindingen aan de orde te stellen.
Ze zijn voortreffelijk behandeld door Devos (1986), en het grote voordeel van

F. Veldman(1974) wees op de mogelijke interpretatie van de oostelijke vormen op -r als

oorspronkelijke optatieven. Ik blijf daar buiten, verg. ook de mogelijkheden die ik in de laatste

paragraaf langsga.

Voor het Nederduits stelt Tiimpel (1880, 90) vast dat bij hebben vormen als heute wyinher
Zuidwesten van \Testfalen voorkomen in oorkonden van de l4e eeuw en volledige syncope van

het suffix in oorkonden al van de 14e maar meer uit de l5e eeuw (1.c.92) en wel bij hebben en

preterito-presentia.

289
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haar standpunt is, dat er zo een algemeen patroon is waarbinnen een uniforme
verklaring voor zowel de Brabantse, als de Oost- en de 'W'eswlaamse enclitische
voornaamwoorden gegeven wordt. Toch is het nog steeds mogelijk dat de Vest-
vlaamse enclitische werkwoordsvormen: [dervejJ, [dcervejl + [hiJ,'2 waarvan Devos
aanneemt darze ontstaan zijn uit [dmrvji], de opeenvolging van suffix -e + gi
vertoont, via de ontwikkeling tot -e + hi. Mijns inziens is de [h] hier, als hij
stemloos is, in fonetisch opzicht in feite een klinker [i] die stemloos begint, en die
stemt met maar heel weinig toegevoegde frictie, heel erg met [j] overeen, wat dan
de combinatie -e+j oplevert.

Een bevestiging van dit standpunt vinden we in de vorm die voor Stene (H 18)

gegeven wordt: [dmrvaja]. Het conservatieve Frans-Waanderen heeft in plaats
van duru- de stam dur-: er komen enclitische realisaties voor als [darj] en daar-
naast toch ook de algemene \Teswlaamse vormen [darvej] en [darvja]; die
komen overigens ook in Drente voor met de stam [dyr]-: [dyri], [dyrj1, [dyrlj], en
ook [dyrei].

Ook deze verklaring heeft het voordeel van uniformiteit, van een behoorlijke
geografische spreiding en bovendien plaatst.hij de westelijke \Teswlaamse vor-
men ln een rulmer geografisch en temporeel patroon dat vroeg van Kent tot in
het zestiende-eeuwse Mtinster (W'ilken 7877, 14-15) kan reiken: enclitisch ye
terwijl toch in rechte woordvolgorde g blijft voorkomen, -wat de fonetische
realisatie van g/ dan ook moge zijn geweest (al dan niet onderscheiden van gh!)."

Deze excursie in het terrein van de "vaste aansluiting" heeft ons langs veel
gevoerd, maar het laatste woord over de problemen is zeker niet gesproken, laat
staan dat we over het Drechterlandse onderscheid van sterk tegenoven zwak
werkwoord bij de enclitische 2enk vorm iets meer hebben gezegd. \il[as die verde-
ling soms een toeval, gedicteerd door de overheersende morfeemstructuur die bij
sterke en zwakke werkwoorden nogal verschilt, waarbij de werkelijke verdeling
Karsten en Boekenoogen ontging omdat de -e apocopering in Noord-Holland
relatief recent is en nog variabele effecten kan vertonen?l4 \fant werkwoorden in
de lenk blijken er, als hun stam eindigt op onderliggende [+stem], fricatief of
occlusief aan de oppervlakte te hebben. Zo eindigt in Abbekerk in in aanmerking
komende gevallen lenk op -[bl, -[u], in andere plaatsen is de realisatie: ik herul
lewlkrqjlzwijj en vervolgens zijn er ook plaatsen met ih helkrijlzwij. Zo'n proces
is momenteel nog helemaal natrekbaar in Twente.

Of, andere mogelijkheid, hebben beide heren zitten denken aan een zieltogend
restant in de verleden tijd van de Friese 2enUl23meerv-vormen op -en bij sterke
en zwakke werkwoorden, terwi.jl de presenssuffixen uitsluitend -e hebben.r5 Dus:
Drechterlandse -evalt af uitsluitend indien in het Fries -e niet beschermd wordt
door -n?t6

rr een repletief voornaamwoord gi. De volgende gegevens zijn ontleend aan RND 105: durf je.
r3 Zie voor reconstructie van de fonetische realisatie van <g> en <gh> Goeman (1 998).
t4 Vergelijk Verhoeven (1974-75).
r5 Daarop wijst Karstens verwijzing naar Sipma's Grammatica, $ 241.
16 Daan (1957,200-202) wijst op overeenstemmingen tussen Fries en Noordhollands $Testfries
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Moet dat dan ook als consequentie hebben dat in het geval van doen in Noord-
Holland de lange vocalen impliceren dat in de directe voorfase het suffix in
enclise niet -e maar -en gewee.st is, en moeten we dat dan ook voor de Veluwe en
Zeeland aannemen? Dat lijkt toch wat al te ver gezochtrT omdat er in het Noord-
Hollands een concrete voorfase met -e inlenk rechte woordvolgorde aan te tref-
fen is; en ook al omdat het enclitische suffix -e een even respectabele Friese

achtergrond heeft. We willen graagzuinige en tegelijk algemene verklaringen.
Al met al blijven er dus vragen. Ik vlei me met de hoop dat de vragen duidelijk

gesteld z7jn, en dat is nooit weg met het oog op oplossingen. Er zitvolop leven in
de vaste aansluiting.

op het punt van het behoud van de -n in de werkwoordsvormen. Zij sluit het preteritum
expliciet van deze overeenstemming uit.

t7 Het zou impliceren dat we voor aI die gevallen een -en suffix moeten postuleren. Helemaal uit
te sluiten is dat niet, als we aan de enclisevormen game, en doeme herinnerd worden. Aan de

andere kant wordt dat weer wat minder waarschijnlijk als we denken aan de I meerv doene ute,

maar Boekenoogen vermeldt ook vormen als doene-me.
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Kaart 1: Suffix in enclise 'doe je' (materiaal GTP)

\ suffix -geen

E suffix -e

I lange stamvocaal
A suffix -r
A suffix -d

A suffix -t

I suffix -n
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10
Syncope, stamvocaal en t-deletie van

3sing presens, in het bijzonder in de

noordoostelijke Nederlandse dialecten

10.0. Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van onderzoek naar de condities op t-deletie in
3sing presens-vormen die er toe leiden dat t-deletie beperkt is tot een bepaalde
morfologische klasse: de onregelmatige werlavoorden. Deze vorm van t-deletie
doet zich voor in de Noordoostelijke dialecten.

In hoofdstuk B en 9 is geconstateerd dat t-deletie niet bij alle paradigma-
vormen met een t-suffix in even sterke mate optreedt in de noordoostelijke
Nederlandse dialecten. Het grootst is het deletiegebied bij de 3sing. Hiermee
contrasteert de eenheidspluralis op -t. Die heeft vrijwel geen t-deletie. Het
deletiegebied is hier het kleinst. Het omvat uitsluitend de oostelijke Veluwe.

Bovendien is er in het gebied waar t-deletie wdl voorkomt bij 3sing niet overal
sprake van t-deletie als een zuiver fonologisch proces. Er is sprake van een

fonologisch proces als t-deletie zich niet alleen in werhnroordsvormen voordoet,
maar ook in andere morfologische categorieen, als nomina en adjectieven.

Deletie van -t aan het woordeind is wel een fonologisch proces in het Rivieren-
gebied met aansluitend zuidelijk Utrecht en sporadisch westelijker (zie hoofclstuk
3 tlm 6). In het vervolgzal blijken dat zo'n fonologisch proces ook voorkomt in
Limburg en op de Veluwe, in Zuid-Overijssel en in de Achterhoek. Deletie is in
oostelijk Limburg minder frequent dan in westelijk Limburg (zie hoofdstuk 7).

De huidige condities op t-deletie in de Noordoostelijke dialecten vertegen-
woordigen nog steeds de effecten van een aantal historische processen. \7e zien in
die dialecten pas vanaf de l4e eeuw het eerste opkomen van t-deletie bij werk-
woorden. Er zijn dan nog niet genoeg t-deletie gegevens voor die dialectgroep
voorhanden om de conditionerende factoren modelmatig rechtstreeks met t-
deletie in verband te brengen. Vervolging van het historisch onderzoek vereist
een corpus voor de 15e en 16e eeuw dat nog niet voorhanden is. In het door mij
voor hoofdstuk 7 en 8 bewerkte materiaal zijn nauwelijks voorbeelden van t-
deletie in 3 sing te vinden. \7el kunnen we via een omtrekkende beweging t-
deletie te pakken krijgen. Dat kan op basis van zodven genoemd materiaal en op
grond van gepubliceerd materiaal van anderen. \fle brengen dan nauwgezet de
onrwikkelingen in die condities in beeld alsmede hun eventuele onderlinge
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verwevenheid en we relateren het zo verworven beeld aan de huidige patronen in
de condities die we wel rechtsreeks op t-deletie kunnen betrekken omdat daar
voldoende gegevens (Glfnroject) van voorhanden zijn. Gegeven het causale
verklaringskader dat in dit boek als uitgangspunt is genomen is de hier gevolgde
werkwijze terecht; het beeld van de verklarende factoren wordt duidelijk, ook al
moeten er in toekomstig onderzoek nog een aantal tussenliggende schakels expli-
ciet gelegd worden om van het zich onrwikelende middelnederduitse kader bij de
huidige verklarende condities van t-deletie in Noordoostnederland aan te landen.
De behandeling vindt zoveel mogelijk plaats tegen de achtergrond van het gehele
Nederlandse taalgebied.

Ik behandel eerst kort, als achtergrond voor de rest van dit hoofdstuk, in sectie
10.1 t-deletie bij nominale vormen (nomina, adjecrivaladverbia), dat wil zeggen:
t-deletie als fonologisch proces: bijvoorbeeld [knext] > [knex] "knecht".

Daarna komt in sectie 10.2 de noodzakelijke voorwaarde voor t-deletie bij
werkwoorden aan de orde, namelijk dat er door uocaalslncopevan de oorspronke-
Iijke onbeklemtoonde vocaal van het suffix een consonantcluster ontstaan is,

bestaande uit de consonanten van de werkwoordstam en de overblijvende -t van
het suffix. In dat consonantcluster kan t-deletie optreden. De onrwikkeling is als

volgt: 3sing [xrvat] > fxtft] , [xtfl "hij geeft".
De onwikkeling van vocaalsyncope wordt in detail beschreven voor de noord-

oostelijke dialecten.t Zeis er nog niet geheel afgesloten en ze wordt geplaatst in
een vergelijkend perspectief om mogelijke overeenkomsten op het spoor te komen
die uit dialect- (taal-) verwantschap of uit rypologische gelijkenis zijn te verklaren.

Sectie 10.3 is gewijd aan alternanties van vocaalkwaliteit binnen het para-
digma. De ontwikkeling van open syllabeverlenging (osr-) komt aan de orde,
mede als bron voor vocalische alternanties binnen het werhvoordsparadigma
(bijvoorbeeld [xtva] > [xeval 'geven'). oSL is een zeer langdurig proces geweest,
in de latere fase waarvan syncop e gaat optreden. Daardoor wordt het werkings-
domein van OSL verkleind. Andere paradigmatische vocaalalternanties ontstaan
al eerder door umlaut (bijvoorbeeld [fo4r] - [fe4k] 'vangen - vangt') en breking
(bijvoorbeeld [berdn] - [bmt] 'bieden - biedt').z Het zijn vormen van vocaal-

Vocaalsyncope treedt ook al vroeg op in 2sing op -est. De huidige alternantie -st versus -s (zie

hoofdstuk 7) zou dus een gevolg van t-deletie kunnen zijn.Maar de vergelijking van Kaart 9 en
Kaart 10 van hoofdstuk 7 met Kaart I van dit hoofdstuk leert dar deze veronderstelling enkel
voor Limburg opgaat, want de 4 plaatsen in West-Midden-Limburg met -st liggen buiten her
Limburgse t-deletiegebied van Kaart l. Daarbinnen wordt de voorkeur aan het 'gedeleerde' -s
gegeven. De Noordoost-Twentse'gedeleerde'-s vormen komen daarentegen precies voor in het
gebied dat blijkens Kaart I nauwelijks t-deletie als fonologisch proces heeft, terwi.ll de drie
'ongedeleerde' -st vormen nu juist in het fonologische t-deletiegebied voorkomen. Groningen
en Drenthe liggen buiten het t-deletiegebied. Voor de Noordoostelijke dialecten moeten we
dus een oude tegenstelling -s versus -st aannemen.
In de germaanse breking (hier is niet bedoeld de li7estfaalse breking, een later proces) richt zich
de stamvocaal qua vocaalhoogte naar de suffixvocaal: mnd. givit - gevath "geeft" 3sing -
"geven" l23plw; os. biudu - beodad/biodad "bied" lsing - "bieden" 123plur. In de westelijke
Nederlandse dialecten zijn deze alternanties verdwenen. Zie overigens sectie 10.3.
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harmonie onder invloed van de suffixvocaal en de aanzet ervoor treedt dus op
voor er sprake is van vocaalsyncope.

Aan de orde komt ook dat syncope eveneens een noodzakelijke voorwaard"e is

voor verkorting van een lange stamvocaal: immers de door syncope ontstane
consonantclusterkanvocaalverkortingveroorzaken: [o:pm] - [lcp] 'open - loopt'.
Daardoor ontstaat er een lengtealternantie tusssen 3sing en andere vormen in het
paradigma die hun lange vocaal behouden. In een aantal dialecten kan binnen het
paradigma bovendien een weede lengtealternantie ontstaan: na syncope bestaat
er niet langer een open syllabe, zodat oSL niet kan voorkomen in die woord-
vormen. Maar OSL kan wel optreden in andere woordvormen van dat paradigma
waar geen consonantclusters zijn: bijvoorbeeld [xe:ve] lsing 'ik geef , tegenover

[xrft] 3sing'hij geeft'. Zoblljft in bepaalde woordvormen een korte stamvocaal
als kort behouden.

Al deze processen hebben een variabel karakter, daardoor kunnen sommige
onrwikkelingen elkaar kruisen. Door vocaalsyncope en oSL wijzigt zich de
syllabische structuur van de woordstam. 'We tonen aan dat deze sttuctuur-
wijzigingen aan de basis liggen van de uiteindelijke beperking van t-deletie tot de

onregelmatige werkwoorden in de l.{oordoostelijke dialecten.
Twee structuurkenmerken van de stamsyllabe van werkwoorden functioneren

als indelingscriterium waardoor de sterke werhvoorden zich enerzijds van elkaar
onderscheiden in klassen en anderzijds zich als groep van de zwakke en van
andere onregelmatige werkwoorden onderscheiden. Het slotconsonantisme van
de stam bepaalt de klasse, samen met de vocaalwisseling in de verschillende
werkwoordstijden. In de noordoostelijke dialecten zljn er naast verschillen voor
de verschillende werh,nroordstijden ook verschillen in de stamvocaal van 3sing
pres ontstaan op de hierboven geschetste wijze. Daardoor zijn ook binnen het
presensparadigma de werhvoordklassen tot op zekere hoogte formeel geken-
merkt.

In aansluiting op de geografische patronen yan de l3de en 14e eeuw laat sectie
10.4 zien hoe de effecten van de historische processen tegenwoordig geografisch
verdeeld zijn.

De huidige structuur van die effecten, met de geografische bepaaldheid in de
Noordoostelijke dialecten, komt in samenhang met t-deletie geintegreerd aan de
orde in sectie 10.5. Het blijkt dat aspecten van de historische syllabestructuur,
naast kwalitatieve en lengteverschillen in de stamvocaal nog steeds meebepalend
zijn voor t-deletie, Het gebeurt op zo'n manier dat er een natuurlijke groepering
van werloroordsklassen in drieEn ontstaan is, waarbij t-deletie "schijnbaar toeval-
lig" tot de onregelmatige en sterke werhvoorden wordt beperkt. De frequentie
van de desbetreffende werkwoordsvormen speelt hierbij geen rol.

Sectie 10.6 vergelijkt de gevonden geografische patronen met de manierwaarop
dialectsprekers zelf op globale wrjze hun dialect-ruimte gestructureerd zien.

Sectie 10.7, tenslotte, bevat de conclusies waarvan de voornaamste is dat deletie
van 3sing -t nu voornarnelijk correleert met een bepaalde vorm van stamallomorfie,
maar dat er nog steeds effecten bestaan van de stamstructuur die door diachrone
fonologische processen aan wijzigingen onderhevig is geweest.
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10.1. T-deletie bij nominale vormen

Bij nomina, adjectiva en adverbia komt t-deletie voor in de Betuwe, aangrenzend
Zuid-Utrecht, en minder frequen t rn Z,tid-Holland.3 Daarnaas t zljn er nog twee

gebieden: een in Limburg en een ander dat de oostelijke Veluwe, zuidelijk Over-
ijssel, de Liemers en een groot deel van de Achterhoek beslaat.a

Ter illustratie van de geografische spreiding dienen kaart 1: t-deletie in nomina
op -[st] (n=6; bijv. beest), en kaart 2: t-deletie in nomina op -[xt] (n=4; bijv.
hnecht). De clusters -[st] en -[xt] werden gekozen a) omdat uit eerder onderzoek
blijkt dat de frequentie van t-deletie na fricatieven hoger is dan na resonanten als

-[n]-, -[r]- en -[]- en b) omdat er in Nederlandse nominale lexemen bijna geen

clusters op occlusief+[t] bestaan (Bakker, 1971 75).t
Het aantal kandidaat-woordvormen dat onderhevig kan zijn bij nominale

woorden aan t-deletie kan uiteenlopen: enerzijds zijn bij de nomina op consonant+t
de mogelijke voorbeelden in de noordoostelijke dialecten sterk ingeperkt omdat
een groot aantal ervan op -e uitgaan -ze hebben dan meestal vrouwelijk genus-
terwijl anderzijds de adjectieven en adverbia indien predicatief gebruikt eveneens

op -e uitgaan. In beide gevallen staat -t niet aan het woordeinde, is er een andere

syllabeverdeling, en is er dus geen omgeving voor t-deletie.6 Dit verklaart voor het
Noordoosten het relatief geringe aantal gevallen.

In het uiterste Zuidoosten van Limburg komt vrijwel geen t-deletie voor bij
woorden op -[xtl. Dat komt omdat daar de fricatief -[91- gevocaliseerd is voor [t],
bijvoorbeeld [nart] "nacht" en dan is t-deletie niet mogelijk.T In Midden-Lim-
burg is t-deletie minder frequent. Dit kleine gebied sluit aan bij een even klein
gebied aan de Duitse kant van de grens, zie kaart 3. Het grotere Rijnlandse gebied
op de kaart kent al in de middeleeuwen nominale t-deletie, zij het weinig fre-
quent (Tille 1925: 116).

Het t-deletiegebied van de Liemers vindt geen aansluiting in Duitsland. Boven-
dien is er verder in het Noorden, in Sleeswijk-Holstein, nog een betrekkelijk
groot gebied met t-deletie, en zuidelijker komt eveneens t-deletie voor: wat ver-
spreid in Noord-Nedersaksen, alsmede bij Meppen en Lingen en in iets oostelij-

Zie hoofdstuk 6. Yoor Zuid-Utrecht en de Srad Utrecht zie Schouten (1982, 1984) en

Scholtmeijer (1993,28-33), voor Nijmegen zie Van Hout (1989). Voor Zuid-Holland zie De
Vries, e.a. (1974).

Zie \Weijne n (1966, uitsl. schetskaart -cht > -ch),en Ryckeboer (1979, kaart 3: -ftl-cht): zuide-
lijk Limburg vertoont aansluiting aan het zuidelijke een/derde deel van de Belgische provincie
Limburg.
Op -[pt] zrjn er 2, namelijk abt en stipt en op -[ktJ zijn er 3, ruaabt, takt en strikt. Op -ft zijn er

17 (Bakker 1971, tabel 203), op -xt en -st resp. 70 en 63.
In de data werden voor bengst 3 vormen op -e aangetroffen, btj nest3,bij uest2 enbij slecht2.
Voor ieder item N = 123 vormen.
Zie Hinskens (1993, 464). Hinskens (1996) toont aan dat de gevocaliseerde varianten
gelexicaliseerd zijn en in een beperkt aantal (25 van de 51 mogelijke) voorkomen. Voor de
palatale realisatie van lxl zie hoofdstuk 2.
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ker gelegen gebieden, met name Tecklenburg.s Voor Bentheim en aangrenzend
Twente geeft Rakers (1993) enkel t-deletie bij niet [nIx] (nicht), maar niet in
bijvoorbeeld herfit. Wel komt, of kwam, t-deletie variabel ook in overig noorde-
lijk \Testfalen voor, getuige het gearceerde gebied op kaart 3. In het Zuiden sluit
dit gebied precies op het Nederlandse gebied van t-deletie aan, in het Noorden,
bij Twente, is de grens aan Nederlandse kant iets zuidelijker. Het lijkt erop dat t-
deletie als fonologisch proces aan de Westfaalse kant tamelijk infrequent is, met
uitzondering van Lingen, en de gebieden rond Meppen en Tecklenburg.

Samenvattend kunnen we vaststellen dat vergeleken met het fuvierengebied t-
deletie als fonologisch proces een kleiner bereik vertoont in de dialecten van
noordoostelijk Nederland, in \flestfalen en, deels, in Limburg. Het bereik is

kleiner in taalstructureel opzicht en wel om heel verschillende redenen per gebied:
in de noordoostelijke dialecten komt t-deletie minder vaak voor omdat in een

groot deel van het lexicon -t niet woordfinaal is. In een deel van Limburg staat -t
door de vocalisatie van [x] of [E] voor -t weliswaar woordfinaal, maar maakt die
niet deel uit van een consonantcluster. Tenslotte heeft het proces een kleiner
bereik in geografisch opzicht en dat is het geval in midden Limburg, maar vooral
in de noordoostelijke dialecten: t-deletie komt als fonologisch proces niet voor in
en ten Noorden van noordelijk Overijssel, inclusief Noord-Twente.

10.2. Diachrone aspecten van t-deletie in 3sing presens: syncope van de
suffixvocaal

T-deletie in werkwoorden is voor een groot deel anders van aard dan die in
nominale vormen. In hoofdstuk 6 is aangetoond dat in het Rivierengebied t-
deletie bij werkwoorden frequenter voorkomt. In de noordoostelijke dialecten is
die tendens niet alleen anders van aard maar ook meer uitgesproken.

De algemene voors/aarde voor het optreden van woordfinale t-deletie is het
bestaan van een consonantcluster. Dat cluster ontstaat op het moment dat in de
betreffende werkwoordsuffixen de -a- gesyncopeerd wordt. De geschiedenis van
die syncope is voor het Irtrederlands nog niet systematisch onderzocht, al zljn er al
wel aanzetten toe, en om een beter inzicht te krijgen in de factoren die er een rol
bij spelen is het van belang om niet alleen te kijken naar syncope in het Middel-
nederlands, maar ook naar de syncope in de meest verwante talen als het Engels
en het Nederduits. De vergelijking met het Engels en het Nederduits klemt te
meer daar voor andere taalinterne aspecten als het vocalisme een nauwe verwant-
schap tussen Oudnederduits (Oudsaksisch) en de meer noordelijke Oudengelse
dialecten is vastgesteld, speciaal voor het Anglisch (Klein 7977: 524)e maar ook
voor het Mercisch en het Northumbrisch. Ook op naamkundig gebied zijn er

8 Zie voor Meppen en Lingen Taubken (1985, 336; 373-377; kaarten dorst, lucht en juist en

recht).
e Dezelfde verhouding geldt voor de woordenschat, althans voor het recent ontdekte

Heliandhandschrift S (Korhammer I 980).



298 HOOFDSTUK 10

nauwe betrekkingen vastgesteld tussen enerzi,ids tWestfalen met Noordnieder-
sachsen en anderzijds de zuidelijke Engelse dialecten van Kent en \7essex. De
geografische verspreiding van deze naamkundige overeenkomsten vertoont als

intermediaire gebieden Oostnederland, noordelijk Belgie en de Kanaalkust, en in
mindere mate de kust van Zeeland tot de Weser (Udolph 1994: 765-776;
synoptische kaart 55). Daarbij moet men in het oog houden dat er in het vroege
Oudengels niet alleen sprake is van een geografische tegenstelling van noordelijke
versus zuidelijke dialecten, maar ook van een chronologische tegenstelling (Kort-
landt 1986), waarbij het Kents en STestsaksisch een vroegere fase vertegenwoor-
digen dan het Anglisch. Overeenkomsten tussen Kentisch en Anglisch zijn van
relictmatige aard omdat het \flestsaksisch vernieuwingen doorvoert die in de
w,ree andere dialecten achterwege blijven (Kitson 1995:100).

Dit ruimere verband staat niet alleen. In hoofdstuk 9 is gewezen op zo'n oude
connectie op morfologisch gebied, die reikt van \Testfalen tot het Kents en het
\Testsaksisch waarin ook Noordoostnederland, de Kanaalkust en mogelijk Zee-
land betrokken zijn. Die connectie betreft de vorm van het inversie-suffix van
Zplu:, (en lplur) op -e of als zero-vorm.'o

Natuurlijk is het zo dat syncope zich in sommige taalgebieden vroeger voor-
doet dan in andere en zo is de syncope bij Z3singin het Oudengels vroeger dan in
de overige germaanse dialecten. Toch blijft een vergelijking dan zinvol, omdat
ook een rypologische vergelijking de aandacht kan richten op de relevante facto-
ren die een rol spelen. In de volgende sectie blijkt dat een opstelling die zich
beperkt tot Nederlandse feiten nadelen heeft. De Nederlandse onderzoekstraditie
heeft tot nu toe voornamelijk aandacht gehad voor de vraag in welke mate
syncope afhankeli.ik is van het stamconsonantisme en ze gingdaarmee voorbij aan
een rweede groep van factoren, de aard van de syllabestructuur die juist in het
Oudengels de doorslag lijkt te geven.11 Er zljn dus minstens rwee groepen facto-
ren.

Ten eerste is dat de aard van de slotconsonant van de werhvoordstam: het
blijkt dat de frequentie van syncope per stamconsonant verschillend is en dat de
sonoriteit van de stamconsonant niet in alle dialecten een rol speelt. Ten tweede
is dat de aard van de syllabestructuur van de werkwoordstam: kortsyllabige stam-
men kunnen zich anders gedragen dan langsyllabige.

Langsyllabige stammen hebben de vorm WC of VCC, kortsyllabige stammen
hebben de vorm W ofVC, waarbij we het syllabebegin buiten beschouwing laten.
Hier staat V voor een willekeurige korte vocaal en C voor een willekeurige
consonant; W kan zowel een diftong als een lange vocaal voorstellen en evenzo
kan CC zowel een consonantcluster als een geminaat voorstellen.12

r0 Zie ook Goeman (1995b, 395) voor dergelijke connecties met betrekking tot palaale lgl.
rr Deze traditie gaat terug op Van Helten (1887: 252;279); Franck (1910:16-17;) geeft de eerste

summiere beschrijving in termen van stamconsonanrisme: algemene syncope in 2sing na s,

frequente syncope na d en t in 23sing, minder na labiale occlusieven nog minder na fricatieven.
lVe zullen zien dat dit beeld aanmerkelijk geretoucheerd moer worden.

t2 Geminaten komen soms nog in Twente voor: [se bitl] (bit+t) "ze bijren".
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In sectie 10.2.1 stel ik eerst het syncope-proces in de zuidelijke en zuid-
westelijke Middelnederlandse dialecten aan de orde. Er zijn aanwijzingen dat
zowel de aard van het consonantisme als de syllabestructuur een rol spelen.''3

Vervolgens komt in sectie 10.2.2 de syncope in de Oudengelse dialecten en in
de huidige mer het tWestfaals verwante dialecten aan bod. In deze sectie probeer
ik meer zicht te krijgen op het relatief belang van de stamsyllabestructuur en de

aard van de slotconsonanten van de stam. Het zal blijken dat de conditionering
van syncope in de Oudengelse dialecten anders is dan in de Middelnederlandse.

Daarna wordt in sectie 10.2.3 aan de hand van de syncope in de noordooste-
lijke Nederlandse dialecten aannemelijk gemaakt dat niet alleen het relatief be-

lang van de stamsyllabestructuur en de aard van de slotconsonant van de
werkwoordstam kan verschillen, maar dat er ook herinterpretatie van de syllabe-
structuurconditie kan plaatsvinden tot een conditie die op vocaallengte gebaseerd
is. In het middeleeuwse Twents valt die overgang te zien.

10.2.1. Sffixuocaalsyncope in zuidelijke en zuid-westelryhe Nederlandse dialecten

De consonantische presenssuffixen -s en -t als in du ueers en lte ueert"jrjlhij vaart"
gaan terug op vormen met een vocaal. Voor 2sing op -s en voor 3sing op -t was

die vocaal oorspronkelijk in de meeste gevallen een -i- als in du uaris en hi uarit .ta

De 2sing op -t als in gi uaret is oorspronkelijk de vorm voor 2p1ur. In hoofdstuk 7
is er op gewezen dat deze vorm de oorspronkelijke 2sing op -s geheel verdrongen
heeft. In de gebieden waar 2sing op -s behouden bleef komt daarnaast een 2sing
op -t voor, maar met een van die op -s afwijkende pragmatische waarde als

aanspreekvorm.
Ook het Middelnederlands kent syncope. Berteloot (1990, 28) constateert in

het noordwestelijke Vlaams van de dichter Van Maerlant volledige syncope in
3sing na d/l/n/r/s/t, ovent/egende syncope na k/m/p/2, geringe syncope na j/w en

ontbreken van syncope na g/u. Yoor de meer oostelijke gebieden beschikken we
eveneens over een aantal teksten uit deze periode.

De Nederrijnse Bestiaire-vertaling is uit het laatste kwart van de 13e eeuw,
mogelijk in de periode l2B0-1290 (Holmberg 1,925,1) en dus uit dezelfde tijd
als het merendeel van de stukken uit het Corpus Gysseling. Het Kleefs-Gulikse

l3 De syncope in nomina is anders van aard, namelijk syncope van de middelste van drie syllaben,

waarvan de laatste beide onbeklemtoond zijn zodat een voet ontstaat van beklemtoonde +

onbeklemtoonde syllabe (Marynissen 1996). Het proces is het freqr-rentst in het Vlaams en het
Brabants, maar dat komt omdat in deze dialecten de a-apocope later begint door te werken. In
de overige dialecten, waar die apocope al eerder werkt is die prosodische voetstructuur dan al

bereikt. Bij werkwoorden leidt syncope tot een reductie van de voeworm beklemtoonde +

onbeklemtoonde syllabe tot uitsluitend bkelemtoonde syllabe.

Getuige het optreden van umlaut in de daarvoor in aanmerking komende werhvoordsvormen
(zie Goeman 1995c). Zie voor afwijkende gevallen sectie 10.3.4) De dialecten met een

eenheidspluralis op -t hadden als suffixvocaal -a-. De niet-eenheidspluralis in het Oudvlaarns
heeft deze realisatie met -a- nog getuige de vormen in het Hebban olla uogala -zinnetje.
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Heberegister is iets later, namelijk uit de periode lSlZ-1318 (Holmberg 1925,
ur).

In het Oosten, in het Kleefs-Gulikse gebied, is de conditionering als volgt:
volledige syncope na consonantclusters eindigend op r en na liquida (behalve na

oorspronkelijke r-geminaat), overwegende syncope na k/p (inclusief clusters van
resonant +p/k) , frequente syncope na s/d/t, ongeveer 50olo syncope na g terwijl de
minste syncope zich na z voordoet (Holmberg 1925,98-100).

In het iets latere Heberegister is de situatie als volgt: volledige syncope na r/n/m,
ongeveer 50olo syncope nafl, uiterst infrequent is syncope na z (voorbeeld heuet
"heeft";4o/o) terwijl syncope ontbreekt nag.

Mooijaart (1992,168-172) laat aan de hand van het oorkondencorpus Gysseling
zien dat de syncope in deze laatste categorie, die van de laagste frequentie na u/g,

bij 3sing heuet "heeft" geenszins uitgesloten is. In het Weswlaams van Van Maerlant
wordt er in deze laatste categorie nog niet gesyncopeerd (Berteloot 1990). Blij-
kens tabel 1 neemt de frequentie van syncope in 3sing heuetvan het Oosten naar
het Noorden en 'Westen af: ze is het hoogst in Limburg, Belgisch Brabant en
Ooswlaanderen, het laagst in Utrecht en de streek tussen Utrecht en de kust.

Tabel 1: Percentage syncoper5 in 3sing pres heuet

Belgisch Brabant | 52.3o/o

Limburg | 7e.zo/o

Ooswlaanderen I 70.5o/o

\flest-Vlaanderen I 30.3o/o

Holland (kust) | 23.1o/o

Anrwerpen / Nederlands Brabant | 22.0o/o

Hollands-Utrechts I 12.0o/o

Utrecht | 0.0%

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

r5

l6

Deze percentages zijn anders dan op Mooijaarts kaarten 62a en 62b. Door mij zrjn alle woord-
vormen van tabel 62 envan tabel 91a opgenomen (onder weglating van de 'dubbele' werkwoords-
vormen die in haar beide tabellen voorkom en). Zeeland en de het Nederrijnse gebied boden te
weinig gegeYens.

Ziekaarrcn in sectie hierna.



SYNCOPE, STAMVOCAAL E,N T-DE,LETIE

De verdere onrwikkeling van syncope bij 3sing in de 14e eeuw, en dan in het

bijzonder in Noordoost Nederland, komt hierna in dit hoofdstuk, in de volgende
sectie, aan de orde.

Als we de Kleefse situatie mee in het beeld betrekken dan lijkt Brabant-Lim-
burg het kerngebied van syncope te zijn.In tabelvorm zrjn de verhoudingen in de

rwee "perifere" gebieden Vlaanderen en Kleef, waar de oudere toestand langer

bewaard is, beter af te lezen (tabel 2); d, uitgegeven selectie uit het Heberegister

bevat niet voor alle stamconsonant-groepen materiaal; lapidair deelt Holmberg
(1925) mee: "Hinter dentalen ist keine regel festzustellen" ik heb deze daarom bij
de groep "frequent" ingedeeld.

Tabel 2: Frequentie van syncope naar slotconsonant van de werkwoordstam

Voor de syncope bij Van Maerlant is voldoende materiaal voorhanden om in
detail het effect van de onderscheiden stamconsonanten nader te toetsen. In
mindere mate is dat voor de Kleefse situatie het geval.tT Aangezien de onderschei-
den handschriften van Van Maerlant zich anders zouden kunnen gedragen met
betrekking tot syncope nemen we die handschriften als een aparte groep factoren
in het model op.

Het algemene basisniveau van syncope bij Van Maerlant, dat niet door de

invloed van het consonantisme of door de handschrifttraditie bepaald wordt is

0.5703 (intercept, zie Appendix 1a). Maar het is toch belangrijk om de hand-
schriften in de analyse te houden om door uitpartialisering van het handschrift-
effect het effect van de afzonderlijke consonanten zuiver te zien.18 Het effect van

t/- De gegevens zijn ontleend aan Berteloot (1990). Diens opzet was meer filologisch van aard,

namelijk om op basis van de handschriften het oorspronkelijke syncopepatroon van Van
Maerlant zelf te reconstrueren. Mijn opzet is om het syncopepatroon in een westelijk dialect te

analyseren op her punr van de invloed van de slotconsonanten van de werlc"voordstam. Ge-

bruikr werden Berteloots absolute aantallen per handschrift en per consonant. Omdar een

aantal consonantcategoriedn uitsluitend met een nulscore voorkomr kunnen de schattingen
instabiel worden. Ter ondervanging van dit probleem zljn alle scores van Berteloot met 1

opgehoogd; de onderlinge verhoudingen blijven daardoor volledig bewaard. De opsomming in
Holmberg (1925) is niet geheel compleet.

rB Het blijkt dat de handschriften als groep tezamen genomen geen significante invloed uitoefe-

nen. Dat komr voornamelijk doordat Hs. D geen rol speelt bij syncope en dat doet Hs. B

301

syncoPe

Vlaams
Van Maerlant

Kleef
Bestiaire

Kleef/Gulik
Heberegister

volledig
overwegend
frequent
50o/o

gering
ontbreekt

dlnrst
kmpz
sdtm
ob
jw
gv

C+tlr
n+k/p k p n
szdt?
P

o

rnm

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



302 HOOFDSTUK 10

de consonanten wordt weergeven door een schatting van hun relatieve belangrijk-
heid (Estimate). Daarbij zien we dat bepaalde consonanten nauwelijks invloed
uitoefenen (ze zijn niet significant), die zijn dus irrelevant met betrekking tot
syncope. Van de overige consonanten bewerken sommige stamconsonanten
syncope, andere werken die juist tegen. De rangorde in effect (opgeschoond,
zoals vermeld, van de effbcten van de handschriften) is als volgt:

Hierbij betekent ">": meer dnn, "+" betekent: positief ,ffirt en "-" betekent:
tegenwerhend ffict. Een "*" betekent dat het effect van die consonant significant
is. 

.We 
zien dus dat naast een al aanwezig basisniveau van syncope, dat eveneens

sigificant is, enkel r/t/d een significant positief effect hebben op syncope en dat
enkel g/u syncope tegenwerken. De overige consonanten gedragen zich indifferent.
Dat betekent dat bij werkwoorden als uaren (-r), rijden (-d) en bijten (-t) j,rirt
significant syncope plaatsvindt, maar bij werkwoorden als uragen (-g) en blquen (-
v) syncope significant verhinderd wordt, de werkwoorden met overige
stamconsonanten vertonen wel meer syncope (wensen - s, uerdwijnen -n, uerruijlen
-l) of minder syncope (blijken -k, hiezen -2, komen -m, hopen -p) maar die effecten
zijn niet significant.

Dergelijke kwantitatieve gegevens zijn niet beschikbaar voor de Kleefse Bestiaire-
vertaling en voor het Kleefs/Gulikse Heberegister; we moeten het doen met de
rangorde die tussen de consonantcategorieen is aangebracht (zie tabel 2).

Als we de rangordes voor het Bestiaire samen met die voor de oorkonden in
verband brengen met de consonantgewichten voor het \Weswlaams zien we dat
de rangorden gelijkenis verto nen. Zie figuur 1.

AIs de frequentierangen (voor de rwee Kleefse bronnen) en het consonantfactorge-
wicht (voor het \Teswlaams van Van Maerlant) p.r consonant beide hoog zljn of
beide laag, dan is er een verband, en dat betekent dat beide dialecten een gelijk-
soortige conditionerende structuur vertonen met betrekking tot syncope in 3sing.

Men kan zich een schuine rechte lijn door de gezamenlijke punren denken van
links onder naar rechts boven, die een indicatie is voor de samenhang tussen de
rangordes van de stamconsonanten met betrekking tot syncope. Die samenhang
is er inderdaad tussen aan de ene kant het \Teswlaams en aan de andere kant de
Kleefse varianten. De rwee Kleefse bronnen vertonen namelijk een parallel gedrag.

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

vergeleken met Bestiaire en Kleefs

E cor'rs. rang. Bestiaire * coNs. rang. Kleef

Consonantfactorgewicht bij Van Maerlant

g pm/zkllns

In de drie bronnen zijn de rangordes zeer gelijkend. Dat betekent dat het \flest-
vlaams en het Kleefs een gelijksoortig patroon vertonen bij de consonanten mer
betrekking tot vocaalsyncope. In het gebied rond "0" is de fluctuatie van de
consonantgewichten het grootst: dat is te venvachten bij factorengewichten die
niet significant z\n. Daarbij moeten we wel bedenken dat die rangorde voor het
Kleefs (Heberegister) in de grond tamelijk impressionistisch is (Holmberg
1925,100). Voor de Bestiaire-vertalinx geldt dat bezwaar in mindere mate.le De
rangorde voor Van Maerlant is wel goed gefundeerd. In plaats van de vierdeling
van Berteloot (1990) uit tabel 2 hiervoor, kom ik op basis van de afstanden tussen
de gewichten voor de consonanten tot een vijfdeling:

2) t/d, 3) s/n/l/k/z/m/p, 4) ,, 5) s.

Of we de resultaten nu primair chronologisch of primair als dialecwerschil moe-
ten zien valt zonder nieuw onderzoek niet uit te maken. \Vat we wel kunnen zien
zijn dfie zaken.

re Holmberg geeft wel aantallen, maar voor zeer frequent voorkomende consonanren rneldt hij
alleen datze zeer frequentzrjn. Een doorberekeningvan die aantallen levert een beeld op dat
grotendeels overeen komt met de door Holmberg verbaal weergegeyen indeling in frequentie-
klassen bij de Bestiaire-vertaling en de oorkonden uir her Heberegisten yanwege de onzekerhe-
den die bij die tellingen blijven bestaan is een bespreking van de geschatte waarden van die
tellingen niet zinvol.

dt

l) r,



304 HOOFDSTUK 1O

Ten eerste vertonen de drie bronnen onderling niet overmatig afwijkende
rangordes in frequentie van syncope naar gelang de soort consonant.

Ten tweede: als we Van Maerlant en de Bestiaire-vertaling vergelijken, dan lijkt
het \Teswlaams van Van Maerlant in frequentie-rangorde naar consonant op
enkele punten opgeschoven te zijn. Dat \Teswlaams vertoont meer syncope.
Mogelijk vertegenwoordigt Van Maerlant ten opzichte van het Kleefse gebied een
jongere fase. \7e moeten hierbij ook bedenken dat de Maerlanthandschriften ten
opzichte van andere \Teswlaamse documenten al een jonger rype \(/eswlaams
vertegenwoordigen (Berteloot 1 990).

Ten derde: hoewel Holmberg de indruk wekt dat enkel de aard van de
slotconsonant een rol speelt bij de syncope, zijn consonantclusters wel degelijk
van belang. Dat blijkt uit het feit dat in de vertaling van het Bestiaire dAmour de
twee categoriedn 3sing-vormen waar sprake is van volledige of overwegende syncope
juist werlovoorden bevatten met consonantclusters aan het stameinde. Ik zie dat
als een indicatie voor een relictmatig voortleven van de oude stamsyllabestructuur
die mogelijk op het punt staat geherinterpreteerd te worden in termen van het
consonantisme. \7e zouden hier de onrwikkeling kunnen betrappen van een

syllabestructuur die in termen van morfemen (stam en suffix) beschreven kan
worden, naar een syllabestructuur met als domein het woord.2O Voor het proces
van Open Syllabe verlenging is zo'n onrwikkeling al geschetst door Leys (1975).

Omdat a) de syllabestructuur in verband met syncope in de Nederlandse
traditie geen voon^/erp van onderzoek is geweest en b) de "Beleglage" voor het
latere Kleefs te gering is, valt hier verder niets over te zeggen. Maar we zullen zien
dat die syllabestructuur in de noordoostelijke dialecten wel degelijk een rol speelt.

Samenvattend kunnen we stellen dat er geografische en chronologische ver-
schillen in syncop e zljn; syncope kan zich over zeer lange perioden uitstrekken: in
sectie 10.2.3. wordt aangetoond dat het huidige \Winterswijks nog steeds
ongesyncopeerde vormen vertoont; naast het slotconsonantisme van de stam
speelt mogelijk ook de syllabestructuur van de stam een rol.

10.2.2. Sffixuocaakyncope in Westfaalse en zuidelijke Oudengeke dialecten

In de inleiding van dit hoofdstuk kwamen historische structurele overeenkom-
sten tussen de dialecten van Vestfalen en de noordelijke en zuidelijke Oud-
engelse dialecten ter sprake, waarbij de dialecten van \Teswlaanderen mogelijk
een intermediaire positie innemen. Deze overeenkomsten wettigen de veronder-
stelling dat er in de huidige dialecten nog relicten van de historische situatie
voortleven, of dat er minstens een rypologische gelijksoortigheid te constateren
valt bij de factoren die een rol spelen bij de syncope.

Dat leidt tot de hypothese dat de syncope in het Oudengels gelijksoortige
kenmerken heeft als de syncope in de Noordoostelijke dialecten, die aansluiten

20 Zo'n overgang die gesitueerd wordt van Laat-Oudengels naar Vroeg-Middelengels is ook be-

schreven door Ritt (1994)
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bij het S7estfaals (sectie 10.3.2).
In de vorige sectie is gebleken dat er in het Middelnederfrankisch van de streek

van Kleef indicaties voor het voortleven van een syllabestructuurconditie zijn te
vinden. Deze syllabestructuurconditie zou een ruimere verspreiding kunnen heb-
ben dan de regio Kleef en daarom geven we in deze sectie een gedetailleerd beeld
van de Oudengelse situatie om die daarna in de volgende sectie met Noordoost-
nederlandse historische gegevens te confronteren teneinde te achterhalen of de
hypothese van ven /antschap of rypologische overeenkomst klopt.

In tegenstelling tot de Middelnederlandse onderzoekstraditie is er in de Oud-
engelse juist grote aandacht voor de rol van de syllabestructuur (Hedberg 1945)
of voor die van de stamslotconsonant (Lofvenberg 1949). Een poging tot integra-
tie van de factoren die syncope in de zuidelijke Oudengelse dialecten bepalen kan
men samengevat vinden bij Sievers/Brunner (1965,273) en Brunner (1962): in
eerste instantie wordt syncope bepaald door de syllabestructuur van de stam: er is
namelijk volledige syncope na langsyllabige sterke en zwakke werkwoordstammen,
vervolgens is er vaak syncope bij kortsyllabige stammen, en wel het meest bij
stammen op stemloze occlusief en fricatief en vervolgens bij die op stemhebbende
consonant; er is geen syncope na nasaal of liquida. Bij deze opsomming blijkt al
meteen een verschil met het Middelnederlands, want in de vorige sectie is aange-
toond dat syncope daar het minst na u/gvoorkomt.

Er is een bijkomende reden om naar de syncope in het Oudengels te kijken en
die ligt in de dialectgeografie. Kent ligt dicht bij Vlaanderen en dus zou de
overeenkomst tussen het Kents en het 'Weswlaams het grootst kunnen zijn.
Daarom zullen we in het vervolg speciaal aandacht besteden aan de dialect-
verschillen op het punt van syncope.

Ik wil dan ten eerste een duidelijker beeld scheppen van de syncope in de
Oudengelse dialecten en die confronteren met de "handboekencanon, en ten
rweede wil ik de resultaten confronteren met de verhoudingen in het Middel-
nederlandse materiaal: de veronderstelde connecties die van het \Testfaals, via het
Middelnederlands, naar het Engels lopen, kunnen zo worden getoersr.

De nadruk op de syllabestructuurconditie begint bij Sievers (1885). Hij heeft
de situatie in het Oudengels het eerst onderzocht, maar hij bekeek uitsluitend de
Iangsyllabige werkwoorden en hij beperkte zich daarbij tot de poetische teksten.
Vervolgens heeft de handboekentraditie de syncopeconditionering in de midden-
syllabe van superlatieven (ryp. hauhisto "hoogste") analoog toegepasr op de werk-
woorden.2l Het is evenwel onduidelijk of de vocaalsyncope bij 23sing presens
(rweesyllabig) wel hetzelfcle is als bij de driesyllabige woorden van het type hauhisto.
De handboeken postuleren dat eenvoudig door er op te wijzen dat enclitische
verbindingen met deze werkwoordsvormen wel degelij k driesyllab ig ztjn.

2t Het idee gaat terug op een kort terzijde van.Walde (1900, 125) die posruleert dat alle verbale
suffixvocalen tot middensyliabe werden als het werkwoord met een volgend encliticum werd
verbonden tot een z.g. "clirische groep". Lcivfenberg(1,949a) heb ik niet kunnen raadplegen; het
is niet in Nederlandse bibliotheken aanwezig, het behandelt misschien dezelfde stof als Lovfenberg
(1e4e).
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Hedberg (1945) heeft daarom het gehele Oudengelse prozacorpus onderzocht
en betrekt daar zowel lang- als kortsyllabige werkwoorden bij.22 De lawestie van
de enclitische vormen bleef daarbij onbeslist, omdat de attestaties naar verhou-
ding te gering waren. Hedberg concludeert verder dat in het Kents en het \fest-
Saksisch, tegen de communis opinio in, verba met korte stamsyllabe evenveel
syncope vertonen als die met lange stamsyllabe en dat "syncope is most common
after t, d, e, s; it is least common after l, r, m, n" (296). Dit stemt niet overeen
met de driedeling in a) stemloze occlusief en fricatief, b) stemhebbende consonant
en c) nasaal/liquida van Brunners handboek.

Is de handboekentraditie al niet onweersproken, ook de retouchering door
Hedberg lijdt onder n^/ee zaken: namelijk a) onder het feit dat hij de handboeken-
canon (Sievers-Brunner 1965; vgl. nog Campbell l974) tot uitgangspunt neemt
bij de interpretatie en er niet vanuit gaat als hypothese; en b) onder de veronder-
stelling dat variabiliteit niet inherent kan zrjn, maar een uiting van fouten, dialect-
menging en andere niet vermelde invloeden.

Zljn interpretatie is bovendien feilbaar, want Hedberg heeft wel het materiaal
geordend in tabelvorm maar het is heel moeilijk om op het oog uit een aantal
tabellen met een groot aantal absolute frequenties de relevante structuur af te
lezen. Zeker bij dermare grore aantallen gegevens (iv= 1 0352) is het onmogelijk
om alleen op het oog de verhoudingen tussen de categorieen in hun totale samen-
hang te zien, alsmede het gewicht dat afzonderlijke categoriedn in de schaal
werpen, te evalueren. Dat kan alleen door de (interntalige) categorieen als facto-
ren onder te brengen binnen een geEigend statistisch model.

Een doorberekening33 van het relevante Oudengelse materiaal in ons model
levert ten opzichte van Hedberg een diametraal tegengestelde conclusie: syncope
komt in die zuidtlijhe Engelse dialecten (Kent) significant meer voor na kortsyllabige
werkwoordstammen (zie Appendix lbl en lb31za en significant minder na
langsyllabige werkwoorden (zie Appendix 1bl en 1b3). Syncope wordt signifi-
cant begunstigd na d > d > A als slotconsonanten van de stam (bijv. sni6 "hij
snijdt"; itt "hij eet"; wrycd "hij wreekt"); syncope wordt significant tegengewerkt
door s>n>l>z (bijv. 3emynd "hij herinnert"; styld "hij steelt"; fryst "het vriest"),
terwijl u>g>t>m>?>r geen significant effect vertonen in de ene of de andere
richting (bijv. lisd "hij leest"; lefan "verlaten"; springan "springen"; 3ietan

2) Langsylllabige werhvoordstammen: -wc of -vcc:3irrcded "hij raadt" ofsebinded "hij bindt";
kortsyllabige werkwoordstammen: -vc of -w (geen vbb. in Hedbergs gegevens): ited "hij eet";
voor de syllabestructuur zie sectie 10.2.
Afhankelijke variable syncope: ordinaal (niet nominaal) gescoord omdat chronologisch gezien
niet-syncope v6dr syncope komq als factoren de onafhankelijke variabelen a) langsyllabig-
kortsyllabig (nominaal-rweewaardig), b) aard stamconsonant: t-d-p-k-g-vi-s-3(=x)-l-r-m-n (no-
minaal dertien-waardig). Voor de gebruikte methode, een loglineaire procedure, zie hoofdstuk
7enB.
Geschatte waarde voor syncope bij de kortsyllabige werkwoorden: 0.18217456; bij de
langsyllabige werkwoorden: -0.18217456. Als Hedberg (1945) percentages had gegeven in
plaats van absolute aanrallen dan zou er al een beeld zijn ontstaan. Door onderrepresentatie van

niet-syncope in het Kents is de geschatte waarde voor de factor -t instabiel.
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"krijgen"; riman "tellen"; screpan "schrapen"; h-teran " horen"). Hier betekent >

= grot€t rffirt dan).zt Zie Appendix 1b2 en 1b3.
Hoewel het gehele model significant is, is er toch een probleem: de uiterst lage

verklaarde variantie (Rsquare (U)=0.015). Dat betekent dat er een heleboel an-
dere potentiEle verklarende factoren zouden kunnen zijn. Dit ligt waarschijnlijk
niet aan het gebruikte model, maar eerder aan de situatie in de Oudengelse data.
Het gaat hier in de eerste plaats om literaire teksten, die door een intuitieve
procedure door Hedberg geaggregeerdzljn tot grotere dialectgehelen. Ten rweede
is het onderscheiden van Oudengelse dialecten een notoir probleem. Sommigen
als Hogg (1988) zijn sceptisch over de mogelijkheid van een Oudengelse dialectolo-
gie gegeven de "Beleglage"; het aantal bruikbare oorkonden is gering, terwijl de

overige teksten sterk mengvormen schijnen te vertonen. Anderen als Kitson (1995)
zien wel mogelijkheden tot een dialectologie van die periode op basis van een

corpus plaatsaanduidingen in oorkonden, waaraan dan andere teksten gevali-
deerd kunnen worden.

Aangezien de syncope juist als een demarkerend criterium voor de dialect-
indeling in het Oudengels wordt gebruikt, hebben we hier een probleem dat in
zijn eigen staart bijt. Hierboven is dat ondervangen door syncope niet als crite-
rium te nemen, maar als afhankelijke variabele, ervan uitgaande dat er andere,
onafhankelijke evidentie is om een dialectonderscheid te handhaven. Bovendien
zou het expliciet in rekening brengen van de chronologie van de teksten nog tot
hogere verklaarde variantie kunnen bijdragen. Gegeven de huidige stand van
zaken kunnen we het resultaat niet nauwkeuriger krijgen dan die lage verklaarde
variantie.26 Door uit te splitsen naar dialect (Kents, \flest-Saksisch, Kents-\fest
Saksisch, de indelingscategoriedn van Hedberg (1945), zal het gedeelte verklaarde
variantie iets groter worden. Lcivfenberg (1949) oppert enkele bezwaren tegen
Hedberg betreffende een paar werkwoordsvormen die volgens hem verkeerd zijn
ingedeeld. Dat feit vormt slechts een zwakke storingsfactor, binnen de error-
component. Het kleine aantal kan het algemene beeld niet vertekenen, want op
het totaal van de woordvormen (10352) maakt deze foutenbron weinig uit. Een
rweede negatief punt dat Lovfenberg oppert is dat Hedberg de chronologie te
weinig in rekening brengt. Tijdreeksen van data uit literaire bronnen zijn evenwel
moeilijk op zichzelf te ordenen, ze moeten aan andere bronnen en paleografisch

26

Beckmann(1993, 106) gaat er dus ten onrechte vanuit dar syncope het meest/eerst na stemloze
consonant optreedt.
\Werloaroordstammen op -h- (contractieverba), die op -Slw (=jlw; uitsluitend langsyllabisch) en

die op zware consonantclusters als -ngr en -sn (eveneens uitsluitend langsyllabisch) werden
buiten het model gehouden omdat ze het design uit balans zouden brengen. De contractieverba
moeten terzijde gehouden worden vanwege hun aparte ontwikkeling. Ze laten enkel indirect
conclusies afleiden betreffende syncope. In de regel wordt er bij syllaben op -jlw gesyncopeerd;
-j: 650/o (N=20), -w 83o/o (N= 1 96) . Daarentegen wordt er in de regel niet gesyncopeerd bij de

werkwoorden waarvan de stamsyllabe op een zwear consonantcluster uitgaat; ongesyncopeerd:
81olo. Van werkwoordstammen op -b was er in het gehele corpus (inclusief de noordelijke
dialecten maar idn vorm, deze is derhalve niet in de analyse opgenomen. Met deze bepe rkingen
omvat het hier geanalyseerde corpus van Zuidelijke dialecten N=10352.
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gevalideerd worden. Het eerste is voor de Maerlanthandschriften door Mooijaart
(1992) gedaan, de rweede procedure is door Holmberg (1925) voor de vertaling
van de Bestiaire d' Amour toegepast. Voor tijdreeks-analysen zie hoofdstuk B en
verderop in dit hoofdstuk voor het Middelnederduits van Goor.

In de noordelijke dialecten van het Oudengels (Anglisch, Mercisch en
Northumbrisch) is een korte stamsyllabe blijkens het geschatte effect (0J5543159)
een factor die significant tot -.., syncope leidt (zie Appendix 1cl en 1c3).
Daarentegen leidt een lange stamsyllabe tot onderdrukking van dat proces (wat
blijkt uit de lagere geschatte waarde -0.15543159; appendix 1c3).

Syncope is significant gemakkelijker na dh>z>n>?h als slotconsonanten van de
werkwoordstam. Het wordt significant tegengewerkt door t>d>l>m>s. De ove-
rige slotconsonanten vertonen geen noemenswaardig effect, die zijn niet signifi-
cant: u>p> r>?g. Op de grens van significantie bevindt zich h, mogelijk is g ook
significant bij tegengaan van syncope.

Wel is het zo dat het algemene niveau van syncope in de noordelijke groep
(Anglisch/Mercisch en h{orthumbrisch) minder hoog is dan in de zuidelijke
(Kents en \7est-Saksisch): dat is te zien aan de intercept: die is hoog in de groep
van de Kentse dialecten (c.s.), namelijk 2.403, zeker vergeleken met de gewichts-
waarden voor de afzonderlijke consonanten en voor de syllabestructuur. De waarde
voor de noordelijke groep (Anglisch c.s) is contrair, namelijk negatief: de intercept
is -0.719; het algemene niveau van syncope is er dus laag, dat wil zeggen dat in
algemene zin de bestaande positieve en negatieve effecten van syllabestructuur en
stamconsonanten lager uiwallen.

\7e kunnen concluderen dat in beide Oudengelse dialecten syncope signifi-
cant meer voorkomt na kortsyllabige werkwoordstammen dan na langsyllabige.
Dit strookt niet met de handboekencanon die na langsyllabige stammen meer
syncope postuleert en ook niet met Hedberg, die concludeert dat er bij beide
rypen stammen evenveel syncope voorkomt.

Voor wat betreft de invloed van het stamconsonantisme is er blijkens mijn
analyse verschil qua dialect.

Syncope komt in het Kents c.s. significant meer voor bij dh/d/k, terwijl het in
het Anglisch c.s. meer bij dh/z/n voorkomt.

In het Kents c.s. komt syncope significant minder voor btj nasaal/liquida/s/z en
in het Anglisch c.s. bij d/l/t/m/s.

De handboekencanon, die zegt dat syncope in het Zuiden (Kents en \(/est-
Saksisch) in de eerste plaats voorkomt na stemloze occlusief en fricatief en vervol-
gens na stemhebbende consonant, is eveneens onjuist. Dat er geen syncope voor-
komt na nasaal of liquida, is ook onjuist. Die vaststelling is deterministisch,2T het
variabele patroon wijst immers op signifi cant minder syncope.

Hoe is nu de verhouding van de Oudengelse tot de Middelnederlandse dialec-
ten? Die vraag kunnen we beantwoorden door de verkregen schattingen voor de
consonanteffecten van de rwee Oudengelse dialectgroepen te vergelijken met de

27 Zie voor dit begrip hoofclstuk 7 en B.
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schattingen die voor het'Weswlaams zijn gevonden; we zetten daartoe de schat-

tingen voor de Oudengelse dialecten af tegen de \fleswlaamse, zie Figuur 2. Als er

een relatie bestaat tussen de drie dialecten dan moet zich dat uiten in het feit dat
lage waarden voor het \fleswlaams van Van Maerlant samengaan met lage waar-
den voor het Kents c.s. en het Anglisch c.s. en omgekeerd dat hoge waarden voor
ene dialectgroep corresponderen met hoge waarden voor de andere. Het eerste

wat opvalt is dat het Kents en het Anglisch niet parallel lopen.

Figuur 2: Syncope in het \Teswlaams vergeleken met het Oudengels

I Gewicht Kents-\TestSaksisch O Gewicht Angl.-Merc.-Northumbr.

Consonantfactorgewicht bij Van Maerlant

g pm/zkllns d t

\Vaar er tussen de Middelnederlandse dialecten onderling wel een verband werd
geconstateerd in de vorige sectie, is dat in de vergelijking van het \Teswlaams met
het Oudengels niet het geval. Er is geen lineair verband tussen syncope in het
'Weswlaams van Van Maerlant enerzijds en syncope in de rwee Oudengelse
dialecten anderzijds.

Van de consonantefFecten in de rwee Oudengelse dialecten vertonen enkel d
(Kents c.s.: hoge gewichten) .ng (Anglisch c.s.: relatief laag gewicht) qua schat-
tingen overeenstemming met het Vlaams. De schattingen van de consonantgewich-
ten moeten namelijk in alle drie de dialecten minstens paarsgewijs significantzrjn
en dat zijn ze in het gebied rond 0 niet, daar schieten de lijnen heen en weer.

Gemeenschappelijk met de noordelijke Engelse dialecten (Anglisch c.s.) heeft het
Maams dus de onderdrukking van syncope na g; gemeenschappelijk met de
zuidelijke Engelse dialecten (Kents c.s.) heeft het Vlaams de bevordering van
syncope na d. De syncopeprocessen in de Oudengelse en de 'Weswlaamse dialec-
ten zijn dus verschillend, enkel op de uiteinden van de Vlaamse consonantschaal
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ztjn er raakvlakken met de Oudengelse dialecten. Omdat er wel overeenkomst
bestaat tussen de Weswlaams en de Nederrijnse dialecten uit de buurt van Kleef
maar niet tussen het \Teswlaams en het Oudengels, moet er ook geen overeenstem-
ming bestaan tussen Oudengels en het Kleefse Middelnederlands (zie ook tabel 3
en 3 in sectie 10.2.3).

De conclusie is, dat syncope in het Oudengels anders geconditioneerd is dan
gemeenlijk verondersteld wordt en dat de Oudengelse syncope geen relatie heeft
met de Middelnederlandse.

Daarmee verliezen historische en rypologische parallellen voor de noordoostelijke
Nederlandse en V/estfaalse dialecten die aansluiten bij de Nederrijnse, hun waarde.

10.2.3. Sffixuocaalsyncope in de noordoostelijke Nederlandse dialecten

In de inleiding van dit hoofclstuk is er al op gewezen dat noordoostelijke dialecten
wel t-deletie in 3sing vertonen maar dat daarentegen de 2sing op -t en 123plur,
die daar toch ook op -t uitgaan, overwegend geen t-deletie hebben. De verklaring
hiervoor is dat de syncope van de suffix-e- in 2sing en 123plur pas zeerLaatzijn
beslag gekregen heeft en in een aantal dialecten tot op heden niet, of niet in alle
werlanroordscategorieEn voltooid is, soms zelfs niet in 3sing.28 Zo bestaat er tot op
heden in het Achterhoeks van \Tinterswijk wel -a-syncope in:

[bltf] 3sing "blijven", met latere t-deletie; de onrwikkeling is hier fblilvet] >

[blirft] mer syncope > [blrft] met verkorting > [blrfl met t-deletie)

alsmede in:

[uarkt] 723plur "werken"

maar daarnaast komt ook voor:

[uarket] lZ3plur "werken".

Algemeen is de syncope er in persoonsvormen enkel bij werkwoorden waarvan de

stam eindigt op j, l, m en n. Nle overige werkwoorden hebben nog steeds

ongesyncopeerde vormen in 2sing en l23plur, waarnaast tevens gesyncopeerde
vormen bestaan:

}i Als men een dergelijke gang van zaken ook aanneemt voor de zuidoostelijke Limburgse dialec-
ten en de aansluitende Ripuarische, dan kan men verklaren waarom de t-deletie daar wel
frequent in 3sing voorkomt maar pas recenteli.ik ook in 2plur. In de vorige eeuw en in het begin
van deze werd blijkens Jongeneel (1 884) en Mtinch (1904) bij in aanmerking komende Zplw-
vormen nog in het geheel niet gedeleerd, zie Hinskens (1993, 178). Beckmann (1993, 106)
denkt dat de onbeklemtoonde hoge suffixvocaal [i] van Z3singeerder tor [e] was afgezwakt dan
de suffixvocaal [a] van 2sing/123plur op -tl-n waardoor zich het chronologisch onderscheid
tussen de rwee zou kunnen verklaren. Voor het Oudengels wordt niet van zo'n tussenstadium
uitgegaan: blijkens Hogg 0992,227-232) spreekt men er van "high vowel deletion/syncope".
Zie voor rwee competerende recente theorieen over high-vowel deletion Dresher en Lahiri
(1991), die een voet met mora-formulering voorstaan, versus Halle, O'Neil en Vergnaud
(1993) en Calabrese (1994) die een grid met edges-formulering beargumenteren.
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[tj / utj I tj(|il I zebllvet] "jii, wij, jullie, ze blijven", maar ook lblirft]
[rj / urj I iQil I ze uarket] "jij, wij, jullie, ze werken", maar ook [uarkt]
(Deunk 1977,118;126).

Het dialect van \Tinterswijk kent dus verplichte syncope bij sterke werkrvoorden
in 23sing: [bltfsts] [bltfl "blijven", maar variabele syncope bij zwakke werhroor-
den: [uarkste] [uarkt] Z3sing, naast luarket] 3sing "werken". Verplichte syncope

is er ook bij alle persoonsvormen van werkwoorden waarvan de stam eindigt op
nasaal of liquida.

Het Vinterswijks staat hierbij niet op zichzelf. In heel wat Nederduitse dialec-
ten is syncope in de zwakke werkwoorden pas later ingezet. Het syncoperingsproces
is dus in sommige huidige dialecten zoals dat van \flinterswijk nog niet geheel

voltooid. AIs er in een werhvoord bij 3sing niet gesyncopeerd wordt, dan is dat
werkwoord in de overgrote meerderheid van de gevallen zwak (Deunk 1977, 17-
117). Ook het Enschedees heeft een sterk werkwoord dat geen syncope vertoont,
en dat daarom overgegaan is naar de klasse van zwakke werhvoorden getuige zijn
zwakke partpret: [uasken] inf, [uasket] partpret, versus [uasket] 3sing "wast".

Het is oorspronkelijk een sterk werhvoord van de 6e klasse (Bezoen 1938, 84)."
Het zou, indien sterk gebleven, een partpret op -en gehad hebben. Aantoonbaar
is, dat te Vriezenveen de volledige syncope (behalve na stam op -sk/-sx als wasken
'wassen', uishen'vissen' etc.) in de eenheidsplur pas van betrekkelijk recente

datum is. In 1848 waren er ongesyncopeerde vormen nog gebruikelijk3o (Entjes

7970: 3 1 8).
Het is zelfs zo dat in 3sing syncope momenteel nog niet geheel voltooid is in de

noordoostelijke dialecten: zie kaart 5. Ongesyncopeerde werhroordsvormen ko-
men het meest voor te Rijssen, in mindere mate blijft syncope achtervrege in
Twente, de Achterhoek en Oost-Groningen.

Syncope in 3sing (en in 2sing op -est) vindt vroeger plaats dan in de eenheidsplur
op -et. De verklaring voor die assymmetrie ligt waarschijnlijk in de oorspronke-
lijke bouw van die suffixen. De 23sing op -est en -et hadden al vroeg hun
oorspronkelijke vocaalkwaliteit -[i]- verloren. De eenheidspluralis op -et is daar-
entegen onstaan uit -anth (zie hoofdstuk 7 en 8) en heeft relatief lang zijn
genasaleerd karakter behouden (-[80)].31 Bovendien ondergaan genasaleerde klin-
kers in deze dialecten in sterke mate compensatorische verlenging, indien be-
klemtoond, bijv. [yfts] "gans", en het is aannemelijk dat ook onbeklemtoonde
klinkers enige verlenging hebben ondergaan. Daardoor hebben de suffixklinkers
in deze vormen een ander karakter dan die van 23sing. De onbeklemtoonde
vocaal kan pas later, na het verlies van de nasalering en na samenval met [e], tot
het domein van de syncope horen.

ll

Zie hoofdsruk 1 1.4.
De dialectdocumenren uit die djd hebben ongesyncopeerde vormen bij werhwoorden als lus-

ten, tueten, kijken, hebben en zeg€n.
De zeer open realisatie van -an suffixen blijft niet alleen in het Laatoudnederlands van de

kuststreken maar ook in het Oudwestfaals vrij lang bewaard (Van Loon 1995).

311

29

30



312 HOOF'DS f UK 1O

Syncope doet zich in 3sing al in het Middelnederduits van de 13e eeuw voor.
De noordoostelijke Nederlandse dialecten zijn sterk verwant met de Nederduitse.
Binnen dit complex zrln de Twentse-Achterhoekse dialecten weer sterk verwant
met de Westfaalse. In het begin van dit hoofdstuk werd gewezen op de histori-
sche en rypologische verwantschappen op de as van Oudengelse dialecten naar
Oud- en Middelwestfaalse dialecten. In deze sectie ligt de nadruk op de onrwik-
keling van syncope in het Middelrwents juist vanwege de verwantschap met het
\flestfaals.

Ook voor de noordoostelijke dialecten wordt nagegaanwelke conditioneringen
syncope kent. Bovendien wordt aangetoond dat er sprake is van een onrwikkeling
waarbij de syllabestructuur een ander karakter krijgt.

De overeenkomsten en verschillen met de resultaten van vorige secties worden
vastgesteld.

Tot slot worden de resultaten geplaatst tegen de achtergrond van de
syncopespreiding in de 14e eeuw over het gehele taalgebied . Deze kan zo vergele-
ken worden met die uit de 13e eeuw waarvan de contouren al in sectie 10.2.1
geschetst zijn.

Een beeld van de syncope in de 14e eeuw is al door Kloeke (1955;1958;1959)
geschetst, mede in verband met t-deletie. Maar het door hem geschetste beeld is

niet representatief voor de noordoostelijke dialecten. Dat komt omdat Kloeke's
gegevens voornamelijk uit de IJsselstreek komen, die de periferie van de Neder-
duitse dialecten vormen. In hoofdstuk 7 en 8 is vastgesteld dat de oostelijke
Veluwe met betrekking tot t-deletie een afwijkend gebied is doordat het t-deletie
in plur vertoont. De IJsselstreek en de streek van de oude IJssel vertonen op nog
een punt afwijkend gedrag doordat ze in meerdere mate OpenSyllabeverlenging
(hierna oSL) kennen dan de rest van de Achterhoek en Twente. De onrwikkeling
van oSL en de variabiliteit komt in sectie 10.3 in detail aan de orde. Voor dit
moment volstaan we met een schema van de interactie tussen syncope en OSL

alsof het rwee categorisch verlopende processen zijn, dus onder abstractie van
variabiliteit (zie schema 1).

Als oSL achterwege blijft dan resulteren er na syncope slechts vormen als hefi.Het
is ook mogelijk dat oSL en syncope gelijktijdig werken. Rekening houdend met
het feit dat syncope een rweede lettergreep veronderstelt, resulteren dan de vor-
men: hrrrt, hAirt en heft. Als dat proces variabel is, dan komen daar nog
ongesyncopeerde vormen bij.

Als syncope voor OSL optreedt dan is het resultaat: hefi, omdat oSL dan niet
meer kan werken. In dit laatste geval is het alsnog mogelijk dat er een derde
proces van compensatorische verlenging op de stamvocaal optreedt, wegens ver-
lies van een rweede syllabe, zoals in hoofdstuk 9 is uiteengezet. In Limburgse
dialecten kan dan compensatorische stoottoon optreden.

Gegeven het ontbreken van syncope in pluralisvormen, is het mogelijk dat een

werkwoord in 3sing zijn korte vocaal kan behouden, terwijl die in de inf en
gelijkaardige vormen aan oSL onderhevig is. Er ontstaan dan paren als inf. [eltn]
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3sing heuet "heeft"
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in 3sing pres en in inf
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met verlengde vocaal naast 3sing [at] met kort gebleven vocaal. Oostelijker bleef
de korte vocaal ook in de inf, dus: [etl] "eten".32 In de IJsselstreek kunnen we
dan een inf [etn] aantreffen naast 3sing [at] die beide oSL hebben ondergaan.

Deze situaties zijn voor de huidige djd te zien op Kaart 6: lengte stamvocaal in
3sing pres. ten opzichte van de lengte van de infinitief. Kaarten met een kwantita-
tieve weergave van lengteverschillen in Duitse dialecten werden al eerder gepubli-
ceerd door Zwirner. Op onze kaart 6 staan de lichte grrjze kleuren voor behouden
gebleven korte vocaal zowel in de infinitief als in 3sing, de donkere grtjze gebie-
den geven oSL weer in de infinitief, terwijl 3sing kort blijft.33 In het westen, en

32 Ook Beckmann (1993) gaat voor het noordelijke \Testfaals uit van oorspr. korte vocaal die
behouden bleef.

3'r Zwirner (1959) bevat gegevens rran plattelandsgemeenten met steden, Zwirner (1965) bevat

gegevens van voornamelijk plattelandsgemeenten. Beide kaarten wijken niet veel van elkaar af.

Het betreft in feite een weergave van het foruetischr lengtecontrast over alle gemeten lange en

korte vocalen; Fourquet (1964) interpreteert deze kaarten daarentegen fonologisch: streken

met een ontbrekend of zwak lengtecontrast bij de vocalen vertonen juist een fonologisch fortis-
Ieniscontrast bij de stamconsonant. Opmerkelijk is, dat, van de twee gebieden met bewaard

gebleven lengtecontrast bij de vocalen, het noordwestelijke Duime gebied aansluit bij de noord-
oostelijke Nederlandse dialecten; Bethge (1963) bekijkt deze gegevens onder een sociolinguistisch
aspect, Richter (1963) brengt de aangetroffen gegevens in verband met perceptie en met de wet
van Fechner, omdat de aangetroffen statistische verdeling niet geheel normaal is. In feite stelt
hij vooraleer te karteren een logistische transformatie (inductief gevonden) van de gegevens

voor. Een transformatie uit die klasse, maar dan deductief beredeneerd en beter onderbouwd
wat betreft de mathematische eigenschappen, is gebruikt voor de cartering van de gegevens in
dit boek: zie \Wattel (1990).
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wellicht ook in het zuidoosten van het Nederland (dit gebied is door Kloeke
buiten beschouwing gelaten) is er sprake van secundaire verkorting. Noordelijk
Drente heeft dan een lange vocaal [e:] in de infinitief.3a

De IJsselstreek en de zuidelijke Achterhoek hebben een korte [e] in 3sing,
evenals Emsland en noordelijk \Westfalen. \Westfalen vertoont zuidelijker de zg.

brekingsdiftongen als representant van de oorspr. korte vocaal: [retn]. Deze
brekingsdiftongen zijn fonologisch/distributioneel gelijk aan korte vocalen
(Niebaum 1973, 62-67; 321-341; 377 -379).35 Restanten van deze brekingsdiftong
worden aangetroffen in Vriezenveen, waar de realisaties stijgende diftongen zijn:

liotn] (Entjes 1970). De \flestfaalse vormen werden in het nabije verleden spora-
disch nog op het Twentse platteland aangetroffen (Bezoen 1938; Rakers 1993).
b{et als het gebied met bewaard gebleven korte stamvocaal aan de Nederlandse
kant, wordt het \flestfaalse gebied dat een brekingsdiftong heeft omkranst door
gebieden met oSL.36 In tegenstelling tot Zwirner's data bestaan onze gegevens

betreffende lengteverschillen uit scores van de mate van verkorting of verlenging
van 3sing t.o.v. inf. Het betreft dus verschillen tussen morfologische paren. De
score was: -3 verlengd: lang-kort; -2 verlengd: lang-halflang; -l geen verschil:
kort; Q=geen verschil: halflang; l=geen verschil: lang; 2=verkort: halflang-kort;
3=verkort lang-kort. Op de kaart werd het interval [-3,3] afgebeeld op percenta-
ges tussen 0 en 100. Dat betekent dat -3 de lichtste grijswaarde heeft en 3 de
donkerste. Tevens houdt het in dat het interval [-1,1] met gelijke vocaallengte,
zich in de 3 middelste grijswaarden bevindt.

Omdat Kloekes gegevens niet representatief zijn voor de gebieden ten Oosten
van de lJsselstreek, voer ik een analyse uit op een complete seriele bron uit het
"kerngebied", waar oSL niet gewerkt heeft. Het betreft een tijdreeks uit de bron
Goor (Twente) beschreven in hoofdstuk 8, (Anhang). Voor de gevolgde proce-
dure en de interpolaties verwijs ik naar dat hoofdstuk. Deze bron bevat 98 3sing
pres.-vormen, voornamelijk uit de periode 1330-1410. Voor de figuren en cijfers
zie hierna, Appendix 2.

De afhankelijke variabele is al dan niet syncope. Als we de onafhankelijke
variabelen, te weten de factoren 1) aard van de consonant, 2) lengte van de

stamvocaal, en 3) tijdsverloop in jaren apart bekijken, dan blijkt:
1) Het effect van de aard van de consonanten is op zichzelf significant. Van de in

het materiaal aangetroffen consonanten is het relatief effect op vocaalsyncope:
d, g > v > liquida/nasaal;37

14 Zie voar de directe voortzetting op Bentheims gebied Rakers 1993; 148-149; zie ook Kloeke
1,931;833.
Zie ookNorrenberg (1938),'W'ortmann (1970), Rakers (1993,146-195).Acoustisch-fonetisch
gezien zijn het lange diftongen, althans in de door Lauf (1993) onderzochte dialecten. Perceptie-
oordelen zijn niet beschikbaar.
Dat resulteerde daar in de verlaagde lange monoftong van Nordniedersachsen (Niebaum 1974)
en van het zuidelijkste deel van \flestfaien (Beckmann 1993).
Het verklaart25o/o van de variantie (F=0.253). Het spreekt vanzelf dat na vocaal -bij werk-
woorden als gaan, staan - er geen bindvocaal aan te treffen is.
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2) Het eflfect van de lengte van de stamvocaal is op zichzelf eveneens significant
en en wel in de volgende zin: syncope wordt meer na kort gespelde vocaal

aangetroffen, en aanmerkelijk minder na een als lang gespelde.38 Een korte
vocaal kan nog altijd deel uitmaken van een lange syllabe indien op de vocaal

een cluster van consonanten volgt. Een korte syllabe kan slechts een korte
vocaal bevatten. Deze constellatie schept de mogelijkheid van taalverandering
op het vlak van de onrwikkeling van een syllabelengteconditie naar een vocaal-
lengteconditie zoals we verderop zullen zien;

3) D. chronologische onrwikkeling is op zichzelf ook significant, maar verklaart
slechts 4o/o van de variantie (R2=0 .043). Er is over het geheel genomen een

toename in de tijd van de gesyncopeerde vormen.3e

T-deletie doet zich pas betrekkelijk laat voor. De eerste, en enige attestatie is uit
het derde kwart van de 14de eeuw (zie appen dix 2, weergegeven met een drie-
hoekje).

Voor een vergelijking met het Oudengels gebruiken we als verklarende variabelen

de factoren"jaar" en "aard van de consonant" (als hiervoor) en als nieuwe factor
de onafhankelijke variabele "lengte van de stamsyllabe". Het aantal is nu geredu-
ceerd tot 85 gevallen. omdat we verba als staan en gaan, die voor het Oudengels
buiten beschouwing werden gelaten, nu ook rcrzijde laten. \fle zien dan (vergelijk
Appendix 3):
1) Het effect van de aard van de consonanten is op zichzelf significant;40 de

rangorde naar effect op syncope is: d , g > v > liquidalnasaal; andere stamconso-
nanten ztjn er niet onder de 3sing vormen aangetroffen.

2) Het chronologisch effect is op zichzelf eveneens significant maar het verklaart
slechts 4o/o van de variantie.ar

3) Het effect van de stamsyllabe is op zichzelf ook significant.a2 Het betekent in
dit geval dat syncope meer voorkomt na lange stamsyllabe dan na korte
stamsyllabe. Korte stamvocaal alleen verklaart minder van de variantie

tWe kunnen de volgende conclusies trekken als we deze Goorse bron als represen-

tant van het middeleeuwse Twents zien, waarbij de rwee belangrijkste effecten op
syncope het consonantisme van de stam en het stamvocalisme (lange of korte
vocaal) zrjn.a3

38 Het verklaart bijna 25o/o van de variantie (R'7=0.248).
3e In de figuur van de appendix is roename (of afname van de ongesyncopeerde vormen) te zien

aan de stijging of daling van de a0onderli.ike vormen/datapunten ten opzichte van de krom
getrokken lijnen.

40 Het verklaart lBo/o van de variantie (R'z=0.176).
4t R2=0.038.
42 Het verklaartgo/o van de variantie (R'?=0.094).
43 \7e kunnen helaas niet alle factoren tegelijkertijd in een model toetsen. Daarvoor zijn de

aantallen te gering. Doen we dat toch dan treedt singulariteit op (een mathematische conditie)
waardoor bepaalde schatringen niet langer betrouwbaar zijn- De ene vorm op -t <heet> 3sing
"heet" is bij die op -d geteld. Van een mogelijke rol van de lengte van het stamvocalisme is door
anderen niet expliciet melding gemaakt, we kunnen dus geen directe vergelijkingen trekken.
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a) Consondntisme
\7e vergelijken de voor Goor gevonden rangordes van de consonanteffecten met
die van in vorige secties besproken dialecten. Tevens gaan we na of de consonant-
effecten gegeneraliseerd kunnen worden tot sonoriteitseffecten; de veronderstel-
Iing is dan dat een grotere mate van sonoriteit van de stamconsonant syncope
tegenwerkt en dat een geringere sonoriteit syncope bevordert.

Het rangorde patroon van het consonantisme in Goor is d > g > n >

liquida+nasaal. Bij vergelijking met het Oudengels lijkt het Goors uitsluitend op
het Kents c.s. Deze zuidelijke dialecten hebben als rangorde d > u > g > r > nasaal
> liquida.Anderzijds heeft hetAnglisch c.s. de rangorde nasaal > u > r > g > d > l.
Daardoor verschillen deze noordelijke dialecten duidelijk van het Goors. Het
Twentse systeem verschilt ook van het, iets vroegere, \Teswlaamse en daardoor
ook van het Kleefs, omdat het \Teswlaams en het Kleefs onderling wel verwant-
schap vertonen op het punt van de rol van de stamconsonant bij syncope:

Zie tabel3 voor de vergelijking van de onderscheiden dialecten, tabel 3 geeft
ter completering nog eens alle geanalyseerde consonanten.

Tabel 3: Overeenkomsten naar Dialect in stamconsonanteffect op syncope

Goor/Twents
Kents c.s.

Anglisch c.s.

\Teswlaams
Kleefs

d
d

r

ob

r
liq/nas

r
ob
5 d

d
d

liq/nas
r / nas/liq

liq
liq/nas at)

Het Middelnederduits van Goor stemt het meest overeen met het Kents, zoals
ten overvloede blijkt uit figuur 3.

Goor is hier afgezet tegen het Kents. De consonantgewichten voor het Kents
vertonen een samenhang met die voor Goor: er kan een schuine lijn door de

datapunten getrokken worden. Verder zijn er geen samenhangen: de schattingen
voor de consonanteffecten in het Anglisch c.s. bewegen zich rond de nullijn en
hebben daarom geen invloed.

AIs de gevonden groepen in relatie gebracht worden met sonoriteit dan blijkt
(tabel 4) dat in de meeste dialecten het syncope-effect van de consonanten niet
samenhangt met hun sonoriteit. In Goor zien we een ordening die enigszins een

sono riteitseffect vertoont.
Een en ander blijkt uit de vergelijking van de hier aangetroffen "syncope"-

rangordes met de fysische sonoriteitsrangorde van Nederlandse consonanten, die
duidelijk een fonologische sonoriteit afbeeldt (zie tabel 4; gemeten gegevens
ontleend aan Van Galen, 1984).44

44 Zie voor sonoriteit ook sectie 10.5. De sonoriteitsschaal van Van Galen (1984) komt goed
overeen met de fonologische van Humbert (1995) en r,an Clements en Hume (1995).
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Figuur 3: Kents vergeleken met Goors (en Anglisch c.s.)

OGewichtAngl.-Merc.-Northumbr. I ConsonantgewichtGoor
2.5

2

1.5

1

5

0

-5

-1

Consonantengewichten Ken ts-\TestSaksisch

rpm/tg v k d

Tabel 4: Sonoriteit en consonantgroepen geordend naar syncope-effect

b) stamstractuur
Er zrjn nog resten van een oude verdeling naar lang- en kortsyllabische woordstam
(appendix 3) in het middeleeuwse Goors omdat die effecten significant zijn, maar
die wordt inmiddels doorsneden door een nieuwe verdeling naar lange versus
korte stamaocadl, waarbij syncope bij voorkeur na kort vocalisme optreedt (ap-
pendix 2). Vant als we in plaam van de lengte van de stamslllabe de lengte van de
stdmaocaal, opnemen in het model dan verklaaft dat meer van de aangetroffen
variantie: kort versus lang vocalisme verklaart 25o/o, maar lang versus kort syllabisme
verklaart slechts 9o/o.Wekunnen bovendien indirect concluderen dat dit ook met
de Oudengelse bevindingen spoort. Immers, zowel de noordelijke dialecten
(Anglisch c.s.) als de zuidelijke (Kents c.s.) hebben de meeste syncope na kortsyllabi-
ge stammen. De verbinding van kort syllabisme en korte stamvocaal ligt in het
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ok
o

3
q

d

Uq

00

S
o
bop

o

U

dh

Kents
Anglisch
Coor
Kleef
Van Maerlant
Son-schaal

6* d* k*
6* z* n* k*
d

Pkn
r* t* d*
ptzhsfxk

vgtmPr
vPr
gY
sdtm
snlkzmp
vdbr

* * * l*snzI
t*d*l*gm*s
Iiq/nas
gY
g* ,*
wlljm

= significant; links naar rechts = minder syncope
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feit dat er rwee soorten van korte stamsyllabe zijn: die op -VC en die op -W.
Kortsyllabige stammen die eindigen op een consonant bevatten dus altijd een
korte vocaal. Deze verbinding verklaart, waarom de overgang van stamsyllabelengte
naar vocaalkortheid als criterium mogelijk is.

c) Geuolgen in uerband met uroege dttestaties uan t-deletie
Vroege voorbeelden van variabele t-deletie bij nomina zijn in het Oudsaksisch
voorhanden (Gallde, 1910: 179)r.+s Deze tendens zet zich verder voort in het
Middelnederduits. Bij de nomina die Bischoff citeert komen over de gehele
periode van 1272-1553 veel gevallen van t-deletie na -lgl en -lxl voor.

Het enige geval van t-deletie in het Middeltwents van Goor is <liich> "ligt".
De positie waarin het zich voordoet is de positie na korte vocaal (oorspr.
kortsyllabige stam).46 Dat spoort met de relatief vroege attestaties die Kloeke
(1956) voor <heff> en <ligh> geeft, en die ook al vroeg in het Middelnederduits
werden aangetroffen (Lasch 1974).4'1 De spelling uit Goor voor "ligt" met <ii> is
mogelijk een poging om een brekingsdiftong [t"i, of in dit veertiende-eeuwse
stadium [i'], weer te geven net als <ee> een korte brekingsdiftong [e'] (of [e"])
weergeeft in het ongesyncopeerde <heewet> "heeft". Deze spellingsvorm komt
rweemaal voor, en geeft dus in deze Goorse bron waarschijnlijk geen lengte weer.

Suffixvocaalsyncope komt het meest voor na korte vocaal, in een oorspronke-
lijk kortsyllabige stam, minder na lange vocaal. De nieuwe consonantclusters van
het eind van de werkwoordstam plus nu vocaalloos suffix komen dus het meest
na korte vocaal voor. Men kan dus verwachten dat t-deletie in 3sing vooral na
korte stamvocaal zal optreden. En dat is precies wat zich in Goor en ruimer in
Noordoostnederland (Kloeke 1956) voordoet en ook in het Middelnederduits
(Lasch 1974; Bischoff 1981).48

Heliand C, M; Essens Evangeliarium; Merseburger Glossen, Paderbornse oorkonde, Corvey.
Het enige werkwoord met t-deletie dat Gallde citeert is Heliand C 1709 mahthu (< maht thu),
maar dit is een 2sing pretpres 'mogen' in de positie voor het pronornen -thu.
tilTeliswaar is ligen oorspr. langsyllabisch door consonantgeminatie ingevolge de wet van Sievers

r,oor oorspronkelijke j (-jan-werkwoord; 5e klasse sterke ww., 1e en 3e klasse zwakke werk-
woorden), maar dat geldt niet voor 2sing op -s(t) en 3sing., de stammen daarvan zijn kortsyllabisch
gebleven omdat het suffix geen -j- bevatte. Ook hebben en zeg€n (beide: 3e klasse zw. werkww.)
hebben dus in 23singeen korte stamsyllabe. Hieronder komt 3sing van hebben uitgebreider aan
de orde.
Volgens Lasch (1974) komt in 3sing hefi syncope eerder voor dan in andere gelijksoortige
werkwoordvormen Kloeke (1956, 49-58) bespreekt een aantal 14e-eeuwse artestaties voor
syncope uit Kampen (1331-1341), Deventer (1363-1393) en Zutphen (1356-1400). Hij on-
derzoekt ook spellingen zonder -t, <hef> "heeft", ervan uitgaande dat syncope voorafmoet gaan

aan t-deletie, Kloeke trof deze t-loze spellingen aan in Deventer, Zwolle, bij Doetinchem
(klooster Bethlehem). In Drente en Kampen treft hij <ligh> "ligt" aan. De meeste bronnen
heeft hij slechts steekproefsgewijs onderzocht.
In de Middelnederdr-ritse dialecten worden spellingen mer t-deletie aangerroffen vanaf 1272
(Bischoff 1987, 28-29): <stirf> (pres) in 1272; <xerf> in 1279 "sterft"; <hef> 1330-49 en later,
"heeft"; <heff> 1428 "heeft"; en <plech>. 1466 "pleegr". In het merendeel van de genoemde
gevallen gaat het om t-deletie na stamconsonant in de periode van 1272-1553; er bevindt zich
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De conclusies kunnen als volgt worden samengevat:

1) Bij syncope stemt het middeleeuwse Twents van Goor niet overeen met het
Kents c.s. op het vlak van de syllabestructuur. In het Twents is er meer syncope

na lange syllabe, in het Kents c.s. maakt het niet zoveel uit, in het Anglisch c.s.

is er juist meer syncope na korte stamsyllabe. Daarbij moet aangetekend wor-
den dat de stamsyllabestructuur in het Twents al grotendeels een herinterpretatie
heeft ondergaan met betrekking tot syncope. Het contrast lange versus korte
stamsyllabe is als conditie vervangen door het contrast lange versus korte
vocaal.

2) In tegenstelling tot het Middelnederlands gaat het middeleeuwse Twents van
Goor de syncope na liquida/nasaal tegen. HetAnglische Oudengels, het Middel-
nederlands met het Kleefs en het Middelnederduits/Westfaals met het Kents
manifesteren zich op het punt van syncope als drie afzonderlijke eenheden.

3) D. verschuiving in het Twents van de stamsyllabeconditie naar de vocaal-
lengteconditie is veroorzaakt door het ontstaan van een nieuw syllabificatie-
principe, in termen van open en gesloten syllaben.

4) Deze laatste conclusie impliceert de volgende ontwikkeling, dat bepaalde

stamsyllabe-rypen, indien in de positie voor een suffix van de vorm +vC,
afgelost werden door andere;ae de onwikkeling was als volgt:

Het betekent dat in de open syllaben een bestaand vocaallengtecontrast, door
OpenSyllabeverlenging (osl),50 wordt aangetast. Van de drie rypen blijven er

dan rwee over: -,avl,C en VC],,C.5i

5) \7at betreft de rol van het stamconsonantisme bij syncope komt het middel-
eeuwse Twents van Goor het meest overeen het Kents c.s., maar niet met het
Anglisch c.s. Syncope in het middeleeuwse Twents komt vrij veel voor na g'en
in wat mindere mate na u, net als in het Middelnederduits als we tenminste
afgaan op de voorbeelden van Bischoff (1981; zie vonge noot), maar niet in
het \Teswlaamse Middelnederlands.

49

50

in het door Bischoff geciteerde materiaal slechts ddn geval van t-deletie na -g en wel <krych>
"krijgt" uit 1552. De spellingen van met name <heff> wijzen op een korte stamvocaal; maar
ook voor de oorspronkelijk lange vocaal van de vorm <krych> "krijgt" moet een korte realisatie

worden aangenomen, gegeven het feit dat in dezelfde bron de samenstelling <hant schryff>
"hantschrift" voorkomt, waar sprake is van een oorspronkelijke korte vocaal.

Ju is lettergreepgrens, + is morfeemgrens.
oSL vindt pas in het Middelengels plaats; voor het Oudengels zijn er geen indicaties voor een

verschuiving van het stamsyllabecontrast.
Men kan dan spreken van resp. ongedekte en gedekte klinkers of syllaben.

319

5r



320 HOOFDSTUK 10

10.3. Open syllabeverlenging (osr), syncope en korte vocaal

In deze sectie komt de diachrone en geografische ontplooiing van OpenSyllabever-
Lenging (osr-) aan de orde, alsmede het vervolg van de onwikkeling van de
syncope in de l4e eeuw. Sectie 10.3.1 behandelt de diachrone onrwikkeling van
oSL tot 1300; sectie 10.3.2 de dialectgeografie van oSL in de l4de eeuw en sectie
10.3.3 de dialectgeografie van suffixvocaalsyncope in de 14de eeuw. Sectie 10.3.4
gaat kort in op andere kwalitatieve vocaalverschillen in 3sing.

10.3.1. Open syllabeuerlenging (osL) uddr 1300

Open Syllabeverlenging (ost-) is de verlenging van een oorspronkelijk korte
vocaal tot een lange in open lettergreep. Zo hebben bijvoorbeeld uaren en eten

een korte vocaal gehad die nu lang is: resp. bij uaren [a] -+ [ar] en bij eten [i] -+
[e:]. De handboektraditie (o.a. Van Loey, 1972) stelt dat de afwikkeling van
OpenSyllabeverlenging (osl) al grotendeels voor het begin van de Middel-
nederlandse tekstoverlevering zijn beslag had gekregen. We tonen hier echter aan
dat oSL over een langere periode tot in het Middelnederlands doorwerkt52 en
verschillend naargelang dialect.

In de periode van voor het begin van de overlevering in de volkstaal vinden we
overwegend vermeldingen van namen in Latijnse oorkonden. In het Middel-
nederlands zijn de hoge korte vocalen [i], [y], en [u] blijkens de orthografie
samengevallen met de eveneens verlengde producten van de korte vocalen [e], [O]
en [o].53

De verlengde vocalen vallen niet in alle Nederlandse dialecten samen met de

corresponderende, vanouds lange vocaal. Dit is het onderscheid tussen wat wel
scherplange (oorspr. Iang) en zachtlange vocalen (door oSL) wordt genoem d. Zo
is er in bepaalde dialecten nog steeds verschil tussen [a:] en [o.], tussen [ere] en

[e.] en tussen [o:e] en [o.]. Bovendien waren de OSl-vocalen waarschijnlijk
slechts halflang. Op deze bewaard gebleven oorspronkelijke realisatie als halflang
wees Caron (1970): de samenval met oorspronkelijk lange klinkers vindt aanvan-
kelijk alleen plaats met die lange klinkers, die tot halflang verkort worden in
polysyllabische woorden. De samenval is dus prosodisch bepaald. Zo'n drievou-
dig contrast voor het zeventiende-eeuwse Hollands vindt Caron nog expliciet
vernoemd door S. Ampzing en de grammatici uit Haarlem, bij welke laatsten het
drievoudig contrast al op zijn retour is, daar ze het contrast niet meer bij lal
kennen.

tl

Fikkert (1998) toont aan dat oSL nog niet gewerkt heeft in het vroegste Brabants van het 'Leven
van Sente Lutgart'. Zij ziet zich genoodzaakt om een syllabische, pre-C)SL, voetstructuur aan te
nemen ter verklaring van de verdeling van de woordaccenten orrer de jambische versyoeten rran

het gedicht. Dit beeld past goed bij de plaats van het Brabants in figuur 6, hierna.
De verlaging van korte vocaal in een gesloten lettergreep bijv. 3sing pres zi > rs '(hij) is' is een

ander proces (Mooijaart L993 95-97). Dit proces vindt, geografisch beperkt, plaats in voorna-
melijk westelijke Vlaamse dialecten en is ook geconditioneerd: voornamelijk in de positie voor
dentaal (n, s), maar ook wel Yoor m.
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Dialecten zonder samenval van OSL-u en OSL-o zijn momenteel die van Over-
ijssel, de Achterhoek, de noordwestelijke Veluwe, verder het dialect van Elten-
Berg en het Limburgs. In Twente is ook het onderscheid tussen OSL-i en oSL-e
nog bewaard gebleven. Daar zijn bovendien de oSl-vocalen kort gebleven (sa-

menvattend Schonfeld 1971:255). Toch treedt oSL gedeeltelijk ook in de Achter-
hoek op (Kern 1893). Kortom, er is sprake van variabiliteit die naar regio meer of
minder geprononceerd is.

In de vorige sectie is vastgesteld dat syncope zowel geografisch als diachroon
variabel was. Hetzelfde is, naar ik zal aantonen, het geval met oSL.'4

De lcwalitatieve samenval van de hoge en halfhoge oSl-vocalen tot halfhoog,
komt ook in de orthografie tot uitdrukking. Deze samenval geeft ons de indicatie
dat oSL inderdaad heeft plaatsgevonden, ook in een tijd dat het lengteverschil
nog niet in de orthografie tot uiting komt, wat het geval is in de vroegste Voor-
middelnederlandse en Vroegmiddelnederlandse documenten (Van Loon 1986,

Q"rk 1995).De eerste die dit kwalitatieve samenval-criterium gebruikt heeft om
oSL in het oudste Nederlands te analyseren is Seelmann (1 921). Hij gebruikte ter
adstructie de spellingen van toponiemen in Latijnse en vroegmiddelnederlandse
oorkonden.

Een expliciete modelmatige analyse van het door Seelmann vergaarde materi-
aal, door mij aangevuld en gecollationeerd met de opgaven uit Gysseling (1960)

en Kiinzel e.a. (1989), Ievert duidelijke conclusies op over de geografische distri-
butie van OSL en de diachrone onrwikkeling.

De ffiankelijhe variabele is oSL met twee waarden: a) behouden korte vocaal
(k) dus geen oSL en b) wel oSL (o), dus verlengde vocaal. Het criterium is het
achterwege blijven van kwalitatieve orthografische samenval van i, y en u met
respectievelijk e, o en o.

D e onaJhanh e lij h e variabelen zij n:
a) plaatsnaam ondergebracht in dialectregio als indicatief voor de geografische

spreiding,5s
b) jaartal uan het origineel,
c) afwijking uan het jaartalvan de mogelijk latere copie van de datering van het

origineel of onzekerheidsmarge van de datering van het origineel, omdat deze

facetten een mogelijke systematische storingsbron in de data zou kunnen ver-
tegenwoordigen.s6

54 Vergelijk voor de variabiliteit en gelijktijdigheid van oSL en van vocaalverkorting voor
consonantclusters in het Vroegmiddelengels futt (1994).
Aggregatie tot regio's was onl.ermijdelijk omdat anders de analyse wegens de lage hoeveelheden

spaak zou lopen. Zo werden Noord- en Zuid-Holland en Zeeland tesamengenomen, en evenzo

Utrecht (zuidelijk) met de Betuwe alsmede Noord-Brabant met Anrwerpen en Belgisch Bra-
bant. Onder Nederduits vallen Twente, Bentheim, Drenthe en Achterhoek (m.u.v. Liemers).
Seelmanns analyse heeft een extra beperking doordat hij de data indeelt in a) vroegste attestaties

voor het optreden van *i als <e> geschreven, b) laatste voorkomen van *i als <i> geschreven. Dit
geeft geen rekenschap van het totale diachrone spectrum. Het veroorzaakt ook Seelmans onte-
rechte conclusie dat oSL overal tegelijk in werking was.

321



322 HOOFDSTUK 1O

De analyses worden gescheiden uitgevoerd voor i + [e.] en voor u,y ) [o.], [o.].
De reden hiervoor is dat een deel van de woorden met achtervocaal secundaire i-
umlaut heeft door hoge voorvocaal in de rweede lettergreep. Enerzijds leidt die i-
umlaut tot voorvocalen, anderzrjds kan de hoge i-umlautsvocaal remmend wer-
ken op vocaalverlaging als bijproduct van oSL. De eerste situatie leidt niet tot
vertekening, de tweede mogelijk wel. Daarom ligt de nadruk van de interpretatie
op het proces van OSL bij i.

De conclusies van deze analyse kunnen als volgt worden samengevat (zie ap-
pendix 4ab):
1) De variabele afttrjhing uan ltet jaartal, de mogelijke storingsbron, verklaart

niets van de variatie (is niet significant: p = 0.9125 voor i 4 e; p = 0.1485 voor
u J o c.s.). Deze potentiele storingsbron kan dus buiten de analyses gelaten
worden. De vervolganalyses zonder deze variabele wijzen ook niet op een

situatie dat het model dan verkeerd gespecificeerd zou. zijn (er is immers geen

Lack of Fit: zie appendix 5ab). Dit resultaat betekent dat de copieerwerk-
zaamheid van klerken en de onzekerheidsmarge in de datering het verkregen
beeld van de onrwikkeling van oSL niet noemenswaardig vertekend kunnen
hebben. Daarmee is belangrijkste aspect van de kritiek van Mansion (1924) op
Seelmann niet van toepassing op onze analyse.'7

De vervolganalyses leveren de volgende resultaten:
2) Onafhankelijk van de diachrone ontwikkeling en onafhankelijk van de geogra-

fische spreiding ztjn er significant hoge niveaus van behouden korte vocaal
(intercept 5.839 voor i + e). Inderdaad blijft vocaalhoogte meer behouden bij
de achtervocalen, waarvan sommige aan umlaut onderhevig zijn (intercept
7.474 voot u --> o).

3) Met het toenemen van de tijd is er een negatief effect van de variabele jaar uan
attestatie op het behoud van korte vocaal (dalende curve). Hoewel dit effect
van de diachronie op zich niet groot lijkt (-0.0059 voor'i , e'; -0.0073 voor'u
> o') is het duidelijk significant. De geringe geschatte waarde moet gezien
worden tegen de achtergrond van de jaartallen die immers in honderd- en
duizentallen geteld worden. Dit schaalverschil ten opzichte van het aantal
regio's (N=8) is duidelijk te zien in figuur 5. Het verschil (0.0014) in geschatte
waarde tussen 'i > e' en 'u > o' leidt al tot een steilere afname van korte vocalen
bij 'u > o'.

Dat betekent, complementair, dat oSL dus significant toeneemt. Dat geldt zowel
voor i -+ e als voor u J o. Zie figuur 4 en 5. De curve in de figuren geeft voor
ieder jaar de waarschijnlijkheid -schaal 0-1 links op de figuur- van korte vocaaal

57 Een ander punt van kritiek is dat Mansion de verlagingen ziet in het kader van de z.g. oud-
germaanse breking (zie sectie 10.3.4). Deze breking yertoont variabiliteit (Durie 1996). Maar
breking heeft blijkbaar geen interactie gehad met osl. Immers breking behoort tot de oudste en

de voorfase van de afzonderlijke Germaanse talen, terwijl osl zich in een latere fase van de
afzonderlijke talen afspeelt en dan soms betrekkelijk laat: Middelhoogduits en Vroegmiddelengels.
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(k) en van oSL (o).tt Zo is voor de achtervocalen de waarschijnlijkheid 0.5 bereikt
rond het jaar 1050. Dat betekent dat het aantal voorkomens van korte vocalen en

van vocalen die oSL ondergaan hebben dan even groot is (fig. 5). Bij de voor-
vocalen ligt dit evenwichtspunt tussen beide vocaalrypen een eeuw vroeger, rond
e50 (fis. 4).

oSL vertoont niet alleen variabiliteit in het faseverschil naar gelang voor- of
achtervocaal, waarbij de voorvocalen aanvankelijk vooroplopen, maar het proces

verloopt bij de achtervocalen uiteindelijk sneller dan bij de voorvocalen: in 1200
is bij voorvocalen de waarschijnlijkheid van korte vocaal nog > 0.25, bij de

achtervocalen is die < 0.25. Het belangrijkste gegeven evenwel, met het oog op de

relatie met syncope en uiteindelijk t-deletie, is, dat oSL een langdurig variabel en
een gestaag tot 1300 toenemend karakter heeft. Op dat moment is het nog steeds

niet voltooid.

Figuur 4: Afname van korte vocaal - toename oSL (i+e)
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4) osl is ook een proces met een duidelijke geografisch verschillende impact
naast en boven het algemene niveau van behouden korte vocaal en naast het
effect van de diachrone onrwikkeling. Zie ook appendix 5ab, waar dit geografi-
sche effect apart in beeld is gebracht. osl komt het meest voor in het Oost-
vlaams, waar een significant negatief effect op het behoud van kortheid be-
staat. OSL is sterk aanwezig in het \Weswlaams. Daarentegen is in het Gelders
oSL significant het minst aanwezig. Dat is eveneens het geval in het Neder-
duits. De overige gebieden zitten min of meer tussen deze uitersten in, maar
daar is geen significant effect aanwezig bovenop het aanwezige basisniveau en

het diachrone effect.

58 Meer technisch: de curve is een logistische curve (door toepassing van nominale logistische
regressie) die de totale response-waarschijnlijkheid (totaal =1) van de afhankelijke variabele (in
dit geval met de waarden k en o)voor ieder jaar in 2 parten verdeelt voor iedere waarde.
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Figuur 5: Afname van korte vocaal - toename oSL (u->o)
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Overigens geldt dit geografisch effect uitsluitend voor de ontwikkeling van i +
[e.]. Bij de achtervocaal is zo'n geografisch patroon niet aan te wijzen. Dan wordt
oSL in het Zeeuws-Hollands bijna significant onderdrukt.

Een beeld van de ontwikkeling van oSL in dialectgeografisch opzicht geeft
figuur 6.

Figuur 6: Dialectgeografie van Open Syllabeverlenging (osr)
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De algemene conclusie luidt, dat oSL een proces is dat variabiliteit naar tijd en

dialect vertoont. De ontwikkeling komt al ruim voor het jaar L000 op gang. De
geografische spreiding wijst op een ontwikkeling van \7est naar Oost en die
onrwikkeling is het best te zien bij de voorvocalen (aantal N = 253) De achter-
vocalen (aantal N = 153) vertonen een ander beeld dat met i-umlaut samenhangt.
De oostelijke dialecten (Nederduits) lijken bij de achtervocalen meer OSL te
vertonen en in de westelijke dialecten lijkt i-umlaut conserverend op het behoud
van korte vocaal te werken, maar omdat de dialectfactor bij de achtervocalen niet
significant is, valt daar verder weinig over te zeggen.

10.3.2. Dialectgeografie uan open syllabeuerlenging (ost) in de 14de eeuw

Er valt nog een duidelijker beeld van de geografische distributie van syncope, oSL
en behouden korte vocaal te geven op grond van het l4e-eeuwse oorkonden-
materiaal.5e Een goed voorbeeld is de 3sing pres. "heeft", die een vergelijking
toestaat met wat Mooijaart (1992) voor de 13e eeuw heeft geconstateerd. Een
klein nadeel is dat men hier buiten de dubbelspelling <ee>60 geen eenduidige
positieve indicaties heeft om oSL vast te stellen voor vormen die als <hevet>

gespeld worden. Maar juist op grond van de resultaten van de vooraFgaande sectie

kunnen we hier toch duidelijke contouren schetsen.
In sommige streken als Oost- en'S7'eswlaanderen moet deze vorm blijkens de

hiervoor geformuleerde conclusies oSL hebb en. Zekerheid krijgen we in ieder
geval door de <heeft>-vormen (zie kaart 7a). De kaart vertoont drie frequentie-
klassen: veel oSL en syncope (zwart), minder oSL en syncope (grijs), en geen
(wit). Het meest frequent komt oSL voor in Oost- en zuidoostelijk'W'eswlaanderen,
verder in Limburg, Brabant, utrecht en Holland; in mindere mate op de Veluwe
en in de lJsselstreek. Ook de rest van \Teswlaanderen, alsmede Zeelandvertonen
in mindere mate oSL. De streek rond Brugge lijkt OSI- niet te vertonen, zoals

blijkt uit kaart 7a, maar dat komt door het overwegen van vormen als <hevet>,
die in de rest van \Teswlaanderen concurreren met <heeft> (vgl. kaart 7b), het-
geen in Brugge niet het geval is. De alternanties en de frequentieverhoudingen in
\Teswlaanderen tegenover Ooswlaanderen passen geheel in het beeld dat in de
vorige sectie is aangetoond: Ooswlaanderen heeft meer oSL. Geheel 'West-

vlaanderen en Zeeland zullen wel degelijk osr- hebben, maar in iets mindere
mate. Ook de in geografisch opzicht naar het Oosten afnemende, variabele oSL
klopt met de gegevens uit de vorige sectie.

Duidelijk interpreteerbaar als kort gebleven is de vocaal van de vorm <heft>
(kaart B en vergelijk kaart 4a) in Drenthe en Twente. De reden hiervoor ligt
enerzijds in het gedrag van het Nederduits zoals we dat in de vorige sectie vastge-
steld hebben: er is nog een aanzienlijk deel van de vocalen kort gebleven in de
periode voor 1300, en anderzijds kennen deze dialecten in onze tijd nog steeds

5e Ik dank dr. M. Mulder en prof. dr. P. van Reenen voor de toegang tot deze databank.
6o Grafieen staan tussen < >.



326 HOOFDSTUK 10

korte vocalen bij deze woordvormen.6' De frequentie ligt in de middelklasse en
dat spoort met het beeld dat geconstateerd werd voor de periode tot 1300. De
concurrerende vorm is <hevet> (kaart 7b), die niet alleen in Twente, maar ook in
de Achterhoek en op de oostelijke Veluwe voorkomt. Het kunnen ongesyncopeerde
vormen z|jn, die bovendien OSL vertonen, maar in Twente heeft <hevet> waar-
schijnlijk een bewaard gebleven korte vocaal en dat geldt mogelijk ook voor de

noordelijke gebieden in Drenthe en Groningen. \Testelijker, rond de IJsselstreek
concurreert <hevet> met <heeft>. Op grond van deze variabiliteit, en tegen de

achtergrond van de geconstateerde variabiliteit in de periode v66r 1300, kan hier
van OSL sprake zijn.

Een korte vocaal is dus vrijwel uitsluitend in Noordoost Nederland bewaard
gebleven in de l4e eeuw.

10.3.3. Dialectgeografie udn sffixuocaakyncope in de 14de eeuw

Het beeld van de 14e-eeuwse syncope is als volgt samen te vatten:'Weswlaanderen
en Zeeland verzetten zich nog tegen syncope; de streek rond Brugge het meest.
Dat is ook het geval in Noordoostelijk Nederland (kaart 7a); en wel in het
uiterste Noorden het meest.

De onrwikkelingen die voor de 13e eeuw in sectie 10.2.3. zijn gesignaleerd
hebben zich in de l4e eeuw verder doorgezet. In Brugge blijft syncope na -v- nog
steeds sterk achter. Het is in dit opzicht een buitenbeentje.

De algemene conclusie over syncope en OSL is dat beide processen naast elkaar
voorkomen. oSL is een zeer langdurig proces geweest met duidelijke geografische
verschillen. Er zijn dus, verschillend naar streek, gedurende lange tijd korte voca-
len blijven bestaan, in Twente het meest. Syncope als noodzakelijke voorwaarde
voor t-deletie is eveneens over langere tijd variabel geweest. Dit verklaart een deel
van de variabiliteit van t-deletie in de noordoostelijke dialecten. Syncope heeft
ervoor gezorgd dat de verdeling van lange en korte syllaben uiteindelijk in termen
van lange en korte stamvocaal wordt geinterpreteerd. Aangezien syncope variabel
is, is ook die herinterpretatie een zaak van lange adem. In het vervolg van dit
hoofdstuk zullen we zien dat het feit dat deze verdeling van korte en lange
vocalen, en het daarmee soms verband houdende kwaliteitsverschil tussen de

vocaal van 3sing en die van de andere vormen van het paradigma, gekoppeld
raakt aan t-deletie. De variabiliteit van vocaallengte en vocaalkwaliteit is daardoor
een factor, naast de bouw van de stamsyllabe, die nog steeds, in de noordooste-
lijke dialecten, de systematiek in de variabiliteit van t-deletie mede bepaalt. De
volgende secties brengen meer klaarheid in deze systematiek.

61 De minder frequente <heft>-vormen in Belgie (in de Zuidelijke Brabantse dialecten) zijn
misschien secundaire verkortingen. Mooijaarr (1992) signaleert deze tendens al voor de 13e

eeuw. Ze kunnen ook relicten zijn gegeven de plaats van het Brabants in figuur 6, hiervoor, en

gegeven het feit dat oSL in het vroegmiddeleeuwse Brabants ("Leven van Sente Lutgart') nog
niet gewerkt heeft (Fikkert 1998).
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10.3.4. Ouerige kwalitatieue kenmerketx uAn de stamuocaal in 3sing pres: brehing en

umlaut

Naast de kwalitatieve effbcten van oSL zijn er twee processen die binnen het
werhvoordsparadigma leiden tot vocaalalternanties van 3sing tegenover de ove-
rige persoonsvormen. Het betreft hier i-umlaut op de stamvocaal, waardoor oor-
spronkelijke achtervocalen een frontale realisatie hebben of breking door over-
eenstemming in hoogte van de stamvocaal met de oorspronkelijke hoogte van de

suffixvocaal.
In het geval van umlaut was de suffixvocaal in 3sing pres (en ook in de

oorspronkelijke 2sing) een lil in de periode vddr de afzwakking tot [e] van
vocalen in onbeklemtoonde syllaben. Deze suffixvocaal veroorzaakte een frontale
kleur op de stamvocaal. Daarbij worden primaire en secundaire i-umlaut onder-
scheiden. Primaire umlaut is de umlaut op korte lal, in alle posities behalve voor
een paar verhinderende condities, bijvoorbeeld [var4] - [ve:rt] 'varen'. Secun-
daire umlaut is de umlaut op zowel korte lal die tot dan verhinderd was als op
lange achtervocalen, bijvoorbeeld [o:pm] - [ep] 'lopen'.

Deze processen leiden bij de in aanmerking komende sterke werkrvoorden("
eveneens tot kwaliteitsverschillen in 3sing-vormen ten opzichte van umlautsloze
paradigma-vormen . Zwal<ke werkwoorden van de eerste klasse vertonen in alle
vormen van hun paradigma umlaut omdat zij oorspronkelijk een suffix met -j-
vertoonden. Daarom wijkt bij deze werhvoorden de stamvocaal van 3sing dus
niet af van de overige paradigmavormen. De zwakke werktvoorden van de tweede

klasse hebben geen -i- maar -o- als suffixvocaal63 en vertonen dus geen umlaut
Elders is aangetoond (Goeman 1995c), dat deze twee umlautsprocessen in het

pres niet alleen ieder hun eigen geografische verbreiding hebben in het Neder-
duits, maar bovendien variabiliteit in die verbreiding tentoonspreiden. In de
noordoostelijke dialecten komt primaire umlaut vooral voor in de oostelijke
Achterhoek, minder in de IJsselstreek, Salland en de Kop van Overijssel. Opval-
lend is dat, niet alleen Drenthe maar ook Noord-Twente deze umlaut niet ver-
toont. Secundaire umlaut kent een veel ruimere verspreiding: Achterhoek,
IJsselstreek en Salland, in mindere mate zuidelijk Drenthe. Noordelijk Twente
heeft ook in dit geval in mindere mate umlaut. Deze relatieve umlautsloosheid
van noordelijk Twente is al een kenmerk van het middeleeuwse Nederduits.
Lasch (1974:232) signaleert die al voor Frensweegse en Oldenzaalse oorkonden.

Er bestaat mogelijk een samenhang met de chronologie en de variabiliteit van
syncope. Er is meer syncope na een korte stamvocaal dan na een lange. Deze
variabiliteit leidt tot een later optreden van syncope na lange vocalen en dat kan

62 Sterke werhvoorden klasse 6 en de sterke 'reduplicerende' werkwoorden: klasse 7.
6t De drie overgebleven werkwoorden van de derde zwakke klasse bevatten in het Oudsaksisch -i-

in de pres-suffixen (hebbian 'hebben', seggian 'zeggen' en libbian 'leven'). De alternantie is er

daar een van geminaat tegenover enkele consonant.
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een deel van het latere fonologiseren6a van de secundaire umlaut verklaren, name-
lijk dat deel van de secundaire umlaut dat betrekking heeft op lange achter-
vocalen. Dit is van belang voor een verklaring van het stelselmatig ontbreken van
umlaut bij sterke werkwoorden met een lange vocaal in Noord-Oost Twente, een

deel van Drente en het aansluitende gebied van Noordnedersaksen. Die umlaut
komt daarentegen in \flest- en Oostfalen alsmede in het zg. Kolonialgebiet ten
Noordoosten van deze laatste twee gebieden wel systematisch voor. Deze eigen-
aardige spreiding is tot op heden niet als een probleem gezien (Goeman 1995c).

Een rweede alternantie in vocaalkwaliteit wordt yerootzaakt door breking.
Breking is een vorm van vocaalharmonie, waarbij de stamsyllabe in hoogte over-
eenstemt met de vocaal van de volgende syllabe. Voor -i en -u- blijven stam-
vocaal-i, -iu of -u hoog, maar voor een -a- zijn ze aan verlaging tot resp. e, io en o
onderhevig. In de positie voor -a- blijven stamvocaal-e en -o gehandhaafd, maar
voor -i- of -u- van de volgende syllabe worden ze verhoogd tot resp. i en u.

In het Oudsaksisch bestaan de volgende pres-suffixen:

lsing -u
2sing -is
3sing -ith
plur -ath

Dit betekent dat werkwoorden als 'geven' en 'bieden' de volgende vormen hebben:

'geven' lsing givu, Zsinggivis, 3sing givith, plur gevath.
'bieden' lsing biudu, 2sing biudis, 3sing biudith, plur biodath

In het Middelnederduits wordt lsing qua stamvocalisme gelijkgetrokken met inf
en plur. Dan alterneren Z3sing tegenover de rest van het paradigma. Dat resul-
teert voor het hedendaags Twents in alternanties als:

'geven' lsing geve 3sing gif
'bieden' lsing bede 3sing btit ii < iu

De consequentie hiervan is dat, in die gebieden waar umlaut niet of nauwelijks
optreedt, vocaalkwaliteitsalternanties voornamelijk gedragen worden door oSL-
alternanties, brekingsalternanties of door compensatorische verlenging.

64 De fonologisering van umlaut vindt plaats na wegval van de onbeklemtoonde suffixsyllabe met
umlautsfactor, of door de afzwakking van die onbeidemtoonde umlautsfactor tot [e]. Die
afzwakking tor [a] verloopt geleidelijk, maar de syncope laat het eventueel nog palatale ken-
merk geheel uit het suffix verdwijnen.
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10.4. Dialectgeografische aspecten: t-deletie in sterke en zwa-kke werl<woorden

De geografische verschillen in de moderne dialecten komen in deze sectie aan de

orde. \7e concentreren ons op de verschillen tussen zwakke (sectie 10.4.1), "on-

regelmatige" zwakke werkwoorden (sectie 10.4.2) en sterke werkwoorden (sectie

70.4.3), met daarbij speciale aandacht voor de rol van hvalitatief vocaalverschil
en van verschillen in vocaallengte door verkorting (secties 10.4.3 - 10.4.5),6' oSL
(sectie 10.4.5 - 10.4.6). De variabiliteit van vocaallengte en vocaalkwaliteit wordt
in relatie gebracht met t-deletie. 'We doen dat aan de hand van een aantal spreidings-
kaarten.6('

10.4.1. T-deletie in zwabke werhwoorden

ZwaL<ke werkwoorden vertonen geen verschillen in hun stamvocalisme: werken -
ruerkt. Bij deze werkwoorden wordt t-deletie aangetroffen in de gebieden Lim-
burg, oostelijke Veluwe, Liemers, zuidelijke Achterhoek en het Rivierengebied
(kaart 9); voor die gebieden is in het begin van dit hoofdstuk vastgesteld dat t-
deletie er voornamelijk geconditioneerd is door fonotactische fr"ctoren. Deze
factoren zijn uitgebreid aan de orde geweest in hoofclstuk 6. Limburg vertoont in
zwakke werhvoorden naar verhouding wat minder t-deletie dan in woorden uit
de nominale categorie, vergelijk kaart I en 2 met deze kaart. Dat geldt in sterkere
mate voor de oostelijke Veluwe, de Liemers en de zuidelijke Achterhoek.6T Het
Rivierengebied vertoont in deze werkwoorden veel meer t-deletie dan bij woor-
den van nominale aard. In mindere mate lijkt dat het geval te zljnvoor Dordrecht,
\Tillemstad en in Oost-Zeeuwsvlaanderen. Samen met andere, nog kleinere,
haarden in Zuid-Holland (hoofclstuk 5) zijn ze vanwege de gebruikte carterings-
techniek door hun in meerderheid niet-delerende omgeving onderdrukt en dus
minder zichtbaar op de kaart.

10.4.2. T-deletie in "onregelmatige" zwakke uterkutoorden: kwaliteitsuerschil uan de

stamuocaal

De 'onregelmatige' zwakke werkwoorden uit tabel 5 (N=10) vormen een aparte
groep omdat ze tn 3sing, ten opzichte van de inf, niet alleen vocaalverschillen,
maar ook lengteverschillen of verschillen wat betreft hun stamconsonantisme
kunnen verronen. De overige zwakke werkwoorden in het GTP-corpus (N=24)
vertonen weinig t-deletie (zie vorige sectie). l)eze 'onregelmatige' zwakke werk-
woorden lijken met hun stamvariatie op sterke werkwoorden en vertonen der-
halve in enige mate t-deletie. Ziekaart 1, hoofclstuk 2 voor de omgrenzing van de

kaarwakken FGM.

65

66

Zie voor de wijze van scoren de noot bij Kaart 4.

Op deze kaarten zijn de werkwoorden waaryan de stam op -tl-d eindigt wel opgenomen, in
voorkomend geval drukken ze de deletiescores, doordat het suffix met de slotconsonant van de

stam kan samenvallen.
ZieYan Vliet (1988) voor de IJsselstreek en de daar geldende fonotactische condities.
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Tabel 5: T-deletie in vak FGM68 'onregelmatige' zwakke werkwoorden
(materiaal : GTP-corpus)

brengen, I aflvi kende stam-C op -g: breg, met vocaalverschil of vocaal verlengd
tot breenk

deg, met vocaalverschil
h€f

denken, I afwijkende stam-C op -g:

hebben, ] afllrijkende stam-C op f:
jagen, I vocaalverschil+verkorting
kopen, I afivijkende stam-C op -fi | kof mer vocaalverschil + verkorting
leggen, I geen bijzonderheden
maken, I met vocaalverschil + verkorting
raken, I met vocaalverschil + verkorting
zeggen, I geen bijzondergheden
zoeken, I met vocaalverschil op -g: I zog/ztig, + verkorting

Vergeleken met de zwakke werkwoorden uit de vorige sectie zien we hier (kaart
10) dat de t-deletie als het ware opgeteld is bij de gebieden van de vorige kaart:
het is het gecombineerde effect "." de gebieden waar t-deletie als algemene
fonologische regel geldt plus het effect van de afwijkende woordstructuur die hier
bestaat uit ofwel consonanwerschil (brengen - breg, hebben - hefl ofwel vocaal-
verschil van de stamvocaal (mahen - mah),6e of ook beide tegelijk (kopen - koJ).Bij
deze l0 werkwoorden is binnen de kaarwakken FGM het percentage t-deletie
29o/o.

De doorslaggevende factor voor t-deletie is hier vocaalkwaliteit blijkens kaart
I 1, want vocaallengte levert geen consistent geografisch beeld op, daarom laten
we een kaart van dat verschijnsel achterwege. Op te merken valt dat in Limburg
de situatie soms mogelijk andersom is: kwaliteitsverschil onderdrukt daar enigs-
zins t-deletie.

10.4.3. Sterke werkwoorden en t-deletie in de huidige dialecten: kutaliteitsuerschil en

uerhorting uan de stumaocaal

\X/e bekijken eerst de groep van sterke werhvoorden in zljn geheel, zonder uit te
splitsen naar oorspronkelijk lange, korte of mogelijke osl-vocaal. In het Noord-
oosten komt t-deletie bij sterke werkwoorden voor indien de stamvocaal kort of
verkort is: vergelijk kaart 12 met kaart 14; Het effect van een behouden korte
vocaal is op deze kaart natuurlijk niet direct te zien.

Dat komt vooral doordat de grote aantallen behouden korte vocalen in be-
paalde regio's, alsmede de verlengingen door oSL, de verkortingsscore drukken.
Niettemin is het beeld duidelijk, en dat wordt vooral door de sterke werkwoor-
den uit de 1e en 2e klasse veroorzaakt. Niet alleen vocaal-kortheid is van belang,
ook de kwaliteit van de stamvocaal is van duidelijke invloed: zie kaart 13. Gro-

68 Zie voor de vakindeling de kaart in hoofclsruk 2.
6e In sommige dialecten, o.a. in de Liemers en in de Achterhoek is makeru een sterk werkwoord

(zie Goeman 1983). En dan hoort het hier eigenlijk niet thuis.
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ningen vertoont naar verhouding meer kwaliteitsverschil dan verkorting. Ook in
Limburg lijkt de rol van kwaliteitsverschil bij de stamvocaal bepalend: geogra-
fisch gezien is er een implicatieve relatie 1) t-deletie indien er sprake is van 2)

kwaliteitsverschil, krvaliteitsverschil indien er sprake is van 3) verkorting, maar
dat geldt niet of nauwelijks voor het Rivierengebied en het zuidwesten. Verkor-
ting noch verlenging van de stamvocaal hebben enige invloed op t-deletie in het
Rivierengebied en Zuid-Holland, ook niet het totaal aantal verkorte vocalen in de

onderzochte werkwoordsvormen, zoals elders is aangetoond (Goeman 1987a).
Zo'n implicatieve relatie is er ook in de noordoostelijke dialecten. \(/e moeten

voor die dialecten uitgaan van de gecombineerde werking van (ver)korting En van
lcrvaliteitsverschil: dat is op te maken uit het feit dat de provincie Groningen
nauwelijla t-deletie heeft, maar, indien er wdl sprake is van t-deletie, ook kwaliteits-
verschillen in de stamvocaal, waarbij er nauwelijks sprake is van lengteverschillen.
Die implicatieve ordening is niet zichtbaar op de oostelijke Veluwe en de Liemers,
maar hier wordt de morfologische t-deletie doorkruist door een andere, overheer-
sende tendens: voor deze gebieden hebben we al vastgesteld dat t-deletie er een

algemeen fonologisch proces is.

Bij deze groep van de sterke werkwoorden gaat het enerzijds om werkwoorden
waar de stamvocaal kort gebleven is en anderzijds om werkwoorden waarbij de
stamvocaal verkort is met daarmee gepaard gaande kwaliteitsverschillen. Die
kwaliteitsverschille n zijn nog vermeerderd door het optreden van vocaalharmonie
en umlaut.

10.4.4. Oorspronbeltjk lange uocaal en t-deletie: kutaliteitsuerschil en uerkorting

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

rc.4.5. Open syllabeuerlenging (osL) en t-deletie: kwaliteitsuerschil en uerhorting

Zod,s in sectie 10.3.1 is aangetoond cre€ert oSL in de infinitief een nieuw lengte-
contrast met de kort gebleven vocaal in 3sing. Ook kunnen in het oSl-gebied
infinitief dn 23sing beide onderhevtgzijn aan oSL. Daarna kan door syncope een

consonantcluster ontstaan dat een verkortende werking heeft op de stamvocaal,
hetgeen leidt tot een nieuw lengtecontrast van Z3singmet de inf.

\Wat betreft t-deletie in het Noordoosten kan er getuige kaart l8 grofweg een

vierdeling gemaakt worden:

J-' I
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1) er is een Drentse kern, waar hvaliteitsverschil en lengteverschil samen t-deletie
bepalen;

2) vervolgens is er een Oosweluwse en

3) een Liemerse-Achterhoekse regio waar t-deletie als algemene regel geldt;
4) tenslotte is er de rest van Overijssel en de Achterhoek, welk gebied weer een

rweedeling vertoont. Ik verwijs naar wat eerder in dit hoofdstuk over de geo-
grafische spreidingvan oSL in de inf. werd gezegd met als illustratie kaart6.
Drenthe vertoont de effecten van het lengtecontrast dat door die oSL is ont-
staan (Kaart 20). Als we het Drentse gebied met lengtecontrastiviteit op deze

kaart vergelijken met de t-deletie in dit gebied (kaart 18), dan blijkt dat t-
deletie meer bepaald wordt door het lengtecontrast (kaart 20) dan door het
kwaliteitscontrast (kaart 19). Deze situatie doet zich ook voor aan de zuidelijke
rand van de Achterhoek. In sterkere mate bepaalt het lengtecontrast t-deletie
in een gebied net bezuiden Zwolle in de noordeli.fke IJsselstreek. Daar is het
kwaliteitscontrast zwakker. Vervolgens is er op de grens van Salland en in de
noordelijke Achterhoek een kwaliteitscontrast dat niet op oSL in de infinitief
teruggaat, want de infinitief is evenals 3sing kort gebleven, maar de infinitief
heeft dan meestal een vocaal die een graad lager is dan in de 3sing: het effect
van vocaalharmonie. Hier kan dus alleen kwaliteitsverschil een rol spelen bij t-
deletie; 3sing is eveneens kort gebleven.

10.4.6. Oorspronhelijk korte aocaal en t-deletie: kutaliteitsuerschil uan de stamuocaal

Oorspronkelijk korte vocalen in de positie voor een consonantcluster dat deel
uitmaakt van de werkwoordstam, ondergaan geen oSL, omdat er niet aan de

voorwaarden van een open syllabe is voldaan. \Vaar geen lengtecontrast kon
ontstaan door verkorting zal zich dus ook geen t-deletie voordoen, tenzlj er
andere contrastmogelijkheden ontstonden.

Uit het voorafgaande volgt dat de t-deletiekaart (kaarr 21) eigenlijk minder
verrassend is dan het op het eerste gezicht lijkt. Het ontbreken van oSL verklaart
het ontbreken van t-deletie in noordelijk Overijssel en verder naar het Noorden.
Het gebied dat we in de vorige sectie in de bespreking konden afperken als buiten
de Drentse kern is hier nu duidelijk zichtbaar. Hier gelden dezelfcle verhoudin-
gen als in Kaart 18-20. De oostelijke Veluwe is een gebied waar t-deletie een

algemeen fonologisch proces is. Het gebied in Overijssel en de Achterhoek lijkt
relatief minder te deleren. Maar dat is het gevolg van het voorkomen in deze

klasse van werkwoorden als helpen, die vaak niet deleren. Het kwalitatieve ver-
schil (kaa rt 22) in de Achterhoek dat t-deletie ondersteunt (vgl. kaart 2 1) is al in
de vorige paragraaf besproken.

Het heeft geen zin een kaart van de verkorting van de stamsyllabe te produce-
ren. De verkortingsscores zijnlaag. Ze kunnen ontstaan door verlengingen in de
infinitief. Slechts door de verkortingsscores sterk te accentueren ten koste van de
"gelijkblijvers" ontstaan er wat patronen, maar die hebben niets van doen met
wat we tot op heden hebben gevonden, ze lijken eerder sterk door het toeval
bepaald te zi1n.
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De conclusie die uit deze twee kaarten (21 en 22) te trekken valt is dat de

oorspronkelijke historische categorie korte uocaalniet de enige factor is voor t-
deletie. Het lnvaliteitsverschil in vocaal speelt ook een rol naast, zoals we al

hebben gezien, de synchrone lengteverschillen van 3sing vocaal ten opzichte van
die van de inf.

10.5. T-deletie in werlcwoorden synchroon: woordfrequentie en dialect-
interne systematische factoren en geografische positie.

Een aantal taalinterne factoren met betrekking tot t-deletie zljn in voorgaande
secties de orde geweest in diachroon en synchroon opzicht. Het synchrone dialect-
geografische beeld is in de voorgaande sectie 10.4 per taalinterne factor afzonder-
lijk aan de orde gesteld op de volgende punten: werkwoordklassen, verkorting en

kwaliteitsverschil van de stamvocaal, open syllabeverlenging (osr) en oorspron-
kelijk korte of lange vocaal.

Edn mogelijke variabele, met een mogelijk synchroon effect, is in verband met
de noordoostelijke dialecten nog niet aan de orde geweest: namelijk woord-
frequentie. Aangetoond wordt in sectie 10.5.1 dat deze factor geen effect heeft op
t-deletie in de l.{oordoostelijke dialecten. Daarna komen in sectie 1,0.5.2 de
overige taalinterne factoren in gezamenlijk verband aan de orde.

10.5.1 . Woordfrequentie en Fdeletie

Voor het Rivierengebied is in hoofdstuk 6 aangetoond dat tokenfrequentie van
woordvormen geen rol speelt bij t-deletie in 3sing. Al. potentiele factor ter ver-
klaring van t-deletie wordt de frequentie van de desbetreffende woordvorm vaak
genoemd in relatie tot het onderscheid onregelmatige en regelmatige woord-
vormen.7o Een hoogfrequente woordvorm kan als hij eenmaal aan deletie onder-
hevig is, deze zero-vorm als vast bestanddeel hebben doordat hij op grond van
zijn hoge frequentie als apart item in het lexicon functioneert. Laagfrequente
woordvormen hebben deze vaste zero-vorm niet, zij vertonen de normale, regel-
matige affixatiepatronen en dientengevolge zouden ze minder t-deletie vertonen.
Om de gegrondheid van deze veronderstelling na te gaan is van 111 werkwoor-
den uit het GTProject de frequentie van 3sing pres nagegaan in het proefcorpus
gesproken taal (Uit den Bogaart 1975) en het Corpus gesproken Amsterdams
(De Jong 1979).

Indien een werhvoordsvorm niet in deze corpora voorkwam kreeg die de

waarde 0. De telling werd uitgevoerd op de woordvormen van de niet academisch

70 Met betrekking tot t-deletie in de Nederlandse dialecten genoemd door Goeman en Van
Reenen (1985; hier hoofdstuk 6) voor het Rivierengebied, maar met sterke restricties. Frequen-
tie-effecten werken in dat gebied uitsluitend bij de zeer onregelmatige verleden tijden op -xt en
-ft (bijv. bracht); verder genoemd door Knott (1986) als bepalende factor bij t-deletie voor het
gehele Nederlandse en Nederduitse taalgebied. Goeman (1987b) laat zien dat de bevindingen
van Goeman en Van Reenen (1985) ook voor de Noordoostelijke dialecten opgaan.

JJJ
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gevormde sprekersgroep (Uit den Boogaart) met informeel taalgebruik en op de
woordvormen van informeel Amsterdams taalgebruik (De Jong). In beide geval-
len ging het dus om de tokenfrequenties van werkwoordsvormen in informeel
taalgebruik.

De transformatie ln (1 + x) werd toegepast op de t-deletie scores in de noord-
oostelijke dialecten (132 plaatsen). In verband met mogelijke nonlineariteit werd
aan de data een cubisch model opgelegd. De x-as geeft de tokenfrequentie weer,
de y-as de getransformeerde waarden van t-deletie.

Figuur 7: Frequentie t-deletie (transf.) en Tokenfrequentie

Onregelmatige werkwoorden 3sing. pres.

N=68; schaal logarithmisch

o Observed

o cubic

20050

'oken lrequcntie dialects6

Voor zowel regelmatige (N=43) als onregelmatige werkwoorden (tu=68) bleek er
geen samenhang te bestaan tussen woordfrequentie en t-deletie. Evenmin was er
sprake van significantie van onderdelen binnen het model: noch de lineaire, noch
de kwadratische, noch de kubische factoren waren afzonderlijk significant (zie

appendix 7). Ook als men beide werkwoordsklassen bij elkaar neemt (N=t1t)
blijken de onafhankelijke tokenfrequentie-variabelen geen significant effect te
sorteren.

Figuur 7 en figuur B geven de vergelijking weer van het kubische model met de
geobserveerde waarden voor respectievelijk de sterke, onregelmatige werkwoor-
den en de zwakke, regelmatige werkwoorden afzonderlijk.

De tokenfrequentie-as heeft een logaritmische schaal teneinde de structuur
van de lagere frequenties beter af te beelden. Enkel bij de 3 regelmatige werk-
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woorden met de hoogste tokenfrequentie lijkt er enige mate van correspondentie
te bestaan tussen tokenfrequentie en t-deletie frequentie. Maar dat is te weinig
om enige conclusie aan te kunnen verbinden. Woordvormfrequentie is dus niet
van invloed op t-deletie in die woordvormen.

Figuur 8: Frequentie t-deletie (transf.) en Tokenfrequentie

Regelmatige werkwoorden 3sing. pres

N=43; schaal logarithmisch

o observed

' Cubic

Iokenfrequentie dialectsprekers en informeel Arnsterdams

De enige relatie die woordvormfrequentie met t-deletie heeft, is in de groep van
hoogfrequente 3sing van 'onregelmatige' zwakke werlsroorden (Goeman 1 9B7b).
Daar lijkt evenwel eerder sprake rc zljn van een effect van de fricatief van de
woordstam en het lijkt derhalve op de enige groep van werkwoorden waarvoor in
het Rivierengebied een frequentie effect kon worden vastgesteld door Goeman en
Van Reenen (1985; hier hoofdstuk 6), namelijk bij de onregelmatige preterita
van dezelfde groep werlcrvoorden. De stelling van Knott (1986), dat woord-
frequentie t-deletie mede bepaalt, is dus onjuist. Zie oveigens ook hoofdstuk 5.

10.5.2. Systematische factoren en geografische uerdeling

In deze sectie wordt de synthese gegeven van de invloed die taalinterne factoren
en geografische factoren op t-deletie kunnen uitoefenen. De interesse gaat daarbij
in hoofdzaak uit naar de taalinterne factoren die op t-deletie werken. Net als
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hiervoor en in de voorgaande hoofdstukken komen de gegevens uit het GTProject.
Het zijn gegevens betreffende ll2 paren van 3sing pres en infinitief, zowel van
sterke als van zwakke en onregelmatige werkwoorden in 132 plaatsen. Omdat de
data duidelijk ook dialectgeografisch bepaald zijn, moeten we een procedure
volgen die het toelaat om het effect van de dialectgeografische distributie apart te

verantwoorden zonder die los van de andere taalinterne variabelen te moeten
schatten.

Daarom toetsen we de betrokken factoren in een regressiemodel. Dat gebeurt
afzonderlijk per werkwoordsklasse. De afhankelijke variabele is t-deletie, de fac-
toren die daarop werken zijn de onafhankelijke variabelen:
1) historische lengte van de vocaal (oorspronkelijk lang of kort); deze variabele

wordt niet in alle werhvoordklassen mee opgenomen in het te toetsen model
omdat sommige werkwoordklassen per definitie een lange of korte vocaal
hebben: enkel voor de werkwoordklassen waar deze variatie optreedt wordt de
variabele in het model opgenomen: 3 waarden 1=kort, 2=OSL, 3=lang;"

2) stemloze of stemhebbende stamconsonant; rwee waarden 1 stemloos, 2 stem-
hebbend;

3) sonoriteit van de stamconsonant; uit eerder onderzoek bleek deze factor een

van de hoofdfactoren te zijn (Van Hout 1989, Hinskens 1992: 353); de

sonoriteitsschaal van Hinskens (1992) werd uitgebreid met het onderscheid
stop-fricatief van de sonoriteitsschaal van Humbert (1995: 32-34).72 Dit levert
een schaal met 6 waarden: 1=stop, Z=fricatief, 3=.rasrrl, 4=liquidx, !=glide en
6=vocaal;73

4) verkorting of verlenging van de stamvocaal; uitgaande van een onderscheid
van korte, halflange en langevocaal zilnde waarden: -3 -2 -1 0 1 23waarblj

E r zijn aanwijzingen dat oSL-vocalen oorspronkelijk fonetisch een intermediaire lengte hadden,
bijv. in het Engels (Phillips 1983), vgl. in ons geval de diftongen van de'Wesdaalse breking.
Ook Caron (1970) wees voor het Nederlands op deze mogelijkheid.
Overigens bespreekt Hinskens (1992) in het tweede hoofdstuk een uitgebreidere sonoriteitsschaal.
In de uiteindelijke analyses gebruikt hij een kortere schaal.
Deze schaal functioneert beter dan de sonoriteitsschaal die uitsluitend op de mannerfeatures

[tcons], [tson] en [+applor] is gebaseerd en die stops niet van fricarieven onderscheidt. Toet-
sing met de manner-sonoriteitsschaal levert geen significante effecren op. Humberts m*runer-
component, die eveneens deel uitmaakt van de root rran de featureboom, onderscheidt sonoriteit
door middel van unaire features/componenten:

C

stops fricatief nasaal vocaal
liquida en semi-vocaal vallen bij haar buiten deze definitie. In het eerste kader, dat door
Hinskens werd gebruikt worden stops en fricatieven onderscheiden door het kenmerk
[continuant] , dat evenwel in recente featuregeometrie-voorstellen nog door een oral cavity
knoop gedomineerd wordt die zelf weer door de root/manner knoop gedomineerd wordt
(Clements en Hume 1995). Een sonoriteitsonderscheid stops-fricarieven wordt ook aangehou-
den door Dell en Elmedlaoui (1985) voor de bouwvan de syllabe en overgenomen voor het
Germaans door Calabrese (1994). Zievoor universele en taalspecifieke voorstellen van sonoriteits-
schalen in verband met t-deletie Santa Ana (1996).

C



SYNCOPE, STAMVOCAAL EN T-DELETIE

-3 een verlenging van korte inf-vocaal tot lange 3sing-vocaal weergeeft, -2 een

verlenging van halflang tot lang, -1 een verlenging van kort tot halflang; 1 een

verkorting van halflang tot kort, 2 een verkorting van lang tot halflang of van
halflang tot kort en 3 een verkorting van lang tot kort. De waarde 0 geldt
indien er geen verschil in lengte is: kort-kort, halflang-halflang, lang-lang;

5) kwaliteitsverschil in de stamvocaal; 2 waarden: O=Been verschil, 1=kwaliteits-
verschil.
In het model worden tevens de geografische coordinaten van de plaatsen opge-
nomen; deze krijgen hun eigen schatting, waardoor de schattingen voor de

taalstructurele variabelen 1-5 nu zuiver structurele taalkundige informatie be-
vatten, en niet vermengd met geografische informatie;74

6) variabele 6 is de coordinaat west-oost;
7) variabele 7 is de coordinaat zuid-noord.
De afhankelijke variabele t-deletie is gescoord als I =behoud van t, 0.5=unreleased
t, 0=gedeleerde t. Het regressiemodel dat onze data representeert ziet er dus als

volgt uit (schema 2):

Schema 2: Regressiemodel t-deletie 3sing pres Noordoostelijke dialecten

(histlengte)
stemstamC
sonstamc

Vverkverl
vkwalversch

westoost
zuidnoord

t-deletie

\7e toetsen het model bij ieder van de te onderscheiden werkwoordklassen van
sterke werkwoorden van klasse l-7 , de onregelmatige werkwoorden en de regel-
matige werkwoorden. Een nadere bespreking van die verschillende werhvoord-
klassen volgt in sectie 10.5.3.

Hierbij vertegenwoordigen h istorisch e lengte, stem h e b bendh eid uan de stamsy llabe-
clnsonant en sonoriteit uan fu stamslllabeconsonant de stamsyllabestructuur. Vocaal-
uerhorting/uerlenging en uocaalhutaliteituerschil vertegenwoordigen fonologische
processen en de beide coiirdinatez representeren de dialectgeografie.

74 Voor de reden zie hoofdstuk 3-5.|n tegenstelling tot de hoofdstukken 4 en 5 worden nu geen

geografische factoren van hogere orde opgenomen. Dat komt deels doordat het noordoosten
van Nederland niet eenduidig op een westelijk centrum betrokken kan worden, deels door
andere geografische verschillen in dit gebied die niet op deze manier gemodelleerd kunnen
worden. Zie daawoor sectie 10.4. Overigens is er wel getoetst met modellen waar deze hogere

orde factoren in opgenomen waren: zowel kwadratische als kubische . Deze leverden echter geen

duidelijk hogere verklaarde variantie, en de schattingen voor de taalinrerne factoren waren
vrijwel dezelfde als in het simpele lineaire model.

337
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Bij alle werkwoordsklassen is het model in zijn geheel significant en ook de
afzonderlijke facto ren zrjn dat (zie Appendix 8).

Een overzicht van de resultaten voorzover het gewicht van de variabele op t-
deletie groter dan is dan 0.10 geeft tabel 6. De gestandaardiseerde gewichtenT'
voor de variabelen geven het relatieve belang van die variabele voor t-deletie aan:

positieve getallen bevorderen t-deletie, negatieve gaan t-deletie tegen. De tekens
voor positief en negatief in deze tabel zijn het omgekeerde van die in Appendix 5

omdat daar de variabele t-deletie op "behoud van t" gescoord is. Hier is de
betekenis "naarmate er meer sprake is van onafhankelijke variabele x,, is er ook
meer t-deletie".

Tabel 6: Belang van de factoren die t-deletie bepalen naar werhvoordklasse

De resultaten leveren het volgende beeld:
1) T-deletie neemt af van Zuid naar Noord (negatieve waarden); en wel zeer sterk

bij de sterke werkwoorden van klasse I maar dit effect is miniem bij de onre-
gelmatige zwakke werkwoorden.

75 Om de werlnvoordklassen onderling te kunnen vergelijken geef ik de gestandaardiseerde ge-

wichten. Gesmndaardiseerde gewichten hebben het voordeel dat de gewichten onderling verge-
lijkbaar zijn ondanks de verschillende schalen van de variabelen: zo loopt t-deletie tot max 1

terwijl de coordinaten van 0 tot meer dan 9000 lopen. De ongestandaardiseerde gewichten
staan in Appendix 8.

variabele hist. stem, son. verk.verl kwal.v woost znoord
verkl.
var.R2

ww. klasse

st. ww. 1

st. ww. 2
st. ww. 3

st. ww. 4
st. ww. 5

st. ww. 6
st. ww. 7
onr. zw.ww.
zw. ww.

xxx
x)o(

xxx
xla(
)oo(

xxx
'r17

)0(x

-.4) / +.642
+.339

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

r25 352
250
187
)<)
205
r93
168

169

42.5o/o

48.7o/o

13.lo/o
45.7o/o

34.2o/o
42.3o/o

28.4o/o

36.5o/o

13.0o/o

+.104
+.1 89
+.1 50

+ 1 .199
+.563
+.163
-.286
xxx

-.139

-r.335
-.7t3
-.531
-.106

xlo(
+.1 18

+.134
+.126
- )7Q

;i;;

)oa( = nlet oPgenomen

= lege velden; gewichten tussen -0.10 < x < 0.10
hist. = historische lengte stamvocaal (lang, oSL, kort)
stem. = stemhebbendheid stamconsonant (stemloos, stemhebbend)
son. = sonoriteit stamconsonant (schaal)

verk.verl. = verkorting of verlenging 3sing t.o.v. inf (combinaties van lang, halflang, kort)
kwal.v = lavalitatief verschil stamvocaal in paradigma (wel, niet)
woost = coiirdinaat west-oost
znoord = coordinaat zuid-noord
verkl.var. = verklaarde variantie
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2) Daarentegen neemt t-deletie toe van'West naar Oost (positieve waarden). Dit
effect is minimaal bij de sterke werkwoorden van klasse 2, 6 en 7 alsmede in
onregelmatige en in zwakke werkwoorden.

3) Kwaliteitsverschil in de stamvocaal is vrijwel in alle werkwoordsklassen effec-

tief, het meest in klasse 1,2,6 en 7 alsmede zeer sterk bij de onregelmatige
zwakke werkwoorden.

4) Daarentegen speelt verkorting/verlenging een kleinere rol, nog het meest bij de

sterke werkwoorden klasse 6; de meeste van deze werkwoorden vertonen oSL
in het westen en Noorden.

5) Sonoriteit van de stamconsonant heeft een tweeledige invloed: bij de sterke
werkwoorden klasse 1 en 2 bevordert een meer sonore stamconsonant t-deletie
zeer. Daarentegen geldt: hoe meer sonoor hoe minder t-deletie bij de werk-
woorden van klasse 4-7 en de zwakke werkwoorden. Dit effect is het sterkst bij
klasse 4-6.

6) Stemhebbendheid van de stamconsonant vormt het spiegelbeeld van de
sonoriteitseffecten: als bij de werkwoorden van klasse 1 en 7 de consonant
stemhebbend is, dan is er minder sprake van t-deletie dan in het geval van
stemloosheid. Het omgekeerde is het geval bij klasse 4-6. Daar bevordert
stemhebbendheid van de stamconsonant juist t-deletie.

7) Aan de sterke werkwoorden van klasse 7 kan het effect van de historische
lengteverhoudingen afgelezen worden . Deze zijn medebepalend voor t-deletie.
Bij vanouds lange vocaal is er, ceteris paribus, minder t-deletie, meer t-deletie
is er bij OSl-vocalen, en de meeste t-deletie bij vanouds korte vocalen. Dit
betekent dat oSl-vocalen die op de historische lengteschaal een intermediaire
positie innemen (verg. Caronl dat nog steeds mit bet.ekking tot t-deletie
doen. Hieruit volgt niet dat t-deletie een zeer oud verschijnsel is, maar wel dat
effecten van oude lengteverhoudingen nog steeds op t-deletie inwerken (zie

verder punt 8).
8) Bij klasse 4-6 speelt verkorting een rol: bij klasse 4kan dat alleen maar doordat

in inf voor nasaal de stamvocaal gerekt is, vgl. de zeer hoge waarde voor
sonoriteit; bij klasse 5 en 6 gaar die verkofting gepaard met een lage (ldasse 5)
tot extreem lage (klasse 6) score op de west-oost dimensie. Dat betekent dat dit
effect meer in het westen gevonden wordt waar juist oSL gewerkt heeft. Het
effect van kort gebleven historische korte vocaal op t-deletie is enkel bij de

werkwoorden van klasse 7 uaceerbaar. Bij de overige sterke werkwoordsklassen
is die rol per definitie met de syllabestructuur voor die klasse gegeven.

9) Sonoriteit en stemhebbendheid werken tegen elkaar in (niet bij klasse 7) en
daarbij weegt sonoriteit (niet bij klasse 7) relatief het zwaarst. Door het tegen
elkaar inwerken van sonoriteit en stemhebbendheid wordt t-deletie zeer sterk
door het kwaliteitsverschil van de stamvocaal gedragen, en dat is zo over alle
werkwoorden (zie tabel).

Als we bovendien mate van variatie (kolom R2) die door het model verklaard
wordt in rekening brengen, dan scoren klasse 3 en de gewone zwakke werkwoor-
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den uitgesproken laag. In deze klassen is er alleen maar in enkele uitzonderlijke
gevallen sprake van t-deletie.

10.5.3. De beperking uan t-deletie tot de sterhe en onregelmatige werkwoorden

\We kunnen nu aantonen dat de beperking, in de Noordoostelijke dialecten, van
t-deletie tot de sterke en onregelmatige werkwoorden, ondanks de significante
fonologische en stambouwfactoren, eerder het karakter heeft van een accident de

l'histoire.

Qua historische structuur staan klasse 1-3 als werkwoorden met langsyllabige
stammen (wc en WN/LC) of met een lange nucleus (w en VNr/L) tegenover
klasse 4-5 als werkwoorden met korte stamsyllabe (vru/l en vC) of korte nucleus
(v), zie tabeI7.76

Tabel 7: Syllabestrucruur sterke werhvoorden

Dit historische patroon komt in de factoren die t-deletie bepalen synchroon nog
steeds tot uiting in het gedrag met betrekking tot t-deletie. De desbetreffende
klassen van sterke werkwoord,en groeperen zich in drie typen op basis van de

effecten van historische lengte van de vocaal, stemhebbendheid stamconsonant,
sonoriteit stamconsonant, vocaalverkortingiverlenging, kwaliteitsverschil stam-
vocaal en de twee geografische factoren (zie figuren 9-11). In tegenstelling tot
tabel 6 zijn deze figuren, in aansluiting op appendix 8, gebaseerd op t-behoud rn
plaats van t-delerir. Nu zijn alle scores, ook de scores, die kleiner dan 0.10 zijn
verdisconteerd. De gewichten zijn gestandaardiseerd teneinde voor de verschil-
lende werkwoordsklassen een zelfde schaal ter onderlinge vergelijking te krijgen.

Niet alleen de "grote" gewichten zijn van belang, want de effecten zrjn alle

76 Voor de sterke werkwoorden zie Van Bree (1977 , 310-323) en Goeman ( 1 984, I 04- I 1 8). De
laatste bespreekt ook de huidige, synchrone, syllabestructuur van de sterke werkwoorden (ibid.
133-142) in een Hollands dialect. Ik concentreer me hier op het presensvocalisme en niet op de

ablautstructuur (bijv. nemen-nlm-genomen).

Cemeengerm. vorm syllabestructuur standaard-nederl. vbb. Twentse vbb.

kl 1 eic
kl2 eo/iuc
kl 3 e/il-c
H 4 eliL
kl 5 e/ic
kl6 al-ltt/c

uuC
iNrc ecC
e/iN

WC langsy
vvc langsy

vlltl/cc langsy
vt-/t r kortsy

vc kortsy
vC kortsy

lab
lab
lab
lab
lab
lab

o
b
Gb
ob
ob
o
b
ob

blijven
bieden/schuiven
hel pen/vinden/vechten
.stelen/nemen

geven/eten
varen/dragen

blirun
be:dn/skuun
helpm/ve:nl/vexn
steln/nem:
gerun/4tn
vc.enldrcrgrS

k] 7 vertoont alle syllabestructuren van klasse 1-6 maar met ander vocalisme zoals \Wgm. ailaul6l
alhr(bijv. resp. heten-scheiden/lopen/roepen/vallen-houden-vangen/blazen-slapen-laten).

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



SYNCOPE, STAMVOCAAL EN T-DELETIE

significant. 'Waar het om gaat is de parallelie die tot uiting komt in de geschatte

gewichten van de onafhankelijke variabelen die t-deletie mede bepalen.

Figuur 9: Gestandaardiseerd effect variabelen op t-deletie

I Klasse 1 C Klasse 2 E Klasse 3
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l=histleng, 2=stelnstafliC, 3=sonstd.mC, 4=Vverkverl, 5=Vlnvalversch, 6=westoost,T=zvidnoord

Figuur l0: Gestandaardiseerd effect variabelen op t-deletie

I Klasse 4 C Klasse 5 E Klasse 6
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De bovengeschetste driedeling in de klassen van werharoorden komt hier duide-
lijk tot uiting omdat de gelijkenissen in het patroon van de gewichten binnen elke
figuur groter zljn dan de gelijkenissen ttissen de figuren. Daarmee is ook het
morfologisch patroon van t-deletie nader omschreven. Dat morfologische pa-
troon berust nog steeds mede op de stamsyllabestructuur van de werhvoorden.

Figuur 1 1: Gestandaardiseerd effect variabelen op t-deletie

I Klasse 7 E Onreg a Zwak

Nummervariabele

1=histleng, 2=stefllSt2lnC, 3=sonstamC, 4=Vverkverl, 5=Vkwalversch, 6=westoost, 7=zuidnoord

Hiervoor werd er al op gewezen dat de onafhankelijke variabelen in groepen
verdeeld kunnen worden (zie schema2).Ingroep (e) maken de historische lengte
(kort, oSL en lang), de stemhebbendheid van de stamsyllabeconsonant en de
sonoriteit van die consonant deel uit van de stamsyllabestructuur. In groep (B)

maken Vocaalverkorting I vocaalverlenging en vocaalkwaliteiwerschil deel uit
van fonologische processen die later gewerkt hebben en die een deel van de
'jongere' syllabestructuur vertegenwoordigen. De twee coordinaten representeren
de groep (c) de dialectgeografie.

Verwacht mag worden dat deze groepering nog steeds synchroon aanwezig is.

Om het bestaan van deze veronderstelde drieledige groepering te toetsen werd
factoranalyse uitgevoerd. De opgelegde assumptie is dat er, vanwege de groepe-
ring van de factoren in drieen, drie overkoepelende factoren moeten zijn. De
variabelen worden dan in deze overkoepelende factoren gepast, waarbij op basis

van de scores van de variabelen de verschillen binnen een factorgroep zo klein
mogelijk en de verschillen tussen de factorgroepen zo groot mogelijk worden
gemaakt. Factor 1 bevat de groep variabelen die een groot deel van de systematiek
in de variabiliteit verklaren, factor 2 de groep variabelen die uit het restant
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variatie een substantieel systematisch deel verklaart, en factor 3 verzamelt de dan
nog resterende systematiek. De rest, de overblijvende variatie, wordt beschouwd
als onsystematisch (error).

Voor de factorladingen perwerhvoordklasse zie appendix 9. Lage factorladingen
kunnen we bij de interpretatie verwaarlozen. Een redelijke drempel is een factor-
lading van +0.50 of -0.50 en hoger. Tezamen kunnen deze varrabelen als het
systematische, 'gezichtsbepalende' aspect van de desbetreffende overkoepelende
factor beschouwd worden. Zie tabel 8 voor deze systematische aspecten.

Tabel 8: Groepering van de onafhankelijke variabelen vanuit de assumptie van 3
overkoepelende factoren; resultaten factoranalyse scores > 0.5 (-1.0 .
0.0 < 1.0)

\W'erkrvoordklasse Factor 1 Factor 2 Factor 3

(slechts 2
factoren)

st. ww. kl

st. ww. kl. 2

st. ww. kl.3

st. ww. kl. 4

st. ww. kl

st. ww. kl. 6

st. ww. kl.7

onr, zw. ww.

zw, ww.

stemcons
soncons

verkverlvoc

stemcons
SONCONS

westoost
zuidnrd

-stemcons
-soncons

stemcons
soncons

stemcons
verkverlvoc

histleng
-stemcons
-soncons

verkverlvoc
kwalvoc

histleng
stemcons
soncons

lavalvoc
westoost

verkverlvoc
kwalvoc

stemcons
soncons

westoost
zuidnrd

-westoost
-zuidnrd

westoost
zuidnrd

westoost
zuidnrd

westoost
zuidnrd

westoost
zuidnrd

zuidnrd

-westoost
-zuidnrd

kwalvoc

-verkverlvoc

verkverlvoc
kwalvoc

soncons

verkverlvoc
kwalvoc

verkverlvoc
kwalvoc

Bij klasse l-6 is de factor histleng impliciet, ze is gegeven met de syllabestructuur (zie tabel 7)
en er zijn binnen die klassen geen verschillen. Bij de onr. zw. ww. zyn er te weinig gevallen met
variatie in de niet vermelde variabelen.
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Zo wordt een groot deel van de variatie bij de st. ww. klasse 3 door de geografie
bepaald. Er blijkt uit tabel 6 wel een significante toename van west naar oost te
ztjn bij t-deletie, en een significante afname van zuid naar noord, maar de door-
slag wordt hier gegeven door de eigenaardige dialectgeografische verspreiding:
blijkens kaart 9 is dat de zuidelijke Achterhoek en de oostelijke Veluwe. De
geografische factor krijgt in de factoranalyse een zwaarder gewicht dan in de
regressie-analyse. In dit geval is het relatief grotere belang van de geografie waar-
schijnlijk toeval, want in de regressieanalyse bleek de systematiek, de verklaarde
variantie, zeer laag (l3o/o).

Bij klasse 1-5 is de factor histleng impliciet, ze is gegeven met de syllabestructr.rur
(zie tabel 7) en er zljn binnen die klassen geen verschillen. Bij de onr. zw. ww. zrjn
er te weinig gevallen met variatie in de niet vermelde variabelen.

Overigens worden onzeveronderstellingen bevestigd. Factor 1 kan gezien wor-
den als de factor stamsyllab€structuur. De historische lengteverhoudingen van de
stamvocaal (histleng) en rwee eigenschappen van de stamconsonant, te weten
stemhebbendheid (stemcons) en sonoriteit (soncons) vormen deze factor. Factor
2 is de factor dialectgeografie, behalve in klasse l-3, terwijl factor 3 de factor
stnmuocaal is, bepaald door de 2 variabelen: verkorting/verlenging (verkverlvoc)
en/of kwaliteitsverschil (kwalvoc) .

Dit algemene beeld wordt in de klassen 7-3 enigzins doorbroken. Bij klasse 1

op 2 punten: a) de dialectgeografie speelt waarschijnlijk wat sterker op het punt
van kwalitatief vocaalverschil van west naar oost; b) verkorting/verlenging blijkt
in deze klasse eerder bij de stamsyllabestructuur te horen. Dit laatste doet zich
ook voor bij de 6e klasse, waarschijnlijk zijn hier maar 2 factoren: stamsyllabe-
structuur en dialectgeografie; bij assumptie van slechts 2 factoren voegt sonoriteit
zich dan bij de eerste factor. Deze 6e klasse vertoont net als de 4e klasse nauwe-
lijks kwaliteitsverschil in de stamvocaal, bij klasse 4 is de waarde op factor 1 net
niet genoeg (0.45). Vocaalverkorting/verlenging doet zich marginaal in klasse 3
voor (< 0.30). Bij de rweede klasse wisselen de factoren 2 en 3 van rang: de
ruimtelijke, geografische variatie verklaart hier wat minder. Bij klasse 3 is dat
omgekeerd, daar neemt de ruimtelijke factor de eerste plaats in.

De conclusie van deze sectie is:

1) dat vocaalkwaliteitsverschil samen met sonoriteit van de stamconsonant de
meeste doorslag geeft bij t-deletie;77

2) dat t-deletie morfologisch bepaald is door de beperking tot 3sing en door de
beperkingen van de stamsyllabestructuur. Deze beperkingen leiden tot een

i7 Indien er ook onder de vocalen in belangrijke mate van sonoriteitsverschil sprake is (hoge
vocalen zijn minder sonoor dan niet-hoge: Dell en Elmedlaoui (i985); ongespannen vocalen
zijn meer sonoor dan gespannen in fonetisch opzichu Van Galen (1984) voor het Nederlands)
dan zouden kwaliteitsverschil vocaal en sonoriteit stamconsonant ddn dimensie op de
sonoriteitsschaal kunnen vormen. SantaAna (1996) laat een aantal voorstellen de revue passe-
ren met als scores: hoge vocalen+glides sonoriteit I l; midden vocalen sonoriteit 12; lage
vocalen sonoriteit 13.
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driedeling in de werkwoordklassen met betrekking tot t-deletie: a) sterke werk-
woorden klasse 1-3, b) sterke werhryoorden klasse 4-6 en c) sterke werkwoor-
den klasse 7, zwal<ke werkwoorden en onregelmatige werkwoorden.

3) dat de taalsystematische variabelen die t-deletie bepalen rwee aspecten van d.ie

stamsyllabestructuur vertegenwoordigen: enerzijds eigenschappen van de
stamconsonant (inclusief het effect van historische lengteverhoudingen), 

^.,-
derzijds lengte- en kwaliteitseigenschappen van de stamvocaal.

4) de plaats van een dialect in de geografische ruimte is ook van belang. Meer t-
deletie van west naar oost en van zuid naar noord (globaal van zuidwest naar
noordoost) bij de klassen 1,3-4,6-7, onr. zw. ww. en zw. ww. De omgekeerde
tendens, meer t-deletie, globaal van noordoost naar zuidwest, doet zich voor
bij klasse 2 en 5.

10.6. De geografische spreiding van t-deletie en de structurele factoren in
verband met de perceptie van dialectverwantschap door dialectsprekers

In de loop van dit hoofdstuk bleek dat ondanks allerlei verschillen bepaalde

gebieden telkens consistent een aantal eigenschappen vertonen. Dat geldt niet
alleen voor t-deletie maar ook voor de verkorting/verlenging van de stamvocaal
en voor het kwaliteitscontrast bij de stamvocaal.
1) Soms vormt Overijssel met de Achterhoek een eenheid tegenover de IJsselstreek

en de Liemers enerzijds (waar t-deletie voornamelijk een fonologisch proces is)

en anderzijds tegenover Drente (waar praktisch geen t-deletie in nominale
vormen voorkomt).

2) De IJsselstreek en de Liemers fungeren bij t-deletie als aparte eenheden, vgl.
kaart l-2, l0 en 18.

3) D. Twentse dialecten vormen ook vaak een aparte groep, met name op het
gebied van verkorting/verlenging.

4) De zuidoostelijke Achterhoekse dialecten gedragen zich soms enigszins apart
van de noordelijke, voornamelijk op het gebied van OSL.

5) Er is een aparte groep dialecten tussen Twente en Salland, die voornamelijk
gekenmerkt zijn door kwalitatief vocaalcontrast.

6) Apart gedragen zich ook de dialecten van de Noord-Overijsselse Vechtstreek.
Ze vormen een tussengebied tussen Overijssel (minus die Vechtstreek) en
Drenthe, voornamelijk weer door oSL.

Het heeft geen zin om voor de noordoostelijke dialecten, net zoals in hoofdstuk 4
en 5, perceptieoordelen op te nemen in een model. 'Want de oordelen zijn niet
interpreteerbaar in termen van afstand tot de standaardtaal. De clustering binnen
deze dialectgroep staat geheel los van die in de westelijke dialecten en die in het
Rivierengebied.rs

18 Voor de veranrwoording van de gegevens zie Hoofdstuk 4 en 5. Voor de methodologische
aspecten zie Goeman (1989) en de hoofdstukken 4-9 in Preston (1998).
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Als we de dialectgroepen 1-5 hierboven vergelijken met subjectieve oordelen
van sprekers over de verwantschap van hun eigen dialect met andere uit hun
omgeving, dan komen die dialectgroepen overeen met de geografische clusters
van dialecten die uit die subjectieve sprekersoordelen voorffloeien zoals weerge-
geven is op kaart 23. De IJsselstreek (met de oostelijkr Veluwe) is zo'n groep,
duidelijk onderscheiden van de westelijke Veluwe maar met, zij het zwakke,
connecties naar Salland. De Liemers vormt eveneens een aparte groep. De dialec-
ten in de Kop van Overijssel staan apart, zoals ook blijkt uit kaart I 1, 13, 17 en
18. In het oordeel van de dialectsprekers horen de dialecten van de Vechtstreek
bij elkaar. Dat is ook het geval op de kaarten 10, 11, 17 en 18. De Twentse
dialecten vormen een apart cluster naar de sprekersoordelen. Vergelijk daarmee
kaart 12 (met een voortzetting naar de oostelijke Achterhoek), 18 en 20.

DeAchterhoek bestaat in de oordelen van sprekers uit drie afzonderlijke groepen:
een noordelijke die georienteerd is langs de Schipbeek, een zuidoostelijke, waarbij
het cluster rond Winterswijk een enigszins aparte positie inneemt (vgl. kaart 13,
21, en22) en een zuidwestelijke die connecties heeft zowel met de noordelijke en
oostelijke Achterhoekse dialecten als met de Liemers (vgl. kaart 10, 18, 19 en 21).
De noordelijke cluster langs de Schipbeek is niet te zien op de werlavoords-
kaarten, maar wel op die van t-deletie bij de nomina (kaart 1 en kaart 2).

Over het geheel genomen vinden we dus de groepering op subjectieve basis

terug in de geografische spreiding van de dialectkenmerken bij t-deletie en
vocalisme.

10.7. Conclusies

Voor de noordoostelijke dialecten is via een omtrekkende beweging langs de
onrwikkeling van de condities op t-deletie bij werkwoorden een duidelijk beeld
ontstaan van het functioneren van de huidige conditioneringen, hun onderlinge
samenhang en in welke mate die onrwikkelingen soms toevallig tot een nieuw
patroon geleid hebben. Het betreft hier de processen van suffixvocaalsyncope,
Open Syllabe verlenging (oSL), vocaalverkorting, umlaut, en breking die geleid
hebben tot a) de beperking van t-deletie tot de klasse van sterke werharooorden
(en enige onregelmatige), en tot b) de beperking tot 3sing. Het geheel is sterk
afhankelijk van kwantitaieve (vocaallengte) en kwalitatieve vocaalverschillen; de
sonoriteitsstructuur van het stamconsonantisme blijkt soms t-deletie te bevorde-
ren, soms tegen te gaan,

De stamstructuur van de sterke werkwoorden gekoppeld aan hun specifieke
kenmerk: de vocaalwisseling in de werkwoordstijden (ablaut) wordt weerspiegeld
binnen het presens: dezelfde stamstructuur vertoont daar eveneens een vocaal-
wisseling maar dan ontstaan door oSL, verkorting, umlaut en breking.

10.7.1. Historische en synchrone as?ecten

1) Overeenkomsten bij syncope van de suffixvocail. tussen Oostnederlandse en
\Testfaalse dialecten enerzijds met Oudengelse dialecten anderzijds, ztjn er
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op het vlak van de condities voor syncope slechts in zeer beperkte mate aan te

treffen. Van deze geografische complexen zouden ook de Vlaamse, Brabantse
en Kleefse dialecten deel uitmaken, maar de overeenkomsten zijn gering.
Voor wat betreft de syllabestructuurconditie: meer syncope na lange syllabe

dan na korte syllabe, kan er voor het Middelnederlands geen uitspraak ge-

daan worden omdat er geen Middelnederlandse data op dit moment beschik-
baar zijn.
Voor het middelnederduits yan Goor konden wel uitspraken gedaan worden
over de syllabestructuurconditie voor vocaalsyncope. In tegenstelling tot de

communis opinio kon geconcludeerd worden dat in het Oudengels de korte
stamsyllaben de meeste syncope vertonen en niet de lange. Aangezien in het
Middelnederduits van Goor de meeste syncope na lange stamsyllabe voor-
komt is de situatie in dat dialect niet in overeenstemming met die van het
Oudengels. Daarmee lijkt de situatie in Goor op de veronderstelde conditie:
syncope na lange syllabe. Maar die conditie is in Goor nog slechts relictmatig
voorhanden. De meeste verklarende waarde voor het optreden van syncope
ligt in de korte stamvocaal.
Wat betreft het stamconsonantisme geldt de volgende situatie: onderling
overeenstemming vertonen, wat betreft de rol van het stamconsonantisme bij
syncope, de Middelnederlandse dialecten. Overeenstemming in de rol van
het stamconsonantisme is er niet met het Oudengels. Terwijl in het Middel-
nederlands lgl en /v/ syncope onderdrukken komt die na lgl en lvl in Goor
juist veel meer voor, daarentegen komt syncope er na nasaal en liquida weer
veel minder voor, dit eveneens in tegenstelling tot het Middelnederlands. De
mate van syncope in Goor, voorzover bepaald door het consonantisme, lijkt
het meest op die van Kent. Typologische parallellen moeten dus voorzichtig
gehanteerd worden.
Op basis van de middeleeuwse data uit Goor constateren we dat de stamstruc-
tuurconditie -meer syncope na lange stamsyllabe en minder na een korte- al
bijna geheel geevolueerd was in de richting van een lengtecontrastcondide bij
de stamvocaal: meer syncope na een korte stamvocaal dan na een lange.
Open syllabeverlenging (ost-) is een langdurig proces geweest. In de begin-
fase van het proces is er overlapping met breking en umlaut die tot kwalita-
tieve vocaalverschillen leiden; bovendien leidt OSL zelf ook tot kwalitatieve
vocaalverschillen. In de latere, nog steeds variabele fase is er overlapping met
syncope, die in een aantal Noordoostelijke dialecten nog altijd niet is afgesloten.

De noodzakelijke voorwaarde voor t-deletie in 3sing is vocaalsyncope. Bijko-
mende voorwaarden zijn kortheid van de stamvocaal en andere kwalitatieve
vocaalverschillen ten opzichte van de overige paradigmavormen in het presens.

In de noordoostelijke dialecten speelt tokenfrequentie geen rol bij t-deletie in
3sing pres, noch bij regelmatige noch bij onregelmatige (invl. sterke) werk-
woorden.
Door de condities op suffixvocaalsyncope speelt de stamstructuur een rol bij
t-deletie, zowel op het vlak van het historisch vocalisme als van stemhebbend-
heid en sonoriteit van de stamslotconsonant. In fonologisch opzicht spelen

347

2)

3)

4)

5)

6)

7)

B)

e)



348 HOOFDSTUK 10

verkortingen en verlengingen van de stamvocaal die resulteren in paradigma-
alternanties ook een rol. Hetzelfde geldt voor bestaande en nieuw ontstane
kwalitatieve stamvocaalverschillen.

10) Er zijn duidelijke geografische verschillen: een concentratie van t-deletie in
het Zuidoosten van de Noordoostelijke dialectgroep. Deze concentratie hangt
samen met de concentratie daar van verkorte vocalen of van vocalen die niet
aan OSL onderhevigzijn geweest, alsmede met de verspreiding van umlauts-
vocalen die daar tevens geconcentreerd zijn.

10.7.2. Implicaties

Het voorgaande houdt in dat de eerste consonantclusters die door syncope ont-
staan waren, en die de vorm hadden van slotconsonanten van de stam +

suffixconsonant, zich bevonden na een korte vocaal.'Werhvoorden uit deze groep
vertoonden dus ook het eerst t-deletie. Vandaar de voorsprong die werkwoord-
vormen als leghet en lteuet in de oostelijke dialecten vertonen, zowel op het punt
van syncope als op het punt van t-deletie. Vervolgens syncoperen ook de werk-
woorden met een lange stamvocaal, waarna verkorting van de stamvocaal op-
treedt. Bij sommige 23sing-vormen trad in het geheel geen syncope op, afhanke-
lijk van de stamconsonant, vergelijk "hij wast" in het Enschedees: [uasxet] (sectie

10.3). Bovendien bleef syncope achterwege in de regelmatige zwakke werkwoor-
den. Nadat syncope na lange stamvocalen zijn beslag heeft gekregen is er ook daar
een consonantcluster dat t-deletie kan ondergaan.

In deze optiek is het, historisch gezien, niet noodzakelijk dat t-deletie gecondi-
tioneerd wordt door kortheid van de stamvocaal. De enige noodzakelijke voor-
waarde is syncope. De verkorting van de lange stamvocaal is een bijkomend
verschijnsel van syncope, de t-deletie is dat ook. Omdat syncope niet optreedt in
de overige vormen van het paradigma is er een contrast ontstaan met aan de ene

kant vormen die zowel de syncope vertonen als de (ver)korte stamvocaalTe en aan

de andere kant werkwoordsvormen die ongesyncopeerd zijn, geen kwalitatieve
verschillen vertonen en die niet ipso facto kort moeten te zijn (maar die natuur-
lijk wel kort kunnen zijn).

De 23sing-vormen met syncope brengen als het ware een complex van eigen-
schappen als verkorting en kwalitatief vocaalverschil met zich mee die de andere
werkwoordsvormen ontberen. Datztlnvoornameli.ik de zwakke, regelmatige werk-
woorden. Op het moment dat t-deletie ook deel gaat uitmaken van dit complex -
doordat ongesyncopeerde werhroordsvormen niet onderhevig kunnen ztjn aan t-
deletie, maar de gesyncopeerde wel- ontstaat er een morfologisering van t-deletie,
waarvan dat complex van eigenschappen deel blijft uitmaken. Op deze manier
zijn de sterke werkwoorden gesplitst in 3 groepen met betrekking tot t-deletie:

7e Die bovendien ook nog eens op een andere manier kwalitatief kan verschillen door vocaal-
harmonie en umlaut.



SYNCOPE, STAMVOCAAL EN T-DEI-ETIE 349

a) sterke werhvoorden van klasse 1-3

oorspr. ww. met lange stamsyllabestructuur, Iang/korwocalig
wC+t en VCC+I: -t-deletie het sterkst bij klasse 1-2 (vgl. tabel 6)

b) sterke werkwoorden van klasse 4-6
oorspr. ww. met korte stamsyllabestructuur, korwocalig
vC+t: -t-deletie het sterkst bij klass. 5 (ugl. tabel 5)

c) sterke werh,voorden van klasse 7, en "onregelmatige" zwakke werkwoorden
zowel ww. met een lange als met een korte stamsyllabestructuur
v(v)c+t en vCC+t: -t-deletie het sterkst bij klasse I ("gl.tabel 6).

De synchrone conditie voor t-deletie bij sterke werkwoorden in de huidige dia-
lecten, geformuleerd door Bezoen (1938) en Entjes (1970) als "verplicht bij kort
gebleven of verkorte vocaal" kan niet alleen werken. Onze conclusie is dat die in
een aantal gevallen samengaat kwaliteitsverschil. De conditie verschoof zelfs van
lengtecontrast naar kwaliteitscontrast. Daarnaast spelen syllabestructurele facto-
ren een rol waarin zich nog voor een deel de historische condities weerspiegelen.

Sonoriteit blijkt t-deletie, binnen dezelfde dialectgroep, zowel tegen te gaan als te

kunnen bevorderen naar gelang de klasse van werkwoorden (meer t-deletie bij
klasse l-2).ro

\Toordfrequentie speelt geen rol bij t-deletie, niet bij regelmatige en ook niet
bij onregelmatige werhroorden.sr Dat betekent dat frequentieargumenten die t-
deletie in verband brengen met een mentaal lexicon waarin gelexicaliseerde hoog-
frequente woordvormen als zero-vorm opgeslagen zijn niet aannemelijk zijn.
Hetzelfde geldt voor frequentieargumenten die de lage frequentie van regelma-
tige werkwoordsvormen met behouden -t in 3sing koppelen aan een regelmatig
morfologische regel van t-affixatie.

De deels toevallig ontstane, deels historisch bepaalde syllabestructurele clustering
van eigenschappen rond t-deletie in de noordoostelijke Nederlandse dialecten is
langzaamontstaan en verder uitgebouwd en, hoewel gemorfologiseerd, nog steeds

geen uniform geheel. In veel gevallen is kwaliteitsverschil belangrijker, in som-
mige verkorting/verlenging, in de meeste een combinatie van beide.

De clustering in de geografische spreiding van t-deletie en de daaraan gekop-
pelde dialecwerschijnselen vertoont overeenkomsten met de groepering die dialect-
sprekers zelf aanbrengen in de hun omringende dialecten. Het is aannemelijk dat
deze dialecwerschijnselen deel uitmaken van de globale en vaak onbewuste ideeEn

die sprekers hebben over hun eigen dialect en dat van anderen.

80 In het Chicano Engels neemt t-deletie met sonoriteit toe (SantaAna 1996).
8r Goeman en Van Reenen (1985) en Goeman (1987b) vonden een frequentie-efect alleen bij

werkwoorden met stam op -ft en -xt.
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Summary of Fit

fuquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Lack Of Fit

SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

HOOFDSTUK 10

.4799441
r845

-LOCLTKELIHOOD CHTSQUARE

613.1239 1226.247
664.3662 Prob>ChiSq

1277.4901 0.000000

.LOCLIKELIHOOD CHISQUARE

25.t7081 52.3416r
638.19535 Prob>ChiSq
664.36615 0.003503

STD ERROR CHISQUARE PROB>CHISQ

.15039265 14.38 0.0001

.32284914 58.33 0.0000

.60905290 2.34 0.1258

.15885670 189.81 0.0000

.58454143 2.20 0.1379

.22460405 0.02 0.8884

.38702405 0.64 0.4251

.30334356 0.81 0.3680

.20617240 2.37 0.124t

Appendices

Appendix 1a: Conditionerirug udn syncope in het Westulaams uan Van Maerlant.
AJh an ke lij h e uaria be h : sync op e

Vanwege de vele nul-opgaven bij de consonantcategorie€n kunnen er instabiele schattingen voor-
komen, om dat probleem te ondervangen zijn alle frequenties met 1 opgehoogd. De onderlinge
verhoudingen bleven zo evenwel gelijk (in werkelijkheid is het aantal observaties: 1755). De facto-
ren zijn: syncope-geen syncope (2), l5 consonanten en 3 handschriften. Dat levert 2x15x3=90
cellen op die met I opgehoogd worden. Het aantal observaties wordt daardoor 1845.

DF

t6
1828
1844

DF

28
I 800
t82B

Parameter Estimates

TERM ESTIMATE

Intercept .57032924
slotcons[d-z) 2.4657914
slotcons[f-z] 93248316
slotcons[g-z) -2.18561307
slotcons[j-z] -.867330975
slotcons[k-z] -.031515047
slotcons[-z] .30869343
slotcons[m-z] -.273088948
slotcons[n-z] .31708435
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-.5533808A5
3.3468472
.58750674
2.7814339

-3.33943r19
-2.65882058
-.182340435

.31861 181

-.047152502
-.728540792

NPARM

t4
2

.4815tzr5

.55443r5r

.62772432

.3761773r

.29088596

.58r42050

.16733064

.t43r8345
sign.

3s1

0.2420
0.0000
0.3493
0.0000
0.0000
0.0000

niet sign
0.0559
0.74r9

slotconsIp-z]
slotcons[r-z]
slotcons[s-z]
slotconsIt-z]
slotcons[v-z]
slotcons[w-z]
slotcons[z]
Hs.[B-M]
Hs.[D-M]
HslMl

t.37
35.44

0.88
54.67

131.80
20.9r

3.63
0.11

\flALD CHISQUARE

549.49376
4.12368

PROB>CHISQ

0.0000
0.r272

De factoren worden weergegeven ten opzichte van een vorm die als basis wordt genomen. Dat is bij
de slotconsonanten z en bij de Handschriften M. Het geschatte gewicht van de basisvorm wordt
berekend door: l-(som van de geschatte gewichten in die factorgroep. De (niet)significantie van

deze rwee factoren blijkt uit de vergelijking met de geschatte gewichten van de betreffende groep en

hun signifi cantie-waarden

Effect Test

SOURCE

slotconsonant v/d stam
Handschrift.

DF

r4
2
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Appendix lb:
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Oudengeke Syncope in 2/3sirug in Kentse, West-Saksische en Kents-
Westsaksiscbe tehsten

i

i

:io
IJi

U
!xta

0.75

0.5

Stamlengte

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observadons (or Sum \Mgts)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

TEST

Likelihood Rario
Pearson

Response Profiles

SYNCOPE

1s=syncope
n=$€en grnc
Tot

STAMSYLTABESTRUCTUUR

.0008071
r0352

-LOCLIKELIHOOD

2.45t1
3034.3t27
3036.7638

PROB>CHISQ

0.0268
0.0283

S=KORTE SYLL

0.9229
0.077r

32r8

DF

I
10,
106

CHISQUARE

4.902
4.8r2

L=LANG

0.9099
0.0901

7r34
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ru
O.
oe u.)E
>r(4

d dhs k
Stamcons

lm n prs

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

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

.0130677
10352

DF .LOGL]KELIHOOD

72 39.6835
94 2997.0803

106 3036.7638

TEST

Likelihood Ratio
Pearson

Response Profiles

SYNCOP d
ls=sync 0.9404
n=geen s/nc 0.0596
Tot 1594

CHISQUARE PROB>CHISQ

79.367 0.0000
77.889 0.0000

dh
0.9549
0.045r

820

skl
0.9061 0.9333 0.8704
0.0939 0.0667 0.1295

2r3 1364 517

mnPr
0.9007 0.8953 0.9031 0.9064
0.0993 0.t047 0.0969 0.0935

695 rr75 35t 652
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STAMCONSONANTISME

SYNCOPStyz
ls=sync 0.8671 0.9077 0.9274 0.8773
n=geen slrnc 0.1329 0.0923 0.0726 0.1227
Tot 301 1691 441 538

Observations (or Sum 
.$7gts) 

10352

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Lack Of Fit

SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

Summary of Fit

Rsquare (U)

Parameter Estimates

TERM

Intercept
stamleng[-s1
stamlengIsJ
stamcons[d-z]
stamcons[dh-z]
stamconsIg-z]
stamconsIk-z]
stamcons[-z]
stamcons[m-z]
stamconsIn-z]
stamcons[p-z]
stamconsIr-z]
stamconsIs-z]
stamcons It-z] Unstable
stamcons[v-z]
stamcons[z]

Effect Test

SOURCE

stamlengte
stamcons

.0155886

DF -LOGLIKELIHOOD
t3 47.3391

10338 2989.4248
10351 3036.7638

DF -LOGLIKELIHOOD
11 5r.3674

10327 2938.0573
10338 2989.4248

ESTIMATE

2.403t1596
-.r8217456
.r82t7456

.515661018

.653946356

.0460165t6

.340216256
-.4859391r
-.02433815
-.38089249
-.04065077
-.08474t38
-.34847660
-.00r4398r
.197347743

-.3867123

STD ERROR

.04752008

.04727003

.r073304r

.r613t934

.22r23t28

.10820304

.12867498

.t25628r8
0.1 1 0995

.t7r53633

.r3078357

.163r469r

.08802997

.17409381

CHISQUARE

94.678r0
Prob>ChiSq

0.000000

CHISQUARE

102.7348
Prob>ChiSq

0.000000

CHISQUARE

2557.3
14.85

23.08
r6.43
0.04
9.89

14.26
0.04

tl.78
0.06
0.42
4.56
0.00
t.2B

PROB>CHISQ

0.0000
0.0001

sign.
0.0000
0.0001
0.8352
0.0017
0.0002
0.8464
0.0006
0.8t27
0.5r70
0.0327
0.9870
0.2570

sign.

stamleng[lJ=lange stamsyllabe - stamleng[s]=korte stamsyllabe - stamcons=stamconsonantisme

NPARM

1

12

DF \TATD CHISQUARE

I 14.852637
12 85.719742

PROB>CHISQ

0.0001
0.0000
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Appendix 1c: Ouderugelse Syncope in 2/Ssing in Anglische, Mercisclte en Northum-
brische tehsten

0.5

Stamlengte

u
O.
U

rn

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum \7gtr)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

TEST

Likelihood Ratio
Pearson

Response Profiles

SYNCOPE

1s-=syncope
n=geen sync
Tot

.0tt6565
6749

.LOGLIKELIHOOD

49.4756
4r94.9614
4244.4370

PROB>CHISQ

0.0000
0.0000

DF

I
105
106

CHISQUARE

98.951
101.013

L=IANG S=KORTE SYLL

0.2850
o.7sa

0.4095
0.5905

4705 2044
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Stamcons

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgrr)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

H()OFDSTUK 1O

m nPrs

.03259r2
6749

DF -LOGLIKELIHOOD
t2 138.3317
94 4106.t053

106 4244.4370

q)

8 0.5
x(n

0.75

0.25

dhs k

TEST

Likelihood Ratio
Pearson

Response Profiles

SYNCOPE d
1s=syncope 0.2545
n-geen sync 0.7455
Tot 939

CHISQUARE

276.653
284.641

PROB>CHISQ

0.0000
0.0000

STAMCONSONANTISME

dhskl
0.5774 0.2276 0.3479 0.2763
0.4226 0.7724 0.6521 0.7237

478 t23 799 655

mnPr
0.2149 0.4t66 0.2885 0.2958
0.7851 0.5834 0.7r15 0.7042

456 725 208 497
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STAMCONSONANTISME

SYNCOPE S t v
1s=syncope 0.1867 0.2757 0.3514
n=geen sync 0.8133 0.7243 0.6486
Tot 241 l0l2 313

0.4455
0.5545

303

.0352864
6749

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum \Wgts)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Lack Of Fit

SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

DF -LOGLIKELIHOOD
13 149.77t0

5735 4094.6659
6748 4244.4370

DF -LOGLIKELIHOOD
li 26.0455

6724 4058.6204
6735 4094.6659

CHISQUARE

299.5420
Prob>ChiSq

0.000000

CHISQUARE

52.091,05
Prob>ChiSq

0.000000

Parameter Estimates

TERM

Intercept
stamleng[-sJ
stamleng[sJ
stamcons[d-z]
stamconsIdh-z]
stamconsIg-z]
stamcons[k-z]
stamcons[-z]
stamconsIm-z]
stamconsIn-z]
stamcons[p-z]
stamconsIr-z]
stamcons[s-z]
stamconsIt-z]
stamcons[v-z]
stamcons[z]

Effect Test

SOURCE

stamlengte

ESTIMATE

-.71877907
-.r5543159
.r5543r59

-.21281274
r.03474379
-.34745649
.r47787427
-.2237621t
-.44273958
.280325822
-.06337042
-.08215910
-.60989t22
-.t69263t7
.t50097032

.53850086

NPARM

1

12

STD ERROR

.03598936

.03238780

.07805135

.09252308

.20t39245

.a76125t2

.08779598

.1 1085987

.08473275

.t45r6442

.09646909

.1554274r

.0728r367

.tr423266

CHISQUARE

398.88
23.03

7.43
r25.07

2.98
3.77
6.50

r5.95
10.95
0.19
0.73

15.20
5.40
r.73

PROB>CHISQ

0.0000
0.0000

sign.
0.0064
0.0000
0.0845
0.0522
0.0108
0.0001
0.0009
0.6524
0.3944
0.0001
0.0201
0.1889

sign.

PROB>CHISQ

0.0000
0.0000

DF

1

T2

$TALD CHISQUARE

23.03r15
r97.3332r
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Appendix 2: Syncope 3sing in

0.75

0.25

Voc

Stam C

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum \Zgts)

Analysis of Loglikelihood

HOOITDSTUK 1O

Goor: lange uersus borte uocaalconditie

E 05

SOURCE

Model
Error
C Total

TES'I'

Likelihood Ratio
Pearson

Response Profiles

Voc=
SUFFIX vocaal
-o 0.0000
-et 0.0000
-r 1.0000
Tot. 10

DF
o(l

8B

96

CHISQUARF,

36.782
32.213

d
0.0000
0.1111
0.8889

l8

tl
0.0476
0.4286
0.5238

21

-ii: 
I

IUM
g liqnas

.2534535
9B

-I,OCLIKELIHOOT)

1 8.391 180

54.171148
72.562328

PIIOB>CHISQ

0.0000
0.0001

S'f AMSYL,I,A I}I]STRU C]TUU I].

liqnas=
liquida/nasaal

0.0000
0.7500
0.2500

8

0.0000
0.6829
0.3171

41
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XE 0.5
lr)

0.75

0.25

)a nee

Spelling als korte stamvocaal

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum \Vgts)

Analysis of Loglikelihood

SOURCF,

Model
Error
C Total

'1 [1S'l

Likelihood Ratio
Pearson

Response Profiles

SUI;tiIX

-o
-et
-t

.2476907
98

-I,(X ;I,II(F,I,IH(X)I)

17.973019
54.589308
72.562328

I'I{OB>CHISQ

0.0000
0.0000

DF

2

94
96

cHrsQLlArrFl

35.946
27.335

SI'I-,I,I,I N( ; AI,.S KoRI-F, STAMVOCAAL
ja

0.0435
0.0000
0.1)565

23

nee

0.0000 (syncope)

0.6000
0.4000 (syncope)

75
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0-r- _r
I

1310r290

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum Vgtr)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Parameter Estimates

TERM ESTIMATE

Intercept 35.042A652
Intercept 39.6598190
Real+Pred. year -.02893881

1330 1350 1370

Real+Pred. year

DF

I
95
96

.0428678
98

.LOGLIKELIHOOD

3.110594
69.451733
72.562328

STD ERROR

16.709905
16.79076r
.0122t370

CHISQUARE

6.22tt88
Prob>ChiSq

0.012623

CHISQUARE

4.40
5.58
5.6t

PROB>CHISQ

0.0360 (-t x -et)
0.0182 let x -o)
0.0178
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3: Syncope in 3sing in Goor: lange us. korte starnsyllabe

361

X
\-r-r

(,
0.5

0.25

0
r290 1310 1330 1350 t370 1390 r4t0

Real+Pred. year

Summaryof Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum $7gts)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

.0382616
88

.LOGLIKELIHOOD

2.5r470r
63.209003
65.723704

STD ERROR

17.083267
t7.t7002t
.01248783

DF

I
B5

86

CHISQUARE

5.02940t
Prob>ChiSq

0.02492r

CHISQUARE PROB>CHISQ

3.53 0.0604 ft x -et)
4.59 0.0321 (-et x -o)
4.57 0.0325

Parameter Estimates

TERM

Intercept
Intercept
Real+Pred. year

ESTIMATE

32.0830954
36.7958989
-.02670354
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0.75

0.25

d

Stam C

Summary of Fit

Rsquare (U)
C)bservations (or Sum \X7gts)

Analysis of Loglikelihood

SOUIlCE

Model
Error
C Total

TEST

Likelihood Ratio
Pearson

Response Profiles

SUFFIX

-o
-et
-t
Tot

HOOFDS'I"T]K 1O

Iiqnas

E 05

.t7577 45
BB

DF ,LOGI,IKELIHOOT)

6 11.552556
90 54.171148
96 65,723704

HrsQUArlE

23.105
21.9rI

d

0.0000
0.1111
0.8889

18

I'IIOI]>CHISQ

0.0008
0.0013

S'I AIVICONSONANT

5
0.0476
0.4286
0.5238

21

liclnas=
liquida/nasaal

0.0000
0.7500
0.2500

B

0.0000
0.6829
0.3171

4t
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X.*!+i

tn

n7\

0.5

0.25

Syll

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum Wets)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C'fotal

TI]S'f
Likelihood Ratio
Pearson

Response Profiles

SUFFIX

b

et
t

.0939465
88

D[: -LOCL]KE,i-IHOOI)

2 6.1745t5
94 59.549188
96 55.7?3704

CHISQUARE

12.349
t|.699

l=langsyll
0.0000
0.2r74
0.7826

7l

S\II,ABES'I'RU(]TUUR

I'I{OB>C]}-{ISQ

0.0021
0.0029

s=kortsyll
0.0154
0.6154
0.3692

65
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Appendix 4a: OSL i > e.

S c h anirug o SL factoren. inc l. afu ,l h ing j aartal (datum erro r)

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum \[gts)

Analysis of lnglikelihood
SOURCE

Model
Error
C Total

Lack Of Fit

SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

Parameter Estimates

TERM

Intercept
Regio [Betuwe-ZeelHol]
Regio[Brab-ZeelHol]
Regio [Gelder-ZeelHol]
Regio[Limb-ZeelHol]
Regio [Nederd-ZeelHol]
Regio[Ooswl-ZeelHol]
Regio [\7eswl-ZeelHol]
Datum
-> Datum Error

.2r71446
253

DF .LOGLIKELIHOOD

9 34.44525
243 t24.t8286
252 158.62811

.LOGLIKELIHOOD

t08.41037
15.77249

r24.18286

CHISQUARE

68.8905
Prob>ChiSq

0.000000

CHISQUARE

216.8207
Prob>ChiSq

o.240764

CHISQUARE

12.28
0.17
2.06

1"7.38

0.02
8.19
8.r2

10.27
t6.03

0.01

DF

203
40

243

ESTIMATE

5.9tt02r86
-.36564862
.742608459
1.66651891
.090696566
1.01883178
-r.5012649
-1.2806018
-.005979rt
-.00011328

STD ERROR

1.686574r
.87887889
.5r762600
.39970773
.66213r38
.35603334
.52670875
.3996551t
.0ar49347
.00103138

PROB>CHISQ

0.0005
0.6774
0.t5r4
0.0000
0.8910
0.0042
0.0044
0.0014
0,0001
0.9t25

n.s,

Effect Test

SOURCE

Regio
Datum
Datum Error

NPARM

7
1

1

DF

7
1

1

\TALD CHISQUARE

4t.0815t6
t6.027992
0.012065

PROB>CHISQ

0.0000
0.0001
0.9125 {Error Effect}
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Appendix 4b: oSL Lt > o

365

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum \fgts)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Lack Of Fit

SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

Parameter Estimates

TERM

Intercept
Regio [Betuwe-ZeelH ol]
RegioIBrab-ZeelHol]
Regio [Gelder-ZeelHol]
Regio[Limb-ZeelHol]
Regio [Nederd-ZeelHol]
Regio[Ooswl-ZeelHol]
Regio [$7eswl-ZeelHol]
datum
datum-error

.t731238
r53

DF -LOGLIKELIHOOD CHISQUARE

9 t6.338652 32.67730
143 78.036869 Prob>ChiSq
r52 94.375521 0.000152

DF -LOGLIKELIHOOD CHISQUARE

r15 67.217090 r34.434r
27 t0.819778 Prob>ChiSq
r43 78.036869 0.116093

ESTIMATE STD ERROR CHISQUARE

9.t996406r 2.6296649 t2.24
-.32829070 .85559346 0.i5
-r.5643493 .99500198 2.47
.569755662 r.8t38637 0.10
.037204534 .65257922 0.00
.447786691 r.1992078 0.t4
.216214085 .4721836t 0.2r
-.91136267 .56931580 2.56
-.00857458 .00225070 r4.5r
-.00256702 .00177687 2.09

PROB>CHISQ

0.0005
0.7012
0.1 1 59
a.7534
0.9545
0.7088
0.6470
0.1094
0.0001
a.1485

n.s.

Effect Test

SOURCE

Regio
datum
datum-error

NPARM DF

77
11
11

\)TAID CHISQUARE

8.605959
r4.5t4090
2.087tt3

PROB>CHISQ

0.2822
0.0001
0.1485 {Error Effect}
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Appendix 5a: OSL i > e;

Model zondcr datum error

Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum \7gtr)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

Parameter Estimates

TERM

Intercept
Regio [Betuwe-ZeelHol]
Regio[Brab-ZeelHol]
Regio [Gelder-ZeelHol]
Regio[Limb-ZeelHol]
Regio [Nederd-ZeelHol]
Regio[Ooswl-ZeelHol]
Regio[Weswl-ZeelHol]
Datum

.2t71062
253

DF .LOGLIKELIHOOD

8 34.43916
244 124.18895
252 r58.628t1

DF -LOGLIKELIHOOD
188 99.23565
56 24.95330

244 r24.t8895

ESTIMATE

5.83902486
-.36373883
.741352312
r.6654738t
.094877586
r.02209206
-1.5059249
-r.2751183
-.00592r15

CHISQUARE

68.8783r
Prob>ChiSq

0.000000

CHISQUARE

198.4713
Prob>ChiSq

0.286194

CHISQUARE

r4.r4
0.r7
2.05

17.39
0.02
8.30
8.20

10.31
17.99

STD ERROR

r.5527802
0.8780126
.5U6A489
.39943435
.66107046
.35472355
.52574521
.39739707
.00139597

WALD CHISQUARE

4r.112491,
17.991242

PROB>CHISQ

0.0002
0.6787
0.r52r
0.0000
0.8859
0.0040
0.0042
0.0013
0.0000

PROB>CHISQ

0.0000
0.0000

Effect Test

SOURCE

Regio
Datum

NPARM

7
1

DF
.,

I
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Appendix 5b: OSL u > o;

Model zonder daturn error

.r594237
r53

DF .LOGLIKELIHOOD

8 15.045698
t44 79.329823
r52 94.375521

DF .LOGLIKELIHOOD

109 63.304665
35 16.025158
r44 79.329823

ESTIMATE

7.47409752
-.21487634
-t.3936714
.40575202r
.2090t3070
-.t6120172
0.3942689

-.72679440
-.00730774

T-DELETIE

CHISQUARE

30.09t39
Prob>ChiSq

0.000204

CHISQUARE

t26.6093
Prob>ChiSq

0.119305

CHISQUARE

t0.7r
0.07
1.98
0.05
0.1i
0.02
0.74
t.75

13.t4

367

PROB>CHISQ

0.0011
o.7948
0.1594
0.8265
0.7434
0.8904
0.3896
0.1 859
0.0003

PROB>CHISQ

0.3084
0.0003

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

Analysis of loglikelihood
SOURCE

Model
Error
C Total

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

Parameter Estimates

TERM

Intercept
Regio [Betuwe-ZeelHol]
Regio[Brab-ZeelHol]
Regio [Gelder-ZeelHol]
Regio[Limb-ZeelHol]
Regio [Nederd-ZeelHol]
Regio[Ooswl-ZeelHol]
Regio[Weswl-ZeelHol]
datum

STD ERROR

2.2837003
.82625413
99034743
r.8514747
.6386199r
t.1700442
.45826419
.54937571
.00201563

Effect Test

SOURCE

Regio
datum

NPARM

7
1

DF

7
1

!rAID CHISQUARE

8.281423
t3.144463
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Appendix 6a: oSL i > e; Geografische spreiding
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Appendix 6b OSL u > o; Geografische spreiding
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Appendix 7: T-deletie en tokenfequentie bij zruakke (regelmatige) en sterke (onregel-

matige) werbu.,oorden

Afhankelijke variabele t-deletie is getransformeerd (logit).
Model: Cubisch; schatring zonder de constante term-Rsquare hergedefinieerd.
O nafhankelij ke variabele: To kenfrequen tie regelmatige 3 sing vormen.
Lijstgewijze deletie van missing data.
N=43

Multiple R .31814
R Square .10122
Adjusted R Square .03381
Standard Error 4.05382

Analysis of Variance

DF SUM OF SQUARES MEAN SQUARE

3 74.02570 24.675235
40 657.33820 16.433455

F= 1.50152 Signif F=.2288

Variables in the Equation

Regression
Residuals

Tokenfreq
Tokenfreq'
Tokenfreqi

Regression
Residuals

Tokenfreq
Tokenfreq2
Tokenfreq3

Afhankelij ke variabele t-deletie is gerransformeerd (logit).
Model: Cubisch; schatting zonder de constante term-RSquare hergedefinieerd.
Onafhankelij ke variabelen : Tokenfrequentie onregelmatige 3sin g vormen.
Lijstgewijze deletie van missing data.
N=68

Multiple R .30094
R Square .09057
Adjusted R Square .04859
Standard Error 3.48717

Analysis of Variance:

DF SUM OF SQUARES MEAN SQUARE

3 78.71494 26.238314
65 790.42390 12.t60368

F =2.15769 Signif F=.1015

Variables in the Equation

B SE B BETA

-.15269t .101307 -2.008885
.00r 199 .001282 4.817249

-2.23578t56E-06 3.04028-06 -2.921384

B SE B BETA

-.054595 .A44209 -.829680
.000324 .000501 1.075171

-6.543167768-07 t.36648-06 -.53384t

t SiGt
-1.507 .1396
.935 .3553
-.735 .4664

I SIGT

-r.235 .22t3
.646 .5206
-.479 .6336
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Appendix 8: t-deletie bepaald d.oor intern taalkundige en externe geografische facto-
ren : muhip e le regressiemo de llen ; No ordooste lij ke dialecten

Sterke werkusoord.en Klasse I

N (inclusiefgeen gegevens) ll94
N tt35

Variantieanalyse

SUMOFSQUARES DF

Regressie-model 119.6564 6
Residu/Error 161.8779 1128
Totaal 281.5344 1134

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aantal obs. = lI35
Multipele R = 0.6519
R-kwadr. - 0.4250
Gecorr. R-hvadr.= 0.4220
F(6, 1128) = 138.9652
Prob>F= 0.0000
Std. Error van schatting = 0.3788
Durbin-'S7'atsonStar.= 1.0201

Parameter Estimates

VARIABLES

Intercept
stem

son
verkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

MEAN SQUARES

19.9427
0.1435

F.MTIO P.VALUE

138.965 0.000

Multipele Regressie-model

t-behoud =0.829 +0.478*stem+-0.642*son+-0.020*verkverl+-0.397*kwalvoc+-0.000*west-
oost + 0.OO0*zuidnoord + Error;

Gestandaardiseerd Regressie-model

t-behoud = +0.457*stem + -0.642*son + -0.076*verkverl + -0.332*kwalvoc + -0.125*wesroost +

0 -352*^idnoord + Error;

ESTIMATE

0.82940
0.4784r
-0.64154
-0.02044
-0.39669
-0.00007
0.00013

STD. ERROR

0.0397
0.0381
0.0085
0.0317
0.0000
0.0000

t-TEST

12.049
-16.829
-2.4r7

-r2.509
-4.534
13.995

P-VAIUE

0.0000
0.0000
0.0229
0.0000
0.0000
0.0000

Sterke uterhwoorden Kl.mse 2

N (inclusiefgeen gegevens) 1333
N 1307
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MEAN SQUARES

25.7973
0.t254

371

F-MTIO P-VALUE

205.761 0.000

Variantieanalyse

SUMOFSQUARES

Regressie-model 154.7839
Residu/Error 162.9881
Totad 317.772A

ESTIMATE

t.t7t43
-0.00000
-0.34125
-0.01920
-0.49899
-0.00003
0.00009

DF

6
1300
1306

DF

6
1898
1904

t-TEST

-3.016
-r5.353
-3.0r6

-2r.293
-2.268
1r.252

P.VALUE

0.0014
0.0000
0.0014
0.0000
0.0229
0.0000

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aanral obs. = 1307
Multiple R = 0.6979
Rlonadr. = 0.4871
Gecorr. R-lcwadr. = 0.4847
F(6, 13oo) - 205.7606
Prob>F= 0.0000
Std. Error van schatring = 0.3541
Durbin-\WarsonSrar.= 1.0510

M ultipele Regressie-model

t-behoud = l.l7l + -0.000*stem+ -0.341*son + -0.019*verkverl + -0.499*[<rvalvoc + -0.000*west-
oost + 0.O00*zuidnoord + Error;

Gestandaardiseerd Regressie-model

t-behoud = -0.000*stem + -0.339*son + -0.}72*verkverl + -0.481*kwalvoc + -0.053*westoost +

0.250* zuidnoord + Error;

Parameter Estimates

VARIABLES

Intercept
stem
son
verkverl
lnvalvoc
westoost
zuidnoord

STD. ERROR

0.0000
0.0222
0.0064
0.0234
0.0000
0.0000

Sterke werkwoord.en Kksse 3

N (inclusiefgeen gegevens) 1990
N 1905

Variantieanalyse

SUMOFSQUARES

Regressie-model 18.3651
Residu/Error 122.0305
Totaal 140.3955

MEAN SQUARES

3.0608
0.0643

F.RATIO P-VALUE

47.607 0.000



372 HOOFDSTUK 10

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aanral obs. = 1905
Multiple R = 0.3617
R-kwadr. = 0.1308
Gecorr. fukwadr. = 0.1281
F(6, 1898) - 47.6069
Prob>F= 0.0000
Std. Error van schatting = 0.2536
Durbin-Warson Star.= 1.6303

Multipele Regressie-model

t-behoud=1.013+0.038*stem+-0.027*son+0.033*verkverl+-0.215*hralvoc+-0.000*west-
oost + O.O0O*zuidnoord + Error;

Gestandaardiseerd Regressie-model

t-behoud = +0.070*stem + -0.092*son + 0.089xverkverl + -0.257*kwelvoc + -0.l04*westoosr +

0. 187*zuidnoord + Error;

Parameter Estimates

VARIABLES

Intercept
stem
son
erkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

Variantieanalyse

Regressie-model
Residu/Error
Totaal

ESTIMATE

1.01339
0.03818

-0.02681
0.03346
-0.21483
-0.00003
0.00004

STD. ERROR

0.0t23
0.0067
0.0083
0.0183
0.0000
0.0000

t-TEST

3.098
4.008
4.038

-rr.745
4.437
7.899

P-VALUE

0.0014
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Sterhe werkwoorden Klasse 4

N (inclusief geen gegevens) 401
N 377

SUMOFSQUARES

39.9130
47.3377
87.2507

t-behoud
377

0.6764
0.4575
0.4487

51.9945
0.0000
0.3577
r.4522

MEAN SQUARES

6.6522
0.t279

F.MTIO P-VALUE

5r.994 0.000
DF

6

370
376

Afhankelijke variabele =
N= aantal obs. =
Multiple R =
R-lcwadr. =
Gecorr. R-h'vadr. =
F(6,370) =
Prob>F=
Std. Error van schatting =
Durbin-\Watson Stat.=
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Multipele Regressie-model

t-behoud = 1.836 + -1.269*stem + 0.530*son + -0.041*verkverl+ -0"248*kraralvoc + -0.000*west-
oost + 0.00O*zuidnoord + Error;

Gestandaardiseerd Regressie-model

t-behoud = -1.199*stem + 1.335*son + -0.l34*verkverl + -0.253*[:rvalvoc + -0.189xwestoost +

0.252* zuidnoord + Error;

Parameter Estimates

VARTABLES

Intercept
stem
son
verkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

ESTIMATE

r.83620
-r.26874
0.53030
-0.04t28
-0.24835
-0.00011
0.00009

STD. ERROR

0.1413
0.0543
0.0131
0.0457
0.0000
0.0000

I-TEST

-8.981
9.773

-3.t53
-5.431
-4.464
5.948

P-VALUE

0.0000
0.0000
0.0014
0.0000
0.0000
0.0000

Sterhe werkwoorden Kl.asse 5

N (inclusiefgeen gegevens) 1063
N 1016

Variantieanalyse

SUMOFSQUARES DF

Regressie-model 72.2964 6
Residu/Error 139.3404 1009
Totaal 211.6368 1015

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aantal obs. = 1016
Multiple R = 0.5845
R-kwadr. - 0.3416
Gecorr. Rkwadr. = 0.3377
F(6, 1oo9) = 87.2529
Prob>F= 0.0000
Std. Error van schatting = 0.3716
Durbin-\trfarson Srar.= 1.1237

MEAN SQUARES

12.0494
0.138 1

F-RATIO P.VAIUE
87.253 0.000

Multipele Regressie-model

t-behoud = 1.425 + -0.5l4*stem + 0.189*son + -0.033*verkve rl + -0.255*kwalvoc + -0.000"west-
oost + 0.000*zuidnoord + Error;

Gestandaardiseerd Regressie-model

t-behoud = -0.563*stem + 0.713*son + -0.126*verkverl + -0.Z7L*kwalvoc + -0.15O*westoost +

O.Z}5*zuidnoord + Error;



P-VALUE

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Sterhe werkwoorden Klasse 6

N (inclusiefgeen gegevens) 1206
N t1,02

Variantieanalyse

SUMOFSQUARES

Regressie-model 88.1074
Residu/Error 120.2293
Totaal 208.3367

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aanral0bs. = ll02
Multiple R = 0.6503
R-kwadr. - 0.4229
Gecorr. Rkwadr. = 0.4197
F(6, logS) = 133.7412
Prob>F= 0.0000
Std. Error van schatting = 0.3314
Durbin-I7arson Star.= 1.5478

Multipele Regressie-model

t-behoud =0.913 + -0.188*stem + 0.128*son + -0.075*verkverl + -0.268*kwalvoc + -0.000*west-
oost + 0.000xzuidnoord + Error;

Gestandaardiseerd Regressie-model

t-behoud = -0.163*stem + 0.531*son + -0.297*verl<terl + -0.306*kwalvoc + -0.090*westoost +

0. 193*zuidnoord + Error;

374

Parameter Estimates

VARTABLES

Intercept
stem
son
verkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

Parameter Estimates

VARIABLES

Intercept
stem
son
verkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

HOOFDSTUK 10

STD. ERROR

0.0340
0.0101
0.0080
0.0291
0.0000
0.0000

ESTIMATE

t.42498
-0.51428
0.1 8894

-0.03310
-0.25528
-0.00008
0.00007

ESTIMATE

0.91307
-0.18821
0.t2764
-0.07484
-0.26800
-0.00005
0.00006

STD. ERROR

0.0338
0.0065
o.0072
0.0242
0.0000
0.0000

T-TEST

-r5.r37
18.79t
-4.t50
-8.763
-5.225
7.321

t-TEST

-5.560
19.509

-rc382
-rt.092
-3.517
7.729

P-VAIUE

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0014
0.0000

DF MEAN SQUARES F-MTIO P-VAIUE

6 14.6846 t33.74r 0.000
1095 0.1098
I 101
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Sterhe werkwoord.en Klasse 7

N (inclusief geen gegevens) 1985
N 1938

MEAN SQUARES

1,3.3r25
o.t2t7

375

F-RATIO P-VALUE

109.354 0.000

Variantieandyse

SUMOFSQUARES

Regressie-model 93.1874
Residu/Error 234.9541
Totaal 328.1415

Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aantal obs. = 1938
Multiple R = 0.5329
Rlrrlradr. = 0.2840
Gecorr. R-kwadr. = 0.2814
F(7, t930) - 109.3537
Prob>F= 0.0000
Std. Error van schatting = 0.3489
Durbin-'Watson Srar.= 0.7552

Parameter Estimates

VARTABLES

Intercept
histleng
stem
son
verkverl
kwalvoc
westoost
zuidnoord

DF

7
1930
r937

Multipele Regressie-model

t-behoud=0.138+O.l05*histleng+0.250*stem+0.030*son+-0.020xverkverl+-0.274*kwal-
voc + -0.000*westoost + O.0O0*zuidnoord + Error;

Gestandaardiseerd Regressie-model

t-behoud=+0.227*histleng+0.286*stem+0.106*son+-0.087*verkverl+-0.333*kwalvoc+-
O.059*westoost + 0.168*zuidnoord + Error;

ESTIMATE

0.r3789
0.10533
0.24985
0.02959

-0.01991
-0.27430
-0.00003
0.00005

STD. ERROR

0.0121
0.0203
0.0068
0.0057
0.0195
0.0000
0.0000

t.TEST

8.672
1,2.328
4.325

-3.5tr
-r4.06t

-2.694
7.885

P-VAIUE

-0.0000
-0.0000
0.0000
0.0014
0.0000
0.0228
0.0000

O nrege lmatige " zw d k h e " w er k w o o rden

N (inclusief geen gegevens) 132
N t28



Afhankelijke variabele = t-behoud
N= aanml obs. = I 28
Multiple R = 0.6043
R-kwadr. - 0.3652
Gecorr. R-kwadr. = 0.3446
F(4, r23) - 17.6915
Prob>F= 0.0000
Std. Error Yan scharring = 0371A
Durbin-Ifatson Srat.= 0.6850

Multipele Regressie-model

t-behoud=0.250+-0.080*verkverl+-0.443*kuralvoc+0.OO0*westoost+O.00O*zuidnoord
Error;

Gestandaardiseerd Regressie-model

t-behoud = -0.254*verkverl+ -0.420*kwalvoc + 0.096*westoost + O.098xzuidnoord + Error;

376

Variantieanalyse

Regressie-model
Residu/Error
Totaal

Variantieanalyse

Regressie-model
Residu
Totaal

SUMOFSQUARES

9.7402
16.9297
26.6699

SUMOFSQUARES

60.4215
404.8439
465.2654

t-behoud
5298

036A4
0.t299
0.t287

rr2.7876

HOOFDSTUK 10

DF

4
t23
127

MEAN SQUARES

2.4351
0.r376

F-MTIO P-VAIUE
17.691 0.000

Parameter Estimates

VARIABLES ESTIMATE

Intercept 0.24966
verkverl -0.08020
kwalvoc -0.44273
westoosr 0.00005
zuidnoord 0.00004

Zutahhe uterhutoorden

N (inclusief geen gegevens) 55Sl
N 5298

STD. ERROR

0.0244
0.0843
0.0000
0.0000

t-TEST

-3.284
-5.25r
1.223
r.230

P-VALUE

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

DF

7
5290
5297

MEAN SQUARES

8.6316
0.0765

F.RAT]O P.VALUE

1,t2.788 0.000

Afhankelijke variabele =
N= aantal obs. =
Multipele R =
R-lavadr. =
Gecorr. R-kwadr. =
F(7, 5290) =
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Prob>F= 0.0000
Std. Error van schatting = 0.2766
Durbin-rUTatson Stat.= 0.4340

Multipele Regressie-model

t-behoud=0.898+0.O34*histleng+-0.048*stem+0.027*son+-0.}Z4*verkverl+-0.200*kwal-
voc + -0.000*westoost + 0.0O0xzuidnoord + Error;

Gestandaardiseerd Regressie-model

t-behoud=+0.097*histleng+-0.080*stem+0.139*son+-0.118*verkverl+-0-249*kwalvoc+-
O.082*westoost + 0.169*zuidnoord + Error;

Parameter Estimates

VARIABLES

Intercept
histleng
stem
son
verkver[
kwalvoc
westoost
zuidnoord

ESTIMATE

0.89761
0.03400
-0.04843
0.02669

-0.02426
-0.20029
-0.00003
0.00004

STD. ERROR

0.0051
0.0101
0.0032
0.0028
0.0109
0.0000
0.0000

t-TEST

6.634
-4.800
8.270

-8.655
-18.450
-5.905
12.r75

P-VALUE

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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Appendix 9: Resuhaten factoranafuse uan onaJhankelijke aariabelen in 3 factoreru,
No o rdo os te lij k e dialecten

Factor 1) histleng, stemcons, soncons

Factor 2) westoost, zuidnoord
Factor 3) verkverlvoc, kwalvoc
De factorladingen zijn verkregen door rotatie tot orthogonale factoren (onderling onafhankelijk)
via de orthosim-oplossing (programma EQS).

Factorladingen > r 0.5A zrjn cursief aangegeven (zie tabel 8 in de tekst)

Klasse 1

Aantal gevallen 1194
Aantal gevallen excl. geen data .. ll35

stemcons
soncons

verkverlvoc
krvalvoc

westoost
zuidnrd

stemcons
soncons

verkverlvoc
kwalvoc

westoost
zuidnrd

stemcons
soncons

FACTOR I
0.8467
0.8483

0,7042
0.0346

-0.0036
-0.0232

FACTOR 2

-o.0179
-0.0118

0.3574
0.7740

0.6377
0.1295

FACTOR 3

0.0r43
0.0072

-0.1476
0.0668

0.4227
0.788

Klasse 2

Aantal gevallen
Aantal gevallen excl. geen data ..

1333
r307

FACTOR2

0.t223
0.t223

0.5958
0.7419

0.4756
-0.0272

r990
1905

FACTOR2

0.4926
0.5622

Klasse 3

Aantal gevallen
Aantd gevallen excl. geen data ..

FACTOR I
0.9013
0.9013

0.4082
0.0050

-0.0845
0.0128

FACTOR 1

0.0670
-0.0182

FACTOR 3

0.0055
0.0055

0.2214
-0.1398

-0.5844
-0.7849

FACTOR3

0.1724
-0.0937



SYNCOPE, STAM\/OCAAL EN T-DELETIE 379

verkvedvoc
kwalvoc

westoost
zuidnrd

stemcons
soncons

verkverlvoc
kwalvoc

westoost
zuidnrd

Klasse 5

Aantal gevallen
Aantal gevallen

stemcons
soncons

verkvedvoc
kwalvoc

westoost
zuidnrd

Klasse 6

Aantal gevallen
Aantal gevallen

stemcons
soncons

verkverlvoc
kwalvoc

westoost
zuidnrd

FACTOR 1

-0.8256
-0.8488

0.0502
0.2619

0.0346
-0.0158

-0.2507
-0.0038

0.0120
0.0118

40r
377

FACTOR 2

-0.0084
-0.0t64

0.0074
0.0900

0.6740
0.6479

r063
1016

FACTOR2

0.0075
0.0043

0.1126
-0.2410

-0.6968
-0.6854

FACTOR 3

0.0845
0.0627

-0.6814
-0.2595

0.1325
-0.1896

FACTOR3

0.0411
0.1594

0.7325
0.7069

0.0631
0.0166

FACTOR3

0.4270
0.6776

0.1707
0.4183

0.0002
-0.0089

0.2238
-0.0595

0.5587
0.5648

0.t543
0.5073

0.0177
-0.1730

Klasse 4

Aantal gevallen
Aantal gevallen excl. geen data ..

;;;i:;;." data

FACTOR 1

0.8018
0.7905

0.1070
0.0657

-0.0195
0.0076

excl. geen

1206
data.. ll02

FACTOR 1

0.5308
0.1900

0.6949
0.46t4

0.t328
-0.0389

FACTOR2

-0.0275
-0.016r

0.0504
0.1346

0.6514
0.6445
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histleng
stemcons
soncons

verkverlvoc
kwalvoc

westoost
zuidnrd

verkverlvoc
lawalvoc

westoost
zuidnrd

histleng
stemcons
soncons

verkverlvoc
hvalvoc

westoost
zuidnrd

HOOFDSTUK I O

Klasse 7

Aantal gevallen 1985
Aantal gevallen excl. geen data .. 1938

Klasse onreg/ eriv. vwrr: slechts 2 factoren

Aantal gevallen
Aantal gevallen excl. geen data ..

FACTOR 1

0.6188
-0.6309
-0.7321

0.3376
0.0566

-0.0725
0.0556

FACTOR I
0.5r43
0.7112
0.7172

0.0664
-0.0763

-0.0070
0.0046

FACTOR2

-0.0265
0.0042

-0.0065

0.0278
0.0392

0.6525
0.6800

mogelijk

r32
128

FACTOR2

-0.0547
-a.0470

FACTOR3

0.4013
-0.2t28
-0.0411

0.6326
0.7252

0.227r
-0.1233

FACTOR 3

0.3585
-0.0115
0.0184

0.5866
0.5717

0.0427
-0.0145

FACTOR 1

0.5889
0.6j19

0.0653
-0.2090

0.6229
0.5900

Klasse avakww
Aantal gevallen
Aantal gevallen excl. geen data..

558 1

5298

FACTOR2

-0.0098
-0.0003
0.0002

-0.0065
0.0376

0.6i32
0.6334
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Kaart 1: T-deletie in nomina op -st (beest etc,)

iilffifllql
l!6ffiiilif;

#ffi

ffi

I
r
I
r
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Kaart 2: T-d"eletie in nomina op -cht (hnecht etc.)

ffi#*ffii
H,ffi

ffi

I
r
I
I

minder dan l3o/o

van 13 tot 27o/o

van 28 tot 42o/o

van 43 tot 57o/o

van 58 tot7Zo/o

van73 tot 87o/o

meer dan 87o/o

minder dan l3o/o

van 13 totT7o/o

van 28 rct 42olo

van 43 tot 57o/o

van 58 rot 72o/o

van73 tot 87o/o

meer dan 87o/o
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Kaart 3: T-deletie in niet-verbale woorden: Durst,fast, Bast

De grondkaart is die vanZwirner (1959), de horizontaal gearceerde gegevens zljn
aan de KDSA ontleend: items dorst en udst. Het schuin gearceerde gedeelte is

geschematiseerd naar kaart 1,6 bast \WestFilisches \Worterbuch. Zie overigens ook
Deutscher Sprachatlas kaart 34 recht en kaart 63 lucht.
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Kaart 4a: Vormen van hrrfiin l4e eeuw

Vorm: heeft

Vorm: hevet

Vorm: heft

Kaart 5: Aantallen ongesyncopeerde suffixen 3sing. pres. -et

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0.000
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Kaart 6: Klinkerverkorting sterke werkwoorden; klasse 5, bijv. steken

Kaart 7a: Voorkomen van de vorm hrrfi in l4e eeuw

minder dan l3o/o

van 13 tot 27o/o

van 28 tot 42o/o

van 43 tor 57o/o

van 58 tot72o/o

van73 tot B7o/o

meer dan B7o/o

minder dan l3o/o

van 13 tot 27o/o

van 28 tot 42o/o

van 43 tot 57o/o

van 58 tot72o/o

van73 rot 87o/o

meer dan 87o/o
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Kaart 7b: Voorkomen van de vorm heuet in 14e eeuw

38s

Kaart 8: Voorkomen van de vorm hertin l4e eeuw

minder dan l3o/o

van 13 totL7o/o

van 28 rct 42a/o

van 43 rct 57o/o

van 58 tot72o/o

van73 tot 87o/o

meer dan 87o/o

minder dan t3o/o

van 13 totL7o/o

van 28 rct 42o/o

van 43 tot 57o/o

van 58 rot7Zo/o

van73 rot 87o/o

meer dan 87o/o
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Kaart 9: T-deletie 3sing bij zwakke werhryoorden

n
I
I
I
I

less than 3%o

from 4 to 60/o

from 7 to 9o/o

from l0 to 72o/o

from 13 to l5o/o

from 16 to 18o/o

more than 18o/o

less than 370

from 4 to 60/o

from 7 to 9o/o

from l0 to l2o/o

from 13 to 15o/a

from 16 to 18o/o

more than 180/o

Kaart 10: T-deletie 3sing bij onregelmatige werharoorden

sffii*r
sffiffi
ffi

H

I
I
I
r
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Kaart 1 1: Kwaliteitsverschil stamvocaal 3sing t.o.v. inf. onregelmatige werkwoorden

less than 3olo

from 4 to 60/o

from 7 to 9o/o

from 70 to 12o/o

73 to l5o/o

16 to 18%

more than 18olo

Kaart 12: T-deletie 3sing bij sterke werlavoorden

,r+fi|irji

i::::.:'3.'

ffi
tw
ffiffi#i
W

W6
;

I
I

from

from

,SIIF,l

W
KW

ffi

;

I
r

less than 3olo

from 4 to 60/o

from 7 to 9o/o

from l0 to 1,2o/o

from 13 to l5o/o

from 16 to 18o/o

more than 18o/o
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Kaart 13: Kwaliteitsverschil stamvocaal 3sing t.o.v. inf. sterke werkwoorden

less than 3olo

, from 4 to 5o/a

from I0 to l2o/o

from 13 to l5o/o

from 16 to 18olo

more than 18%

Kaart 14: Verkorting stamvocaal 3sing t.o.v. inf. sterke werkwoorden

less than 37o

from 4 to 60/o

from 7 to 9o/o

from 10 ro 72o/o

from 13 to l5o/o

from 16 to 18o/o

'\(
l!E\l? ',

more than 18%



SYNCOPE, STAMVOCAAL E,N T-DELETIE 389

Kaart 15: T-deletie 3sing bij oorspronkelijk lange vocaal

less than 3%o

from 4 to 5o/o

from 7 to 9o/o

from l0 to 72o/o

from 73 to l5o/o

from 16 to 18%

more than 18olo

less than 3olo

from 4 to 60/o

from 7 to 9o/o

from l0 ro l2o/o

from 13 to 15o/o

from 16 to 18o/o

Kaart 16: Kwaliteitsverschil lange stamvocaal 3sing t.o.v. inf.

more than 18%
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Kaart 17: Verkorting lange stamvocaal 3sing t.o.v. inf.

ii$iilijfijil
:iri;i r'E.lj

ffi
ffi!ret
ffi

x
I
I
I

less than 3olo

from 4 to 60/o

from 7 to 9o/o

from 10 to LZo/o

from 13 ro l5o/o

from 16 to l8%

more than 187o

less than 370

from 4 to 60/o

from 7 to 9o/o

from 1.0 ro l2o/o

from 13 to 75o/o

from 16 to 18olo

more than l8%

l:li:r,].4'

ffi
re

m

I
I
I

Kaart 18: T-deletie in Open Syllabe verlengde stamvocaal 3sing t.o.v. inf.
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Kaart l9: Kwaliteitsverschil in Open Syllabe verlengde stamvocaal 3sing t.o.v. inf.

, less than 3%o

ti'ifi from 4 to 60/o

from 7 to 9o/o

from l0 to l2o/o

from 73 to l5o/o

from 16 rc l8o/o

more than 18%

Kaart 20: Verkorting in Open Syllabe verlengde stamvocaal 3sing t.o.v. inf.

391

ffi

x
I
I
I

.lfttE

frffiffiDWrc
ffi

T

I
I
I

less than 37o

from 4 rc 60/o

from 7 to 9o/o

from l0 to l2o/o

from 13 to t5o/o

from 16 to 187o

more than 18o/o
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Kaart 22: Kwaliteitsverschil korte stamvocaal 3sing t.o.v. inf.

Kaart 2l: T-deletie 3sing bij oorspronkelijk korte vocaal

less than 3%o

from 4 to 60/o

from 7 to 9o/o

from 10 to l2o/o

from 13 to l5o/o

from 16 to 18o/o

more than l8%

less than 3%o

from 4 rc 60/o

from 7 to 9o/o

from l0 ta l2o/o

from 13 to l5o/o

from 16 to 18o/o

more than 18%
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Kaart 23: Dialectclusters waarbinnen gelijkheid ervaren wordt russen dialecten





11
Variabele of constante t-deletie

De contexten, de morfologische factoren en

het lexicon

1 1.1. Inleiding

In hoofdstuk 6.3 is aangetoond' dat er in de dialecten van het Rivierengebied een

veel grotere mate van t-deletie optreedt bij werkwoorden dan bij nominale woor-
den. De participia gedragen zich op het punt van t-deletie als de nominale
woorden (zie daar tabel 2).

In de hoofdstukken 4 en 5 is gebleken dat er verschillen bestaan qua algemene
frequentie van t-deletie niveau tussen enerzijds de Betuwe en anderzijds Zuid-
Holland. In hoofdstuk 6 is er bij de factoren die t-deletie conditioneren hoofdza-
kelijk naar bivariate verbanden gekeken: er werd telkens een variabele met de
frequentie van t-deletie vergeleken.

In dit hoofdstuk wordt daarom nader ingegaan op de verschillen tussen die
rwee gebieden als men dlle relevante variabelen in de beschouwing betrekt en niet
enkel de rweezijdige verbanden. Het gaat daarbij om de vraag welke factoren/
variabelen structureel relevant zijn en welke niet. Die factoren kunnen in drie
groepen worden ingedeeld: morfologische factoren, factoren betreffende de struc-
tuur van de woordstam en de factoren betreffende de zinsfonologie.

Het zal blijken dat de fonologische conditioneringen op t-deletie niet een

constante waarde hebben, maar dat ze per dialect verschillen.
De stipulering dat fonologische conditioneringen een constante waarde dienen

te hebben komt voort uit de theoretische overweging dat deze condities univer-
sele geldigheid hebben, en dus niet naar dialect kunnen verschillen. Vanuit deze

optiek kunnen dialecten slechts verschillen in een algemeen niveau van t-deletie
(Kiparsky 1988). De bevinding van het vorige hoofdstuk dat het stamconsonan-
tisme in de noordoostelijke dialecten een duidelijke rol speelt, spoort niet met die
stipulering. In wat volgt zal blijken dat een situatie als in de noordoostelijke
dialecten ook in de Betuwe opgeld doet maar niet in de westelijk daarvan gelegen
dialecten. Naast het algemene niveau van t-deletie dat per dialect kan verschillen
kunnen dus ook de condities verschillen per dialect en, bovendien kunnen die

I Oorspronkelijk Goeman en Van Reenen (i985).
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condities verschillen in de mate van hun invloed op t-deletie. Dit impliceert dat
het opleggen van een constante waarde aan de condities niet juist is.

In het model dat we geven wordt tevens de frequentie van t-deletie per morfo-
logische categorie veranrwoord en de conclusie van hoofdstuk 6.3 krijgt zo een

preciezere onderbouwing.
Voorts2 wordt aangetoond dat t-deletiedata uit Nederlandse dialecten onver-

enigbaar zijn met een model dat de mate van t-deletie verklaart vanuit een lexicon
met niveaus dat (on)regelmatigheid representeeft. Hetzelfde geldt voor een ander
voorstel dat weliswaar geen niveaus kent, maar er wel alle kenmerken van repli-
ceert.

Zo'n model laat t-deletie met een constante frequentie toe op drie niveaus,
namelijk op monomorfematische woorden, op onregelmatige woorden, op regel-
matige woorden. De resulterende t-deletie zou dan het hoogstzijn bij de eerste

groep, en het laagst bij de laatste groep. Vervolgens is er een laatste t-deletie,
buiten het lexicon, op postlexicaal niveau.

Dit niveau-model lijkt weersproken te worden door de bevindingen van Goeman
en Van Reenen (1985) betreffende het verschil in t-deletie bij nominale en
verbale vormen (zie tabel 1), maar de weerlegging moet nader worden uitgewerkt.

Tabel 1: T-deletie in het Rivierengebied naar Goeman en Van Reenen (1985)

Postlexicale processen worden in de meeste theoretische modellen als een apart
niveau na het lexicon gezien. Daarom is er in dit hoofdstuk eerst aandacht voor
de distributie van t-deletie in zinsverband in sectie 11.2. Dit aspect is voorname-
lijk descriptief van opzet.

Het vervolg van dit hoofdstuk bestaat uit rwee onderdelen. Beide onderdelen
hebben vooral betrekking op de structuuur van het lexicon.

Het eerste deel is gewijd aan morfologisch bepaalde verschillen, en herneemt
in een brederkader ookde kwestievan de zinsfonologie. Sectie 11.3.1 is gewijd
aan verschillen naar dialect in t-deletie die bepaald worden door morfologische
categorie, consonantisme van de woordstam en de zinsfonologie.

Sectie 11.3.2 behandelt situatie van de dialecten in Belgie, aansluitend op
sectie Il.2.l.

Deletiepercentage fu vierengebied

monomorfematisch: 10.22

onregelmatige flexie: 15.29
25.1.3

3t.44

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

regelmatige flexie: 29.00
t0.73

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

2 Sectie I1.4 is een uitbreiding van Goeman (1995).
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In sectie 11.3.3 vergelijken we de gevonden morfologische verschillen met de
situatie in het Oudfrans, waarvan wel verondersteld is dat die de t-deletie in de
Vlaamse dialecten beinvloed heeft. Het blijkt dat t-deletie in het \7est-Vlaams
anders functioneert. In alle besproken dialecten blijken de bepalende factoren
onderling te verschillen en niet te functioneren als constanten.

Het rweede deel is gewijd aan de verklaring yoor t-deletie in termen van
onregelmatigheid en regelmatigheid van werkwoordsvormen. In sectie 1 1.4 wordt
aangetoond dat de Nederlandse t-deletie data niet passen bij een Lexicaal
Fonologisch niveau-model dat pretendeert van die verschillen tussen regelmatigheid
en onregelmatigheid rekenschap te geven. Voorts wordt aangetoond dat t-deletie
niet het karakter van een constant proces vertoont.

Sectie 11.4.2 trekt deze bevinding door naar een alternatief model zonder
niveaus.

Het hoofdstuk sluit af een samenvatting van de bevindingen in sectie 1 1 .5.

I 1.2. T-deletie in de zinsfonologie

Buiten het lexicon bevinden woorden zich in een bepaalde context: het volgende
woord begint met een vocaal of een consonant en als het woord niet door een

ander gevolgd wordt bevindt het zich in pausa. De binnen deze contexten spe-
lende fonologische processen maken deel uit van het domein van de zinsfonologie.

In hoofclstuk 6 zijn bepaalde aspecten van de zinsfonologie al aan de orde
gekomen. Overigens viel daar de nadruk vooral op t-deletie bij woordvormen
buiten zinsverband. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 constateerden we dat deze

woordvormen binnen ons onderzoek als pauze-varianten gewaardeerd kunnen
worden. De dialectkaarten uit hoofdstuk 5 van deze vormen vertegenwoordigen
dus de positie in pausa als ze onder het aspect van de zinsfonologie beschouwd
worden.

De twee andere posities zrjn a) die voor consonant en b) die voor vocaal van
een volgend woord. In hoofdstuk 6 zijn posities in zinsverband aan de orde
gekomen in verband met fonische prominentie en resyllabificatie.3

In deze sectie komen de volgende constellaties aan de orde (zie figuur 1),
waarbij een asterisk een niet toegestane syllabificatie aangeeft, en een punt een

syllabegrens aanduidt.a Het teken '1' geeft een morfologische grens aan stam- of
woordeinde weer, '[' idem aan het woordbegin.

Fonetische cues voor resyllabificatie bestaan uit de verschillende release van finale en initiele
consonanten: final release kan verschillen van syllabeinitiele release op het punt van aspiratie,
verstemlozing, fricativisering en glottalisatie (Labov 1997).Hinskens (1992) voegt hier nog
palatalisatie aan toe.
Zie voor resyllabificatie in de Hollandse dialecten en die van het Rivierengebied Goeman en

Van Reenen (1985; hier hoofdstuk 6) en rroor resyllabificatie in Amerikaans Engelse dialecten
Labov (1997).In zijn materiaal is de frequentie van duidelijke gevallen die hier uitsluitsel over
kunnen geven laag, en de fonetische evidentie die er is valt zowel positief als negatief uit, hoewel
die effecten wel consistent zijn. In fonologisch opzicht bestaat ook de mogelijkheid dat de

resyllabificatie-consonant ambi-syllabisch is (Kahn 1980).



morfologische structuur svllabestructuur

vl rl [c
c sonl tl [c
c sonl tl [v
cl rl [v
C sonl tl [c
cl rl [c

r.mv /
rgv
tmv
tV
tV
rVV

tlv

gaat goed
hoort mij
komt als'

loopt in'
komt van
krijgt last
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Figuur 1: Morfologische structuur en syllabesffuctuur

Eerst bekijken we het effect van de positie voor consonant bij werkwoorden
waarvan de stam op vocaal of op sonorant uitgaat.

Kaart 1 :'Werkwoord"stam op vocaal-voor consonant: "....gaa+t-goed"

3sing

I t-deletie (l l2)
? glottislag (2)

rj (e)

I r (231)

--.-\-ir(-v -,/"
br

(.r I

W*'lrii."'! 1)^"

Gaan is een onregelmatig werhvoord, dat in de noordoostelijke dialecten in
3sing. pres. een afwijkende stamvocaal heeft. Bovendien heeft het een betrekke-
lijk hoge frequentie, althans volgens de frequentiecriteria van Knott (1986). Men
zou op grond van deze rwee redenen t-deletie kunnen ver$/achten, maar daar is

geen sprake van.
Bij werlnvoorden met stam op vocaal is er geen sprake van een consonantcluster

aan het woordeinde. Maar in het geval yan gddt is resyllabificatie van -t met
anlautconsonant niet mogelijk. We verwachten dus t-deletie, maar de mate ervan
zal niet zo sterk zijn. Dit patroon is nader bekeken door Ottow-Kolman (1989)
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die de bevindingen van hoofdstuk 6 gerepliceerd heeft voor werkwoorden met
stam op vocaal en sonorant.'\7e zien dat het areaal met t-deletie, in de lijn met
deze verwachting, relatief beperkt is: enkel het Zuidwesten van Nederland ver-
toont uitgangsloze woordyormen. Dit gebied sluit aan bij een groot gebied in
Vlaanderen waar t-deletie ook vrijwel uitsluitend in de positie voor consonant
voorkomt. In Limburg en in het Noorden van Nederland blijft de uitgangs-t
vrijwel overal. Enkele plaatsen vertonen -j, een lenitie van de suffixvari ant -ldl .In
rwee gevallen werd het suffix geglottaliseerd tot -l?1.

Kaart 2 : \Werkwoordstam op sonorant-voor consonant: ". ...hoor+t-mij "

:2\:r
V/

Horen is een zwak werloryoord en is in het Noordoosten dus niet onderhevig aan
Iexicale t-deletie. Syllabificatie als * r.tmV is niet, maar is als ft.mv wel mogelijk.
In het eerste geval verwacht men t-deletie, maar in het tweede geval niet. Vandaar
kan als hypothese gesteld worden dat er naar verhouding minder t-deletie voor zal
komen dan op kaart 1.

Inderdaad komt t-deletie voor binnen het gebied dat bij de vorige kaart om-
schreven is en in mindere mate. Daartegenover staat dat er Ln zeer sterke mate
sprake is van unreleased -t die als het begin-stadium van t-deletie gezien kan

t Ook bij werkwoorden met stam op vocaal of sonorant bleken conceptuele en fonische
prominentie, de articulatorische complexiteit van het consonantcluster en tokenfrequentie een

rol te spelen.

I;q

3sing

o t-delerie (44)

O unreleased t (99)

? glomislag (10)

I r (190)

o geen gegevens (10)

tl ,%)^l tlolo'- [], r ro,
,y' t,t I

,',.'rlr

'1 r-., .^e ' ?:.iI 15 I lr

t r ol-'.'
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Kaart 3:'Werkwoordstam op nasaal-voor vocaal: "....kom+t_als"

3sing

. t-deletie (133)

O unreleased t (3)

I r (217)

r'-a2 \Jr

C.r -,.- i I l,tr\
ll'l

l1 at
ol

e b'rl
r 'Ili'ii

l,lt
tll,ll',1,1

t a^,, ,', 11","

Kaart 4: \Werkwoordstam op consonant-voor vocaal: "....loop+t_in"

3sing

o t-deletie (153)

O unreleased t (3)

I t (195)
o geen gegevens tZ)

F=

r b-rl
rt. ;\
J.:TI

"[t1rl, 1'rl ,r'i
l|rLt tAt ,r, ,I't rl

t] --\t r.i I,
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worden; deze vormen komen in het Noordoosten frequent voor, maar ook tot in
Noord-Holland. In iets sterkere mate dan bij de vorige kaart doen zich in het
Noordoosten ook geglottaliseerde suffixvarianten voor. De volgende kaarten zijn
alle van sterke werkwoorden.

Kaart 3 en 4 geven een totaal ander beeld dan de rwee voorafgaande kaarten.
Afgezien van het effect van de sterke werkwoorden op t-deletie in het Noordoos-
ten (dat in hoofdstuk 10 aan de orde is geweest) is het algemene beeld ongeveer

gelijk aan wat de positie in pausa oplevert. Het feit dat er bij loopt meer deletie
optreedt dan bij komt in het (Zuid)westen, Limburg en zuidoostelijk Groningen
is te wijten aan het stamconsonantisme -p versus -m. T-deletie komt relatief
beperkt voor omdat t geresyllabificeerd kan worden tot onsetconsonant van het
volgende woord. Goeman (1983) bevat een kaart voor het gehele taalgebied
waarop loopt 3sing vergeleken wordt in de positie uoor Vocaal en uoor Conszruant.

Een concentratie van t-deletie vindt men in Vest- en Oost-Vlaanderen, maar
ook in de streek rond Brussel. T-deletie kan in beide posities variabel zljn, maar
treedt in veel grotere mate op voor consonant dan voor vocaal.6

Kaart 5: Werkwoordstam op nasaal-voor consonant: "....kom+t-van"

3sing

o t-deletie (252)

O unreleased t (3)

I t (97)
o geen gegevens (1)

-V/F /-V/

I -s\/-' -J''/
-7

_--*r-\L-^

ttXi'. . o

6 In Vlaanderen is variabele t-deletie beperkt tot alle finite werkwoordvormen -Z3sing2plur pres,
2singplur pret en imparatief- voor consonant en voor het pronomen het maar het partpret is

ervan uitgesloten (Taeldeman 1985). Zie overigens sectie 11.3.2 hierna.
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Kaart 6: tWerkwoordstam op consonant-voor consonant: "....krijg+t last"

3sing

. t-delerie (258)

O unreleased t (27)

I r (68)

,-?€

td,
lro.,

^aatosa
o)-

Het effect van de positie voor consonant versus die van de positie voor vocaal valt
duidelijk tezien als we kaart 3 met kaart 5 vergelijken. In de positie voor consonant
is er veel meer sprake van t-deletie en dat komt over vrijwel het gehele land voor.
In deze positie kan -t niet geresyllabificeerd worden naar de onset van het vol-
gende woord. Kaart 6 geeft een gelijksoortig beeld. Hier valt op dat er, als er al

geen sprake is van t-deletie, dan naar verhouding meer sprake is van -t die
unreleased is. '$?'eliswaar 

is -tl- geen legitieme onset, maar lll kan heel gemakke-
lijk zelf de release van een dentaal zijn: de nieuwe versie van het IPA (Kiel) kent
voor de laterale release zelfs een aparte tekencombinatie: [dl].

Bij t-deletie in de Nederlandse dialecten vertonen de contexten 
-Vocaal 

en

-Pausa 
dus gelijtr<soortige effecten. Ze staan beide tegenover de context _Consonant.

In de volgende sectie 11.3.1 zal blijken dat dit beeld voor Z,,id-Holland en de
Betuwe nader moet worden gepreciseerd.

11.3.1 . De rol uan morfologischefactoren bij t-deletie nndst std.mstructuur en

zinsfonologie in de Betuwse en Zuid-Hollandse dialecten.

In deze sectie wordt de conclusie (hoofdstuk 6.3) dat t-deletie een nominale-
verbale rweedeling vertoont nader onderbouwd. Tevens zal blijken dat dialecten
zowel kunnen verschillen in algemeen niyeau van t-deletie als naar de morfologi-
sche en fonologische contexten.

Dat de frequentie van t-deletie niet constant blijft over interntalige contexten
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is aangetoond voor de noordoostelijke dialecten in hoofdstuk 10. De opbouw
van de stamsyllabe zoals die tot uitdrukking komt in verkorte of verlengde stam-
vocaal, de sonoriteit van het stamconsonantisme en de kwaliteit van de stam-
vocaal zyn rn die dialecten evenzovele factoren die een van elkaar verschillend
effect uitoefenen op t-del etie.7 Kiparsky (1972,1988) vindt dat dit soott verschil-
len niet van fundamentele aard is, omdat bijvoorbeeld de contexten waarbinnen
t-deletie voorkomt afleidbaar zijn uit algemenere principes van de lettergreep-
structuur; hetgeen onder meer moet verklaren waarom t-deletie meer voorkomt
voor consonant dan voor vocaal.

De relatieve frequentie van t-deletie in specifieke omgevingen hoeft in Kiparsky's
optiek niet geleerd te worden, het maakt geen deel uit van het taalsysteem. De
aangetroffen verschillen in frequenti e zijn immers het gevolg van processing
constraints in het taalgebruik Een voorspelling die Kiparsky dan afleidt is dat
frequenties in de onderscheiden contexten juist constant blijven, maar dat alleen
het algemene niveau van t-deletie in een dialect kan toe of afnemen.

In het vorige hoofclstuk en in hoofdstuk 5 is aangetoond dat de frequenties per
context niet constant zijn want het consonantisme bijvoorbeeld van de woord-
stam is duidelijk van invloed. Het zal duidelijk zijn dat daarom ook onze consta-
tering dat t-deletie nominaal-verbaal bepaald is in de dialecten van het midden
van Nederland, daarom nadere precisering behoeft voor wat betreft het relatief
belang van de intern-talige structurele effecten.

De vraag die nog openstaat is dus hoe de situatie precies is in Midden-Neder-
land. Deze yraag wordt behandeld voor: a) de dialecten van Holland-westelijk
Rivierengebied en b) de dialecten van de Betuwe. Deze tweedeling maken we op
grond van de bevindingen in de hoofdstukken 4 en 5. Daar constateerden we
verschillen in het algemene niveau van t-deletie tussen deze dialecten.

Aangezien Kiparsky's (1972, 1988) bezwaren zich specifiek richten op het
variabele regel-model geven we eerst een analyse in termen van dat model. Dat
gebeurt vanwege de vergelijkbaarheid met Amerikaans onderzoek naar t-deletie.
Immers, de meeste analyses van t-deletie in het Amerikaans Engels zijn gebaseerd
op dat model. Vervolgens laten we zien, dat een gewoon loglineair statistisch
model tot gelijkaardige schattingen komt als het variabele regel-model. Dit bete-
kent dat het variabele regel-model een gewone statistische procedure is en ge-

bruikt kan worden zonder de specifieke interpretatie als grammaticaregel-model.
Maar het gewone loglineaire model heeft als voordeel boven het variabele regel-
model dat niet alleen de schattingen voor groepen van variabelen op hun
significantie getoetst worden, maar dat juist de schattingen voor de afzonderlijhe
variabelen binnen die groepen getoetst worden.s

Zie voor de uiteenlopende gewichten van de taaalinterne factoren die significant rran invloed
zijn, de figuren 9-l I ln dat hoofdstuk.
Het hier gebruikte programma is Goldvarb v2 voor de Maclntosh (Rand en Sankoff i990). Dit
programma kan slechts integergegevens als input hebben, en geen re6le getalien; om die reden is

bijvoorbeeld covariantieanalyse in het variabele regelmodel niet mogelijk. Omwille van de

vergelijkbaarheid wordt daarom dezelfde wijze van scoren toegepast in de volgende sectie I 1.4.
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Een variabele regel-analyse heeft als afhankelijke variabele in dit geval het
aantal t-deletie gevallen tegen het aantal dat geen deletie vertoont, uitgesplitst
naar de relevante interntalige contexten. De analyse geeft een schatting van de
gewichten van de relevante contexten op een schaal van 0-1 via maximum
likelyhood schatting. Het resultaat geeft daarmee een schatting van enerzijds het
belang van de afzonderlijke interntalige contexten en kan er ook toe leiden dat via
een iteratieve procedure een verwante groep van contexten, als die geen signifi-
cant effect vertoont, uit de analyse verwijderd wordt. Zodoende krijgt men opti-
male schattingen voor de contexten die relevant zijn. Anderzijds levert de analyse
een schatting van het algemeen niveau van t-deletie. Deze vorm van analyse voor
nominale data is in zekere zin equivalent met multipele regressieanalyse. Ook
daar worden schamingen van variabelen gemaakt en worden, via een iteratieve,
procedure niet-signifcante variabelen uit de analyse verwijderd om de meest opti-
male schattingen van de variabelen te krijgen, bovendien kan men al dan niet een

algemeen gemiddelde schatten.
Kiparsky hecht uitsluitend belang aan dat algemene gemiddelde, en veronder-

stelt dat de frequenties over de contexten constant blijven terwijl het algemeen
gemiddelde varieert. Zljn bezwaar is dat generalisaties gemist worden, omdat
men steeds specifiekere contexten kan bedenken waarvan het maar de vraag is of
die taalkundig relevantzi)n. 'Wat hij postuleert is dus een beperkt aantal contex-
ten die functioneren als constanten.

In de hoofdstukken 4-5 hebben we erop gewezen dat als men goede schattin-
gen wil, dat men dan alle releuante variabelen in de analyse moet opnemen, en
ook niet meer dan de relevante, omdat zowel het weglaten van relevante als het
opnemen van irrelevante variabelen tot vertekeningen leidt.

Of men alle relevante variabelen opgenomen heeft valt statistisch niet te beslis-
sen, dat is een kwestie van theorie. Irrelevante variabelen zljnvrastepwise multipele
regressie wel te traceren, het zijn die variabelen die niet significant zijn, en die
derhalve uit de analyse verwijderd worden. Een gelijksoortige procedure bestaat
er ook in de variabele regel analyse. Er is dus, in tegenstelling tot wat Kiparsky
denkt, wel degelijk een rem op irrelevante analyses. De procedure zal met een

optimale set variabelen/contexten komen en met schattingen daarvoor die even-
eens geoptimaliseerdzijn. Maar een nadeel van het variabele regelmodel is gele-
gen in het feit dat gehele groepen van variabelen verwijderd worden uit de analyse
ook als enkele variabelen in die groep toch significant blijven.

In wezen kunnen de onderscheiden contexten binnen een groep een verschil-
lend frequentieniveau vertonen. De veronderstelling dat er constantheid van
frequentie over contexten bestaat verliest zijn geloofwaardigheid als blijkt dat
verschillende, verwante, dialecten deze contexten anders waarderen.

In de navolgende variabele regelanalyse zitten drie groepen van factoren/con-
texten (bij regressieanalyse: variabelen) namelijk
a) de lexicale, met de volgende morfologische contexten: 1) monomorfematisch,

2) onregelmatige verleden tijd, 3) regelmatige 3sing pres en 2sing pres, 4)
regelmatige deelwoorden;
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b) de postlexicale toepassing van t-deletie: I in pausa, 2) voor vocaal, 3) voor
consonant;

c) de fonologische contexten die deel uitmaken van de lexicale stamstructuur
namelijk het stamconsonantisme: -k, -p, -X, -s en -f.

Bezien we eerst de Betuwe (tabel 2), de analyse resulteert in drie significante
groepen van factoren. De significantie blijkt uit het feit dat ze in de analyse
gehandhaafd blijven: dat geldt voor de beide groepen lexicaal (morfologische
context) en fonologisclte stamstructuur. Zowel voor de morfologische factor als

voor de fonologische factor geldt dat er schattingen voor de onderscheiden con-
texten zi)n die niet aan elkaar gelijk zijn. Het frequentieniveau is dus niet con-
stant over de contexten.

De schatting voor het algemeen niveau van t-deletie, dat hier dus als het ware
"opgeschoond" is voor morfologische en fonologische effecten, is betrekkelijk
hoog: 0.552. Dat komt natuurlijk overeen met wat we voor dit gebied constateer-
den bij de geografische analyse van hoofdstuk 4 en 5.

Het effect van de eveneens significante factorgroep zinsfonologie ligt iets lager
dan wat we in het westelijke aangrenzende gebied zullen zien. T-deletie is in de
Betuwe dus zowel morfologisch als fonologisch bepaald, en niet constant over
contexten.

Tabel 2: T-deletie in de Betuwe

Bezien we vervolgens de dialecten vanZurd-Holland en het aangrenzende weste-
lijke fuvierengebied (tabel 3), dan zien we dat het effect van de lexicale stam-
structuur niet significant is en dat deze groep uit de analyse wordt verwijderd.
Dat betekent dat het geen zin meer heeft om hier te spreken van constantheid
met betrekking tot interne contexten.

Wel is in dit gebied een wat sterkere invloed van de zinsfonologie op t-deletie
merkbaar; de geschatte waarde voor de positie in pausa is in de rwee dialect-
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algemeen niveau 0.562

lexicaal monomorfematisch
onreg. pret
23sing pres
part

0.428
0.817
0.523
0.438

posrlexicaal pausa
voor vocaal
voor consonant

0.493
0.729
0.822

stamconsonanusme f
x

P
k
S

0.555
0.551
0.542
0.432
0.425
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gebieden vergelijkbaar, maar de geschatte waarde voor t-deletie ligt in de positie
voor vocaal en in pausa hoger dan in de Betuwe.

Het algemene niveau van t-deletie is in dit gebied veel lager dan in de Betuwe.
Buiten dat er een duidelijk verschil in algemeen niveau van t-deletie bestaat

tussen de rwee dialectgroepen, blijken de geschatte waarden voor deletie bij
monomorfematische vormen en regelmatige participia in de Betuwe hoger te zijn
dan in het \(/esten. Omgekeerd zrjn de geschatte waarden voor 3sing pres-vor-
men en onregelmatige pret-vormen in het \Testen hoger dan in de Betuwe. De
aangetroffen constellatie houdt in dat t-deletie in beide gebieden sterk gemorfolo-
giseerd is, in het \Testen mogelijk meer dan in de Betuwe.

Dat de rwee dialectgroepen een duidelijk verschil in algemeen t-deletieniveau
vertonen is in overeenstemming met Kiparsky's postulaat. Maar naast dat verschil
op algemeen t-deletieniveau is er zowel binnen de dialecten als tussen/over de

dialecten geen constantheid van frequentieverhoudingen over contexten bij t-
deletie, zelfs niet als ze met een optimaliserende procedure zijn geschat. De twee
dialectgroepen vertonen een duidelijk verschil in de waardering van de intern-
talige contexten. In de westelijke dialecten speelt de bouw van de stamsyllabe
geen rol bij t-deletie, in de Betuwse dialecten wel. Het postulaat van Kiparsky
gaat dus niet op.

Omdat de statistische eigenschappen van het loglineaire model in de voorhan-
den programmatuur beter zijn uitgewerkt dan in Goldvarb v2 is het van belang
de analyse te herhalen. Op deze manier is het mogelijk de significantie van
afzonderlijke contexten binnen een groep van contexten te beoordelen. Tevens
kan zo duidelijker gezien worden waar beide modellen uit elkaar lopen.e

Figuur 2laat de schatting van de gewichten zien voor de morfologische catego-
rieen resulterend uit de variabele regel-model analyse. Dat beeld is globaal gelijk
aan de resultaten van een normale loglineaire analyse die in Figuur 3 weergegeven
zrjn.

Tabel 3: T-deletie in Zuid-Holland en het westelijk Rivierengebied

algemeen niveau 0.021

lexicaal monomorfematisch
onreg. pret
23sing pres

Part

0.206
0.905
0.725
0.333

postlexicaal pausa
voor vocaal
voor consonant

0.491
0.844
0.955

e Bovendien zijn de mogelijkheden tot modelleren flexibeler in programma's als JMP-IN.



VARIABELE OF CONSTANTE T-DELETIE

Figuur 2: Schattingen frequentiegewichten uit Goldvarbanalyse

Goldvarb-analyse per morfologische categorie

O Betuwe E Holland

0 .5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

monomorf onreg.pret 23singpres reg.part

De "nul"-lijn ligt bij Goldvarb op 0.5, en dat komt omdat de geschatte scores

gestandaardiseerd zijn op het interval [0-1], in plaats dat ze waarden rond 0

kunnen aannemen. Een gevolg van deze specifieke standaardisatie is waarschijn-
Iijk ook dat de geschatte waarden voor de morfologische categorieen in de vol-
gende loglineaire procedures bij de Betuwse dialecten soms dichter bij die van de
Hollandse dialecten liggen dan in het variabele regel-model, de Goldvarbanalyse.

In de hierna volgende loglineaire analyse wordt het algemene niveau van t-
deletie weergegeven door de waarde van de intercept. De schattingen voor de

verschillende variabelen worden gezamenlijk opgeteld bij de waarde van de
intercept. Men heeft dan het volgende algemene model:

t-deletie = Intercepr
+ monomorfemisch +onreg.pret + 23singpres + reg.part
+ stamcons f + stamcons k + stamcons p + stamcons s + stamcons x
+ postlexicaal _Pausa + postlexicaal 

-Vocaal 
+ posdexicaal 

-Consonant
+ Error

Het resultaat van de schattingen van het model staat in Appendix 1. De waarden
van de schattingen van de gewichten zijn hierna grafisch weergegeven. Voor
beide dialecten geldt dat het totale model significant is. \Weliswaar is de ver-
klaarde variantie laag, maar dat is bij count-data gebruikelijk.lo De Lack-of-Fit
toetsing geeft voor beide modellen de mate van hun toepasselijkheid (een voor

r0 Meer verklaarde variantie valt te verkrijgen als specifieke geografische variabelen als de
coordinaanvaarden in het model worden opgenomen (vgl. hoofdstuk 3, 4,5 en l0).
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Zud-Holland en een voor de Betuwe (zie Appendix 1.1 en 1.2: Holland Prob. =
0.237; Betuwe Prob. = 0.057).Dit is een soort schatting van de validiteit van het
model. De Lack of Fit waarden zijn niet significant (Prob). Er is dus niet sprake
van gebrek aan overeenstemming- In beide gevallen is het verschil met het een
"nul"-model van gebrek aan overeenstemming dermate groot dat we er zeker van
kunnen zi)n dat het getoetste model klopt.

Hieruit volgt dat er geen aanwijzingen zljn dat er bijvoorbeeld relevante varia-
belen zijnweggelaten. Dit blijkt ook als we kijken naar het model voor de Betuwe
waarin de zinsfonologie alsnog wdl is opgenomen: weliswaar gaat de verklaarde
variantie iets omhoog,rr maar de toetsing op Lack-of-Fit levert nu wel een signifi-
cante waarde (Appendix 1.3: Prob. = 0.041) op,hetgeen betekent dat er iets
schort aan de specificatie van het model. Die missspecificatie ligt aan het opne-
men van de zinsfonologie. In dit geval is het model niet zuinig genoeg.

In de hierna volgende figuren zijn de niet-significante variabelen telkens mee
opgenomen om zowel de Betuwe integraal naast Zuid-Holland te kunnen plaat-
sen, maar vooral om de schattingen met die uit de variabele regel-analyse te
kunnen vergelijken. Dat betekent dat de afgebeelde schattingen die uit Appendix
1.1 en 1.3 zijn.

In de tekst hieronder wordt evenwel telkens vermeld welke groep van variabe-
len en welke individuele variabele niet-significant is. Kort gezegd is een variabele
niet significant, als de geschatte waarde dicht bij de standaard-error ligt. \il/aarden

die dicht bij 0 liggen zullen daarom vaak niet significant zijn.l2 Dat kan men ook
in de figuren waarnemen. Men moet daarbij bedenken dat individuele geschatte
waarden min of meer gelijk kunnen zljn, maar dat de significantie kan uiteenlo-
pen, omdat het model voor de rwee geografische gebieden afzonderlijk is getoetst.

Monomorfematische woorden lijken in figuur 3 een groep te vormen met de
regelmatige preterita Beide zijn gekenmerkt door het feit dat het woordvormen
zijn met een nominaal karakter tegenover de duidelijk verbale woordvormen
onreg.pret en 23sing pres. In de Betuwse dialecten zijn de gewichten van 23sing
pres niet significant. AIle andere variabelen zijn wel significant. De gewichten
lopen min of meer parallel in de 2 dialectgroepen. In sectie 17.3.2 werd geconsta-
teerd dat de monomorfematische, nominale vormen zich gedroegen als regelma-
tige participia. In feite gedraagt in Holland deze groep zich zelfs regelmatiger dan
de regelmatige participia.ri AIs we de monomorfematische woordvormen buiten
beschouwing laten en ons beperken tot de geflecteerde woordvormen, dan kun-
nen we een verband constateren waarbij t-deletie globaal lineair afneemt als de
morfologie minder onregelmatig wordt.

rr Maar dat gebeurt meestal als er meer verkarende variabelen worden toegevoegd, ook al zijn die
irrelevant.

12 Ze kunnen wel significant zijn als die standaard-error zeer klein is.
r-r De variabiliteit bij Afrikaanse t-deletie is eveneens grotendeels morfologisch bepaald: historisch

gezien is t-deletie in Afrikaans zeer frequent in het presens, maar veel minder in part pret. De
frequentie van t-deletie in part pret (bijv. geloofd > geloof) is ongeveer geli.ik aan de frequentie
van t-deletie in nominale woorden (Roberge 1985; Conradie l981).
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F iguur 3 : Geschatte frequentiegewichten naar morfologische categorie

Frequentiegewicht naar morfologische categorie per dialectgroep

O Beruwe E Holland
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Figuur 4: Geschatte frequentiegewichten voor stamconsonanten

Frequentiegewichten stamconsonanten in twee dialecten

O Bemwe E Holland

409

2.5

2

1.5

E1
Ur'E .)
q,)ro
Bi -.5
U

8-1
-t.5

-2

-2.5

()

(J

(J
bD
lU!
Fd

Uq
U

U



410 HOOFDSTUK 11

In de Hollandse dialecten is het stamconsonantisme, als groep genomen, niet
significant, maar afzonderlijk uit deze groep is ? dat wel. De niet-significantie van
het totale groepseffect wordt dus verooruaakt door x, s, h enf

In de Betuwse dialecten is het stamconsonantisme wel als groep significant, dat
wordt voornamelijk veroorzaakt door k en s. Afzonderlijk genomen zijn x, f en p
niet significant.

Deze constellatie komt niet overeen met de constatering van Van Hout (1995)
dat in de Betuwe fricatieven t-deletie bevorderen bij de RND-data, maar occlusieven
niet. Zijn resultaat lijkt deels door de samenstelling van de gebruikte RND-data
veroozaakt te worden: rwee van de mintig variabelen bij Van Hout hebben de
structuur /helft vanl waar t gemaskeerd wordt door twee identieke fricatieven die
assimileren.ra

De gewichten (zie figuur 4) Iopen qua grootte in het geheel niet parallel in de
rwee dialectgroepen. De verdeling van de gewichten wi.ist dus niet op constantheid
van t-deletie over de contexten. In de Hollandse dialecten verschillen de gewich-
ten, met uitzondering van die voor p, niet significant van 0 en dan wordt het
algemene t-deletie niveau doorslaggevend samen met de effecten van de morfolo-
gische categorie en/of de zinsfonologie (intercept Betuwe = 0.501; intercept Hol-
land = -1.911).

Niet alleen zijn de effecten over de contexten niet constant, maar ook de
significantie van de effecten is niet constant over de contexten. En daardoor is er
sprake van een naar dialect verschillend structureel patroon in de voor t-deletie
veranrwoordelij ke contexten.

Figuur 5: Geschatte frequentiegewichten voor zinsfonologie

Frequentiegewicht naar zinsfonologie in rwee dialecten
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In de Betuwse dialecten liggen de geschatte waarden voor de posities uoor Vocaal

en uoor Consonanr dichter bij elkaar dan bij de positie uoor Pausa (zie figuur 5). In
de Hollandse dialecten liggen daarentegen ulor Pausa en uoor Vocaal dichter bij
elkaar. Dit is in tegenstelling met het beeld dat de variabele regel-analyse geeft,
waar in beide dialectgroepen de waarden uoor Vocaal en uoor Consonanr juist
dichter bij elkaar liggen. De resultaten uit de loglineaire analyse laten zich ook
beter verenigen met het contrast dat voor dit punt in Holland en in de Betuwe te

zien is op de kaarten 3 en 4 (voor Vocaal) tegenover de kaarten 5 en 6 (voor
Consonant).

Als groep oefenen de postlexicale processen in de Hollandse dialecten signifi-
cant effect uit op t-deletie en van iedere afzonderlijke context dragen de posities
uoor Pausa en uoor Consonant daar significant toe bij. In de Betuwse dialecten is
geen van de effecten significant, maar mogelijk bevindt het effect uoor Pausa zich
op de grens van significantie. Wat betreft de geschatte waarden van de effecten
lopen de verdelingen in de rwee dialecten enigszins parallel van de positie voor

-Pausa 
over die voor 

-Vocaal 
naar die voor 

-Consonant. 
Het effect uoor Consondnt

doorbreekt in de Betuwse dialecten deze parallellie.
Een belangrijk resultaat van de loglineaire analyse is dat de postlexicale deletie

in de Betuwe als groep geen significante factor is. Ook dit is in tegenstelling met
de resultaten van de variabele regel-analyse, maar ook met de resultaten voor de
RND-data (Van Hout 1980). Daar is het effect van een volgende consonant wel
significant. Dit ligt waarschijnlijk eyeneens aan de samenstelling van Van Hout's
RND-data: dezelfde twee items /helft van/ oefenen hier hun invloed uit als bij het
effect van voorafgaande consonanten.

Nog een opmerking is er nodig betreffende Kiparsky's (7972) postulaat dat de
frequentie-effecten voor t-deletie over de relevante contexten constant moest zijn
en dat verschillen uitsluitend tot uiting kunnen komen in een algemeen niveau
van t-deletie dat per dialect mag verschillen. Afgezien van het feit dat het niet valt
in te zien, waarom een algemeen niveau van t-deletie in verschillende dialecten
niet ook gelijk kan zijn, is het zo dat er over het algemeen ook duidelijke, signifi-
cante en optimaal geschatte verschillen in intercept bestaan. Dat is te zien in
Appendix 1, waar de intercepten significant zrjn en waar ze verschillen voor
Hollandse en Betuwse dialecten.

Natuurlijk kan men aan een significante groep contexten de restrictie opleggen
dat de waarde voor de afzonderlijke contexten binnen de groep constant moet
zijn. Maar dat betekent dat de aangetroffen, bestaande variatie schattenderwijs
geherdistribueerd wordt over zowel de interceptD als over de overige variabelen
die niet op een constante zijn vastgelegd. De waarden van zowel de intercept als

van de overige variabelen kunnen dan gemakkelijk niet-optimale schattingen

t4 Ze vertonen, op /moest#vl na, de hoogste voorspelde t-deletiewaarden, namelijk 0.902.
)5 Overigens kan men natuurlijk de intercept ook de eis van constantheid opleggen of op 0

vastleggen. In het laatste geval krijgt men dan voor de variabelen in een regressieanalyse gestand-

aardiseerde b-gewichten. Beide formulering en zrjn volstrekt equivalent.

411
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vertegenwoordigen, die een bias, een systematische afwijking vertonen.'6 Bij zulke
systematische afwijkingen is de validiteit van het model dan niet meer gewaarborgd.

In tegenstelling tot wat Kiparsky meent is dit geen theoretische maar een

empirische kwestie. Als bij een unbiased schatting blijkt dat de geschatte waarden
dicht bij elkaar liggen en als dat model significant en optimaal is ddn is een model
correct waarin men de waarden van de variabelen op een constante vastlegt. Als
die situatie zich niet voordoet dan heeft dat alleen maar tot gevolg dat de error-
component van het model groter wordt, het model klopt dan minder met de data
dan een model waarbinnen de deletie-frequenties niet constant zljn.

In de Hollandse dialecten is het effect van het stamconsonantisme op triviale
manier constant: het is daar namelijk niet noemenswaardig verschillend van 0.

Maar in de Betuwse dialecten is dat niet het geval.
Uit de vergelijking van de resultaten van het variabele regelmodel en het

loglineaire model op de zelfde data blijkt dat het loglineaire model informatiever
en kritischer is. \fant in het variabele regel-model blijven alle drie groepen varia-
belen in de Hollandse dialecten significant en worden ze in het model gehand-
haafd, in het loglineaire model daarentegen moet men alsnog het effect van het
stamconsonantisme als niet-significant uit dat model verwijderen. Het effect is te
marginaal. In de Betuwse dialecten is dat niet zo. f)aar is juist het effect van de
zinsfonologie te marginaal. In het variabele regel-model loopt men een te grote
kans niet-relevante groepen variabelen in het model te houden. Op dat punt, het
onterecht opnemen van variabelen, heeft Kiparsky dus terecht zijn zorg uitge-
sproken. Het probleem doet zich echter alleen voor als de gebruikte statistische
procedure te weinig kritisch is.

In de Betuwse en Hollandse dialecten verdeelt t-deletie zich naar het morfolo-
gisch onderscheid nominaal-verbaal. De Betuwse dialecten vertonen op dit pa-
troon een afwijking. \fleliswaar is er wat betreft de verdeling nominaal-verbaal
parallellie met de Hollandse dialectgroep, maar de verbale 23sing-vormen verto-
nen geen significante mate van t-deletie, gegeven de constellatie van de overige
relevante factoren. Dat wil zeggen dat de 23sing pres. aangetroffen t-deletie
geheel door die andere factoren bepaald wordt.

11.3.2. De rol uan mofologische factoren en zinsfonologie in het contemporaine en

l je eeuwse West-Vlaams

Er wordt verondersteld dat t-deletie in het Vlaamse Middelnederlands algemeen
voorkwam (Debrabandere 1973). Met name is het proces gesignaleerd voor Kort-
rijk dat momenteellT nog algemene t-deletie als fonologisch proces kent (Vauterin
(te6e).

Omgekeerd kan men wel abstraheren yan de intercept als men uitsluirend in het relatieve
verschil van contexten geinteresseerd is. Door de gestandaardiseerde parameterschattingen is de

invloed van de intercept niet geherdistribueerd, en vertonen de schattingen geen bias.

Algemene t-deletie komt bovendien in nog een paar kleine relicteilandjes tegen de taalgrens bij
Kortrijk voor.
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Elders in Vlaanderen is er geen sprake meer van een algemene t-deletie. Boven-
dien is het proces er momenteel beperkt tot ddn morfologische categorie, name-
lijk die van 23sing. pres. met een fonologische restrictie: t-deletie vindt uitslui-
tend voor consonanten plaats en voor het enclitisch pronomen 'het' ([et]), niet
voor vocalen, in het participium blijft -t behouden (Taeldeman 1985,158-159).
Hierbij doet zich wel het problematische feit voor dat uitgerekend in het relict-
gebied Frans-Vlaanderen t-deletie opvallend minder voorkomt, zoals Goeman
(1983) heeft laten zien op basis van RND-data. In een relictgebied zou men,
gegeven de geschetste ontwikkeling, eerder mddr deletie verwachten.

Op basis van het Belgische GTP-materiaal moet dit beeld evenwel bijgesteld
worden (zie kaart 7-10).18 Dat komt deels ook omdat men in het algemeen de
positie in pausa verwaarloosd heeft. Analoog aan de procedure in hoofdtuk 6 zijn
de waarden als volgt gescoord: t-deletie = 1, t-behoud = 0, t-unreleased = 0.5,
dubbelopgaven met en zonder deletie of niet-release werden gemiddeld. Vandaar
dat er decimale scores op de kaarten voorkomen.

Aan de orde komen de volgende posities bij werkwoordsvormen:

a) in Pausa C(son)l d (brengt/geefi)

b) voor Consonant v / c(son)l d [c.. (gaat goed/ homt uan/krijgt last)

c) voor Vocaal C(son)l tl [c.. (loopt in/komt als)

en ter vergelijking dient bij de nomina de positie die bij de werkwoorden juist de

meeste deletie heeft:

d) voor Consonant c tl [c.. (last uan)le

a) In Pausa is er sprake van t-deletie in Frans- en'West-Vlaanderen alsmede - in
mindere mate - in de zuidelijke helft van Oost-Vlaanderen. In westelijk \7est-
Vlaanderen en in Frans-Vlaanderen zijn er 3 kernen waar minder gedeleerd
wordt. Het zuidelijke Limburgse deletiegebied is een voortzetting van de alge-
mene t-deletie na obstruent die in Nederlands Limburg voorkomt. Tussen
\7est en Oost bevinden zich enkele kleinere gebieden met deletie.

b) In de positie voor Consonant kent het hele gebied t-deletie. Daarop is ddn

uitzondering in Limburg. \Taarden tot 1.5 vertegenwoordigen meestal de
unreleased variant. 'Waarden daarboven representeren de kans op volledige
deletie.

l8 Deze bevindingen hebben een enigzins voorlopig karakter, omdat niet alle plaatsen uit het net
beschikbaar waren. Ook moet opgemerkt worden dat een relatief groot aantal pausa-gevallen
moet ontbreken omdat er een syntactische variant met infinitief wordt gebruikt: in plaats van
brengt en geeft is er dan sprake van zal/gaat brengen en zal/gaat geuen.

Het betreft hier 1 item. De klassen van de grijswaarden hebben de volgende betekenis: tot 0.2
geen deletie (wit) de waarden kleiner dan 0.60 representeren unreleased -t, de waarde > 1.0

(donkerste grijs vertegenwoordigt volledige deletie. Tussenliggende waarden vertegenwoordi-
gen de'kans'op deletie in de betreffende regio (vgl. \Wattelen Van Reenen 1.994).

4t3



414 HOOFDSTUK 1I

Kaart 7:T-deletie 3sing pres in Pausa; Vlaams Belgie (brengt, geert)

Grijswaarden oplopend van 0 - 2

Kaart 8: T-deletie 3sing pres voor Vocaal; Maams Belgie (homt als, loopt in)

Grijswaarden oplopend van 0 - 2.5



uan, krijgt last)

Grijswaarden oplopend van 0 - 3

VARIABELE OF CONSTANTE T-DELETIE 4T5

Kaart 9: T-deletie 3sing pres voor Consonanu Vlaams Belgie (goot goed, komt

Kaart 10: T-deletie in nomina voor Consonanu Vlaams Belgid (last uan)

Grijswaarden oplopend van 0 - 1.2
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c) In de positie voor Vocaal is er de minste t-deletie. Afgezien van Limburg en 3
kleinere 'eilanden' in de westelijke helft van Nederlands sprekend Belgie, komt
t-deletie verder uitsluitend in Frans-Vlaanderen voor.

d) Bij nomina komt nauwelijks deletie voor, behalve in het Limburgs, dat immers
een algemenere deletie na obstruenten kent. Daarnaast is er deletie in enkele
kleine regio's die op Nederlandse dialecten met deletie aansluiten en in enkele
gebieden rondom Brussel.

Dit betekent dat deletie in de Belgische dialecten inderdaad beperkt is tot de
geno emde werkwoordsvormen.

Concluderend kunnen we vaststellen dat t-deletie in Limburg algemeen in alle
drie omgevingen is (pausa, vocaal en consonant), zij het met variatie. T-deletie
voor Consonant is algemeen in de Vlaamse, Brabantse (en Limburgse dialecten)
bij werkwoorden maar niet bij nomina. Bij werkwoorden bestaat uitsluitend in
noordelijk Oost-Vlaanderen de beschreven tegenstelling van t-deletie voor
Consonant tegenover die van behoud voor Vocaal. Dat is een sterke beperking.
Het effect van de pausa-variant heeft men tot op heden in de discussie verwaar-
loosd. Frans-Vlaanderen vertoont de meeste t-deletie in termen van de 3 bespro-
ken omgevingen; er is soms een lichte neiging tot minder deletie.

Over de gehele lijn vertonen de verhoudingen meer variabiliteit dan de stan-
daard-categorische beschrijving doet vermoeden.

Of die toestand ook voor het Middeleeuwse til7est-Vlaams gold kan niet defi-
nitief vastgesteld worden, daarvoor is nader onderzoek nodig. Wel kan opge-
merkt worden dat er in het oorkondencorpus van Gysseling slechts incidentele
gevallen van t-deletie voorkomen aan het eind van de 13de eeuw (Mooijaart
7992, 211) te Brugge, Zuid-Brabant en Oudenbiezen. In het huidige \7est- en

Oost-Vlaams vertonen uitsluitend de 23sing. flexie-vormen op -t nu nog deletie.
Er doet zich wel iets anders voor in het middeleeuwse tWest-Vlaams dat op het

eerste gezicht de indruk geeft van een gelijkenis met de poswocale t-deletie in het
Oudfrans, die in de volgende sectie nog nader aan de orde komt. In het West-
Vlaams van Van Maerlant20 komen systematisch grote aantallen t-deletie in 3sing.
na onbeklemtoonde suffixvocaal voor: bijvoorbeeld prouemen, oec segmen, make-
men ons corut, ende bet makese s(ere) uerbolghen, legghemen, lesemen.

Het blijken allemaal gevallen van enclitische verbindingen te zijn. Het domein
van werking van t-deletie is in deze variant van het Middelnederlands dus het
fonologische woord. Bovendien treedt t-deletie in de positie voor een encliticum
ook op in woorden waarvan de suffixvocaal gesyncopeerd is. En dat komt weer
wat meer in de buurt van t-deletie in consonantclusters in Nederlandse dialecten

De dertiende eeuwse \fest-Vlaamse suffixvocaalsyncope in 3sing pres is al aan

de orde geweest in hoofdstuk 10 voor wat betreft de conditionering door het

20 Dat wil zeggen vooral in de Ms. D van Der Naturen Bloeme uit de omgeving van Brugge. Zie
voor de specifieke kenmerken van dit Hs. samenvattend Goeman (1997a).
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stamconsonantisme. In wat volgt beschouwen we dat stamconsonantisme met
betrekking tot t-deletie onder het aspect van de sonoriteit.

De data worden gescheiden geanalyseerd voor de ongesyncopeerde en de

gesyncopeerde varianten. De steekproef bestaat uit de vormen voor de enclitica
3sing ruten (subject) en 3sing/plur sr (meestal object).2'

Gemiddeld genomen vertonen werkwoorden met ongesyncopeerd suffix signi-
ficant meer t-deletie dan gesyncopeerde (zie voor deze resultaten Appendix 2.1 en

2.2).Yoor het encliticum meru is er significant meer t-deletie dan voor se: -tme- is

articulatorisch moeilijker dan -tse- maar dit effect is sterker blj ongesyncopeerde

suffixvormen dan bij de gesyncopeerde.22 In hoofdstuk 10 constateerden we dat
mindere sonoriteit van de stamconsonant gepaard gaat met een grotere mate van
t-deletie. Deze relatie doet zich ook voor in het middeleeuwse \ilest-Vlaams. De
sonoriteit van de slotconsonant van de werkwoord.stam speelt een rol in beide
gevallen: in consonantclusters die door syncope ontstaan zijn is dat effect zelfs

kleiner dan in de ongesyncopeerde vormen.
In het 13e eeuwse'S7est-Vlaams komt t-deletie voornamelijk bii 3sing voor en

slechts marginaal in andere woordvormen.
In hoofdstuk 9 is aangetoond dat het ontbreken van -t in 2plur in enclise geen

t-deletie is. Dat is ook het geval bij de enclise voor -tDe (lplur). In het middeleeuwse
tWest-Vlaams is het suflfix dan vaak -e of zero. Als men dit zou willen verklaren als

t-deletie, dan dwingt ons dat tot de conclusie dat het \flest-Vlaams in enclise in
grote mate eenheidspluralis op -(e)t heeft behouden. Indicaties daarvoor vormen
echter enkel nog de infrequente pluralisvormen van'zijn' als sint.

Tegen deze veronderstelling spreekt evenwel het feit, dat het 13e eeuwse \(/est-
Vlaams congruerende voegwoorden - bij uitstek pre-enclitische vormen - heeft
gekend op -en in l3plur en niet op -e, zoals Goeman (1997ab) heeft aangetoond.
Derhalve is t-deletie heel specifiek voor 3sing., en dat is tot op heden nog steeds

zo in het \(est- en Oost-Vlaams.
Enkel de woordvormen met ongesyncopeerde suffixvocaal zijn vergelijkbaar

met de Oudfranse deletie na vocaal maar we zullen zien dat t-deletie in het
Oudfrans geheel anders verloopt als in het middeleeuwse \7est-Vlaams.

Vanwege het feit dat er voor -men l00o/o -svoorkomt en geen -etkan het model niet geschat
worden. Daarom zrjn gaetmen, slaetmen sietmen meegerekend. Het model kan nu wel getoetst
worden en we nemen een lichte onderschatting van -e voor lief (het gaat om 20 woordvormen).
Er zijn overigens argumenten van taalhistorische aard om deze werkwoordvormen te beschou-

wen als gecontraheerd uit -a(n)getl-iger, het eflect daarvan kan nog in het vroege Middel-
nederlan ds aanw ezig zlj n.
Dit kan her gevolg zijn van het feit dat werkwoorden met stam op -tl-d enkel gescoord konden
worden op t-deletie als ze een ongesyncopeerd suffix hadden. Een vorm als uindemez kan men
wel scoren, een vorm als uintmen niet. Een toetsing, waarbij alle woordvormen met stam op -r/
-d gescoord zijn als behouden -t, levert zeer lage verklaarde variantie op (Rsquare (U)= 0.0487)
en een Lack of Fit aanduiding, hetgeen betekent dat dit model onjuist is.

417
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11.3.3. Morfologie en t-deletie aan het woordeinde in het l3de eeuu)se Oudfrans.

In het Oudfrans van de dertiende eeuw, dat contemporain is met het vroegste
Middelnederlands, komt eveneens t-deletie bij werkwoorden voor. Sommigen
hebben verondersteld dat de t-deletie die in Vlaanderen voorkwam (zie hoofd-
stuk 1, sectie 1.2) onder invloed gestaan heeft van de Oudfranse. Men gaat er
daarbij van uit dat de prioriteit aan de Franse kant ligt waar het om taalbeinvloeding
gaat omdat het gebruik van de volkstaal in plaats van Latijn zich eerder in Franse
oorkonden doorzet2'3 en het Nederlands pas later zijn intrede doet in de
oorkondenproductie.

Kaart 1 1: Voor structurele effecten gecorrigeerde t-behoud schattingen naar regio

De situatie met betrekking tot t-deletie aan de Franse kant van de taalgrens is

anders dan gemeenlijk verondersteld wordt. In het Oudfrans van de dertiende
eeuw komt t-deletie weliswaar vrij algemeen voor, maar juist in aanmerkelijk
mindere mate in de gebieden die op Vlaanderen, Belgisch Brabant, Limburg en
Luxemburg aansluiten, zie kaart 1 1.24 Het is een echte bufferstrook met percenta-

Goeman (1995b) geeft indicaties voor een omgekeerde richting in het geval van spellingen met
<g> en <gh>.

Zie de kaarten 126 abbet "abbd", 131 blet "bld", 154 foit"for",20l volontet "volontd",20g
a(i)(s)t "ila",23l fut "il ftt",233 achatat "il acheta", 245 conventirait "conventira",26l donet
"donnd",263 vendr.rt "yendu" en265 aemplit "empli" in Dees (1980). Item 231 fur is afwij-
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ges van behouden s[ot-r. die oplopen tot 94o/o. De kaart veftoont niet de percen-
rages, maar de voor taalinterne structurele effecten gecorrigeerde schattingen van
het t-behoud naar regio teneinde het zuivere geografische effect te kunnen trace-
ren. Uitsluitend de positieve gewichten werden gekarteerd en op een schaal van
0-100 afgebeeld; de laagste negatieve waarde, waar t-deletie dus het meest voor-
komt, is op 0 gesteld.

Rechtstreekse beinvloeding vanuit het Oudfrans op de Vlaamse t-deletie is dus
niet aannemeli;'k, omdat t-deletie met name in de archaische contemporaine
Frans-Vlaamse dialecten juist frequenter is dan in de geografisch aansluitende
Oudfranse. De data voor kaart 11 bestaan uitsluitend uit deletie van -t na be-

klemtoonde vocaal maar dat betekent niet dat t-deletie na consonant niet voor-
komt. Voorbeelden van t-deletie in Vlaamstalige plaatsnamen in Franstalige oor-
konden zijn te vinden bij Mantou (1972;219, 310).

\7e kunnen aantonen dat t-deletie in het Oudfrans sterk morfologisch bepaald
is, met een enkele kleine complicatie van dit beeld omdat een paar specifieke
lexicale rypen zich wat bijzonder gedragen.

De schattingen staan in appendix 3. De afzonderlijke schattingen voor t-
deletie voor woorden op -ait, abbet, etc. worden naar morfologische categorie€n
gegroepeerd weergegeven in figuur 6.

Figuur 6: Schattingen van t-behoud per morfologische categorie in Oudfranse
dialecten (13e eeuw)
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Die schattingen gelden uitsluitend het uitgefilterde taalstructurele aspect van
t-deletie, want via de gelijktijdige schattingen voor de geografische component is

het geografische aspect al afzonderlijk verdisconteerd.
Over het gehele Franse taalgebied genomen2s blijft -t het meest behouden bij

participia en in deitemsfut en ble426 minder in monomorfematische woorden en
het minst bij 3sing flexiemorfemen. De meeste t-deletie vindt men dus bij 3sing
flexiemorfemen,'7 iets minder uitgesproken bij monomorfematische woorden en
de minste deletie doet zich bij participia voor.

Tevens blijkt uit de gevonden deletie-verhoudingen naar morfologische cate-
gorie dat ook in de Oudfranse dialecten een niveau-model voor t-deletie niet
toepasselijk is omdat men dan bij de monomorfematische woorden de meeste
deletie zou aantreffen.

Deze verdeling over de morfologische categoriedn in het Oudfrans vertoont
geen gelijkenis met de structurele verdeling nominaal-verbaal, die we in de voor-
vorige sectie aantroffen in de Hollandse dialecten en in die van het Rivieren-
gebied. \flel is er een opvallend grote mate van t-deletie in 3sing maar zoals er
geen geografische continuiteit bestaat met het huidige \7est-Vlaams, zo bestaat er
ook geen geografisch continutim met het middeleeuwse \West-Vlaams omdat het
proces zich daar juist alleen frequent in enclitische verbindingen voordoet.

11.4. Lexicale t-deletie en Lexicale Fonologie: de exponenti€le hypothese28

In deze sectie wordt aangetoond dat een niveau-model uit de Lexicale Fonologie
niet in overeenstemming is met t-deletiedata uit drie verschillende Nederlandse
dialectgebieden.

De deletie van -t,d aan het woordeinde in het Amerikaanse Engels vertoont
frequenties die verschillen naar grammaticale categorie: monomorfematische woor-
den als Luest, pact verliezen (op een schaal van 0-1) voor 0.381 -t,d, halfrwakke
verba als hep+t I tol+d verliezen in 0.339 van d.e gevallen -t,d, regelmatige verle-

kend. Het aantal woordvormen daarvan is zeer groot (2404) daardoor kunnen op de kaart de
waarden in het Noorden onderschat zijn. De tellingen betreffen de absolute aantallen uit de

tabellen bij Dees' kaarten. Omdat er veel nul-opgaven zrjnvoor t-behoud zijn alle aantallen per
regionale eenheid met I opgehoogd. Dit verstoort de verhoudingen niet; het was nodig omdat
teveel nullen in de schattingsprocedure tot instabiele schattingen leidt. Dat is nu alleen nog
maar voor de regio Berry het geval. Ik dank Thera de Jong voor de vervaardiging van de kaart.
Buiten het Noorden en Noordoosten is t-deletie vrijwel overal algemeen in het Oudfrans. Dat
betekent dat de verschillen in schattingen die we gevonden hebben de structuurverschillen in
het Noorden en Noordoosten zullen weergeven omdat de rest van het gebied constant blijft
(blijkbaar met uitzonderingvanfut en blet.

ltem 23l fut is afwijkend. Ook blet gedraagt zich afwijkend (in de bovenstaande figuur beide
kleiner weergegeven). Fut vertoont het omgekeerde beeld: deletie in het Noordoosten maar
behoud in het Zuidwesten.
Morin (198r) wijst voor een bepaalde groep Franse dialecten herinvoering af van een dentaal-
suffix, waarvan eveneens gepostuleerd werd dat het aanvankelijk algemeen gedeleerd was.
Bewerkte en aangevulde versie van Goeman (1995).
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den tijden als walk#ed en participia als walk#ed vertonen een deletiefrequentie
van 0.16 (data voor Philadelphia, Guy 1991,1991a). Gelijksoortige verhoudin-
gen werden door Santa Ana (1992) gevonden in het Chicano-Engels: mono-
morfematisch 0.579, voor onregelmatige zwakke werkwoorden 0.407 en voor
regelmatige zwakke werharoorden 0.257 .

De data van het Amerikaanse Engels werden voor het eerst in structuralistische
termen verklaard door Twaddell (1935) welke verklaring door Labov et al. (1969)
en Kipars$ 0972)2e werd overgenomen. Die verklaring heeft een functionalistisch
karakter en luidt, kort geformuleerd: -tl-daan het woordeinde blijft behouden, of
is frequenter aanwezig, in (zwakke) verleden tijdsvormen als heaped en stepped om
een bestaand functionalistisch verschil in het morfologisch systeem tussen presens
en preteritum te bewaren omdat deze regelmatige werkwoorden anders geen
tijdsverschillen zouden tonen, maar wanneer werkwoorden onregelmatig zijn,
hebben zevocaalverschil in de stam en dan kan -tl-d verdwijnen (zie tabel 4):

Tabel 4: T-deletie in Amerikaans Engels

Pres Prer deletie in pret.

regelmatig zwak

onreg. zwak

heap
step
keep

heaped
stepped
kept

*heap o
*step o

kep o

(zonder vocaalwisseling)
(zonder vocaalwisseling)
(mdt vocaalwisseling)

Aanvankelijk had Kipars\y (1972) de frequentieverschillen in termen van ver-
schillende morfologische grenzen verklaard. De +-grens voor onregelmatige werk-
woorden, de #-grens voor regelmati ge. Zo krijgt het onregelmatige */ke:p+t/,

hept, zijn korte vocaal [e] en kan -t verdwijnen, maar in het regelmati ge lhip#tl ,

heaped, blijven de vocaal [i:] en -t behouden.
Binnen het kader van de Lexicale Fonologie zijn verschillende morfeemgrenzen

niet meer nodig.3o Guy ( 199 | , l99l a) heeft de verschillen in -tld deletiefrequentie
verklaard met niveau-ordening binnen het lexicon en met constante variabiliteit
over de niveaus: deletie werkt eerst op niveau 1 van de monomorfematische
lexemen, daar blijft een restant woorden met -t,d achter, vervolgens werkt deletie
op het niveau 2 van de +-suffixatie met dezelfde intensiteit als op niveau 1, maar

Kiparsky blijft geintrigeerd door t-deletie, hij probeert telkens het variabele karakter op andere
principes terug te voerenr Kiparsky (1972) leidt Labov's bevindingen af uit functionalistische
principes, onder afwijzing van een analyse in termen van verschillende morfeemgrenzen. Kiparsky
(1988) plaatst deze principes in het proces van taalverandering en Kiparsky (\994) leidt in het
kader van de Optimaliry Theory de regelmatigheid in variabiliteit, die Guy (1991, 1991a)

constateerde, af uit verschillende rangordes van algemene condities; zie hierna. Guy (1994)
beweegt zich, zij het kritisch, ook in dit laatste kader.
Zie Mohanan (1986); de ordening in niveaus houdt in dat er geen morfologische +- en #-
grenzen zijn, enkel brackedng, die aan het eind van het niveau wordt gewist en dan niet meer

toegankelijk is voor het volgende niyeau. +- en #-affixatie zijn in de tekst uitsluitend
mnemotechnische labels.

421
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ook op de resterende woorden van niveau 1 die hun -t,d nog hebben behouden,
beide groepen houden weer een restant over en tenslotte werkt deletie nog eens

op niveau 3 van de #-suffixatie, maar tevens op de restanten van niveau I en 2.
Gegeven de constante deletiewaarde voorspelt het niveau-model van de Lexicale
Fonologie derhalve frequentieverhoudingen bij t/d-deletie die exponentieel van
niveau 1 tot niveau 3 afnemen in de verhouding x3:x2:x. Andersom voorspelt het
model bij t-behoud het omgekeerde, namelijk toename van restanten gebleven t's
in de verhouding x : x2: x3.

Zie voor een hypothetische consranre deletie-variabiliteit van x = 112 (0.50)
tabel 5.

Tabel 5: Hypothetisch voorbeeld

Voor de Nederlandse dialecten in zuidoostelijk Limburg gaat Hinskens (1992:
245,365), onafhankelijk van Guy, uit van iets wat op een niveaumodel lijkt. Hij
onderscheidt 1) lexicale -t: gem. 72.25 deletie, 2) morfematische -t: gem. 20.76
deletie, 3) pronominale -t (syntactisch toegevoegd): gem. 22.20 deletie. De mate
van t-deletie neemt in deze dialecten toe naarmate t-deletie "dieper" werkt.3l
Omdat Hinskens resultaten geen gewichten zijn, maar gemiddelden van deletie,
is er niet zonder meer een vergelijking mogelijk met de Amerikaanse data.32

Bovendie n ztjn de gegevens niet uitgesplitst in regelmatige en onregelmatige
werhwoordsvormen.33 Als we de categorie 3sing indelen bij de onregelmatige
woordvormen - hoewel gecontamineerd door het effect van de regelmatige woord-
vormen - en als we 2plur en part als een indicatie voor de "zuivere" regelmatige
werkwoordsvorm nemen, dan ziet de analogie naar het Amerikaanse beeld er als

volgt uit, tabel 6:34

'rr Later (1993:480) gaat hij ervan uit dat t-deletie ook een postlexicale regel is.
32 Bij Hinskens data zou een multiplicatieve relatie passen.
-]3 De stamvocaal van 3sing vertoont in deze dialecten ook verschillen, door umlaut, verkorting en

verlenging.
34 Ik ga uit van Hinskens' gegeyens betreffende de woorden in isolatie, omdat de conversatie-

gegevens bovendien de postlexicale effecten van de zinsfonologie vertonen. De gegevens uit
tabel 1 voor het Rivierengebied betreffen Zuid-Holland, zuidelijk Utrecht en de Betuwe. De
data betreffende het Rivierengebiedzijn percentages en komen r-rit hoofdstuk 6, tabel 3.

restant met t le ronde 2e ronde 3e ronde Tot del Tot t-behoud

monomorfematisch
+-affixatie
#-affixatie

tl2 U4
112

l/8
U4
tl2

0.875
0.75
0.50

0.125
0.25
0.50

restant voor n
restant voor n
restant voor n

veau 3: (1-x) = 0.50
veau 2: (l-x)r = 0.25
veau 1: (l-x)r = 0.125

t,d-deletie voor niveau 3: 0.50
t,d-deletie voor niveau 2: 0.75
t,d-deletie voor niveau 1: 0.875

dit betekent voor deletie: 1-(l-x) voor niveau 3; l-(1-x)rvoor niveau 2; l-(l-x)rvoor niveau 1
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Tabel 6: Mate van t-deletie in het Zuidoostlimburgs (naar Hinskens)

niveau 1 monomorfematisch:
niveau 2 onregelmatige flexie:
niveau 3 regelmatige flexie:

72.25
29.40 (3sing)
15.28 (2plur)
14.44 (part pret)

Vanwege de zodven opgemerkte contaminatie kunnen de werkelijke gemiddel-
den in niveau 2 hoger liggen. De gegevens uit de Limburgse dialecten passen qua
rangorde wel, maar niet qua verhoudingen bij het model voor de Amerikaanse t-
deletie. Er lijkt hier geen sprake rc zijn van een exponentiEle verhouding x3: x2: x,

maar helemaal komen we er niet uit omdat het a) geen geschatte gewichten
betreft en b) de presens ind. 3sing niet uitgesplitst is naar regelmatige en onregel-
matige vormen.

Het is dus wenselijk analoog geordende gegevens aan te dragen om te zien of
het niveau-model klopt. Voor de data uit het GTProject bekijken we afzonderlijk
drie dialectgebieden: 1) het Rivierengebied, 2) de daaraan westelijk aansluitende
\fest-Betuwe met Zuid-Holland alsmede 3) deAchterhoek Overijssel en Drente.35

1. Het Rivierengebied (Betuwe) vertoont met betrekkirg tot t-deletie geen signi-
ficante verschillen tussen werlanroordsvormen die gedeeltelijk onregelmatige zijn
doordat ze een afwijkende stamvocaal hebben en vormen die volkomen regelma-
tig zijn (Goeman en Van Reenen 1985). \7e kunnen dus verwachten dat ze

overeen zullen komen met de regelmatige vormen. Onregelmatige zwakke verle-
den tijdsvormen als bracltt, zocht e.d. gedragen zich wel apart (zie tabelT).

De schattingen in de bovenste helft in Tabel 7 z\jn gemaakt door x"=1-(1-p)' te

nemen. De predictiewaarden in het onderste gedeelte van de tabel zijn de vetme-
nigvuldiging van de gevonden schattingswaarden met N totaal.

In tegenstelling tot de voorspelling van het niveau-model (vgl. tabel 5) verto-
nen de monomorfematische woorden zelfs nog een lager percentage deletie dan
de regelmatige voltooid deelwoorden (part. pret.) en binnen de werlnaroorden is

de verhouding onreg. pret.: regelmatig pres. als x2:x op basis van p=Q.l84, maar
ongeveer als x3:x op basis van p=Q.!04, terwijl de verhouding onreg.pret.: part.pret
eveneens x2:x zou moeten zijn, maar het is dus in werkelijkheid ongeveer x3:x. De
verhoudingen zijn dus niet conform het model van Guy en de rangorde
monomorfematisch >> regelmatige affixatie is precies omgekeerd.

Bij de vergelijking van de voorspelde aantallen t-deletie met de werkelijk aan-

getroffen aantallen blijkt er bij toetsing een significant verschil te bestaan. Voor-

15 De aggregatie van de individuele gegevens in deze twee eerstgenoemde dialectgroepen is verant-
woord omdat we in hoofdstuk 4 en 5 een geografische rweedeling \fest en Oost hebben

geconsrateerd. Zie bi.ivoorbeeld hoofdstuk 5. figuur 3.2. Yoor wat betreft de laatstgenoemde

groep bleek in de hoofdstuk 10 en eerder in dit hoofdstuk dat die noordoostelijke dialecten ook
een groep vormen.

423
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spelling van het model en de empirische werkelijkheid in de Betuwe lopen dus te
zeer uiteen.

Tabel 7: Rivierengebied (Betuwe: data hoofdstuk 6)36

2. Voor Zuid-Holland en het westelijke Rivierengebied ziet het beeld er als volgt
uit: tabel 8.

Tabel 8: Zuid-Holland en westelijk Rivierengebied

36 Bij de toetsing van de voorspelde aantallen t-deletie in deze en de volgende tabellen is er van een

eenigszins andere telling uitgegaan dan in tabel 3 van Hoofdsruk 6. Als een informant voor een

item zowel t-deletie als t-behoud opgaf, dan wordt dat item nu niet met 0.5, maar met 1

gewaardeerd, ook de, weinige gevallen die unreleased waren werden nu als gedeleerd beschouwd.
Dezewtjze van scoren houdt tevens in dat zowel de aantallen t-deletie als de totalen (N rotaal)
omhooggaan, vandaar dat die in tabel I en2licht afwijken van tabel3, hoofdstuk2.Dat is ook
de reden dat de werkelijke aantallen t-deletie (t't werkelijk t-del) nu op hele getallen uirkomt.

t-deletie o/odeletie [0- 1l Voldoet aan model?

monomorfematisch nomen
+-affixatie onreg. prer
#-affixatie pres. 3sing
#-affixatie part.pret.

0.463
0.855
0.584
0.504

* x3=0.878 nee

# x2=0.754 nee

* x =0.504 nee

x =0.504

N totaal N predictie t-del N werkelijk t-del

monomorfematisch nomen
+-affixatie onreg. pret
#-affixatie pres. 3sing
#-affixatie part.pret.

458
83

639
210

402.124
62.582

322.056
105.840

212
71

)/t
106

Goodness of Fit X2 = 99.082, df=3, p=0.001

t-deletie o/odeletie[0- l ] Voldoet aan model?

monomorfematisch nomen
+-affixatie onreg. pret
#-affixatie pres. 3sing
#-affwatie part.pret.

0.005
0.1 61

0.051
0.009

* x3=0.027 nee

* x2=0.018 nee

* x =0.009 nee

x =0.009

N totaal u predictie t-del ru werkelijk t-del

monomorfematisch nomen
r-affixatie onreg. pret
#-affixatie pres. 3sing
#-affixatie part.pret.

1730
286

2244
806

46.7r
5.r48

20.196
7.254

9
46

116
B

Goodness of Fit Xr = 809.169, df=3, p=0.001
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T-deletie komt in het'Westen van het land aanmerkelijk minder voor dan in de

Betuwe. In tegenstelling tot de voorspelling gedragen de regelmatige voltooid
deelwoorden (part.pret.) op -d (=[t]) zich qua deletiefrequentie veeleer als de

nomina, terwijl er volgens het model een verhouding x3:x zou moeten zijn. De
totaal regelmatige flexie van 3sing pres. zou ongeveer dezelfde waarde moeten
hebben als de regelmatige voltooid deelwoorden, maar zit meer in de richting van
de onregelmatige flexie bij de onregelmatige preterita. Er is ook geen sprake van
een verhouding als x2:x tussen deze rwee.

Er is dus a) in het geheel geen sprake van een exponentiele verhouding, en zelfs
niet van b) de gepostuleerde rangorde: de monomorfematische woordvormen
hebben niet de meeste t-deletie, maar juist de minste.

Ook hier levert een toetsing van de voorspelde aantallen t-deletie aan de wer-
kelijk aangetroffen aantallen een negatief resultaat: de verschillen tussen model en

werkelijkheid in Zuid-Holland en het westelijke Rivierengebied zl)n te groot.

3. Achterhoek, Overijssel en Drenthe
In de dialecten van dit gebied is er een duidelijk verschil tussen onregelmatige en
regelmatige werkwoorden bij t-deletie in 3sing. pres. Deze worden dus in tabel 9
apart gehouden. Bij een aantal sterke werkwoordsklassen is de stamvocaal in
3sing pres. (overigens ook in 2sing. pres indien suffix -st) systematische afwij-
kend. Deze werkwoordsvormen moeten tot de onregelmatige gerekend worden.
Hun 3sing vertoont dan geen -t, bij de overige sterke werkwoorden is -t wel
aanwezig. De details zrjn aan de orde geweest in hoofdstuk 10.

Tabel 9: Noordoostelijke dialecten (Kloekekaart vak FGM)

Er is enige evidentie voor de assumptie dat de sterke werkwoorden zich gedragen
als monomorfematische woordvormen (0.300-0.280) maar de verhoudingen zijn
toch anders dan het exponentiele model van Guy voorspelt. De sterkste schending
vindt plaats door de deletie-frequentie van het onreg. pret, die is ongeveer als bij
de monomorfematische woorden. Ook hier is het verschil tussen werkeli.ike aan-

t-deletie o/odeletie [0- 1 ] Voldoet aan model?

monomorfematisch nomen
sterke werkwoorden 3sing.pres
+-affixatie onreg. pret.
#-regelm. affixatie pres. 3sing

0.300
0.280
0.305
0.099

* x1=0.269 nee

* x3=0.269 ja
# x2=0.188 nee

x =0.099

N totaal N predictie t-del N werkelijk t-del

monomorfematisch nomen
sterke werkw'n .pres. 3sing
+-affixatie onreg. pret
#-regelm. affixatie pres. 3sing.

1rt4
8884

128
5392

299.666
2389.796

24.064
533.808

)J+
2487

39
534

Goodness of Fit X'= 17.158, df=3, p=0.0007



426 HOOFDSTI]K 11

tallen t-deletie en de aantallen die het niveau-model voorspelt significant te groot.
Als we evenwel een verdere onderverdeling naar sterke werhvoordsklasse ver-

disconteren dan ziet het beeld van Tabel 10 er chaotisch uit.

Tabel 10: T-deletie in werkwoordsklassen: noordoostelijke dialecten

r-deletie %deletie[0-1]

monomorfematisch nomen
sterke werkwoorden 3sing. pres
kl. 1

kl.2
kl.3
H.4
kl. 5
k].6
kt.7
+-affixatie onreg. werkw.
#-regelm. affixatie pres. 3sing

0.300

0.529
0.427
0.083
0.348
0.304
0.247
0.218
0.305
0.099

Er zijn op basis van de deletiefrequenties een aantal groepen te onderscheiden: a)

klasse 7 en 2; b) monomorfematische woorden, klasse 4 en de onregelmatige
vormen: deze zijn in dit gebied in feite onregelmatiger dan in de Betuwe omdat er
naast een afwijkende, verkorte vocaal ook een afwijkende slotconsonant in de
woordstamzit bijv.: [ko:pm] inf. kopen - [kcx] hij koopt3singpres; c) klasse 6 en
7; d) zwakke werlavoorden en klasse 3.

Klasse I en 2 zijn in Tabel 1 1 afzonderlijk gehouden als "super onregelmatig" .

Voor zo'n afz.onderlijke status is ook wel theoretische evidentie te geven. Paulissen
en Zonneveld (1988) postuleren voor ablautende verba een apart lexiconniveau:
niveau 0.

Tabel 1 l: Werlcrvoorden heringedeeld: noordoostelijke dialecten

o/odeletie [0- 1l

kl. I en 2:
monomorfematische woorden
kl.4en5ronregelm.
H.6 en7
regelm. werkwoorden + kl. 3

0.475
0.300
0.320
0.228
0.095

x6=0.457
x3=0.259 (xa=0.329)
x3=0.259 (xa=0.329)
x2=0. 1 8 1

x =0.095

N totaal t t predictie t-del N werkel. t-del

kl. I en 2:

monomorfematische woorden
kl.4en5+onregelm.
H.6 en7
regelm. werkwoorden + kl. 3

2465
t1t4
r647
2930
7335

11rt.7 t5
288.526 (x4:366.506)
426.573 (x4: 541.863)
530.330
695.825

tt71
334
527
667
695

Goodness of Fit * bij model met x3 X'* bij model met x" X'
= 69.198, df=4, p=Q.QQ

= 41.678, df=4, p=Q.QQ
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De verhoudingen kloppen ook nu niet met het model, en om alle percentages te

modelleren komt men uit op een proliferatie van niveaus: er zrjn er minstens 4
nodig, mogelijk 6. Uitsplitsing van de onderscheiden werlovoordklassen leidt dus

tot schending van Guy's model zowel wat de frequentieverhoudingen als wat de

rangorde betreft. Slechts als men klasse I en2 buiten de rangorde plaatst is er een,

zij het slechte benadering van het niveau-model. Ook hier is de discrepantie
russen de door het model voorspelde aantallen t-deletie en de werkelijke aantallen
te groot.

De conclusie is, dat het model van niveauordening uit de Lexicale Fonologie
op drie manieren in het geheel niet toepasbaar is op rwee besproken dialecten:
namelijk Betuws, \7est-BetuwsiZuid-Hollands. Niet met de frequentieverhoudin-
gen (a), niet met de zwakkere eis van de rangorde tussen frequenties (b), en ook
niet wat de voorspelde aantallen van t-deletie betreft (.). Voor de derde groep
dialecten, de noordoostelijke is het slechts zeer verwrongen toepasbaar. Dat bete-

kent dat t-deletie dus niet constant is over niveaus, gesteld dat deze bestaan en
niet constant is over morfologische categorieEn.

11.5. T-deletie en Optimrliry Theory

In Optimaliry Theory (or) worden regels (met hun condities) vervangen door
condities en de rangordes daartussen.3T Er worden 1) als output allerlei kandidaat-
taalvormen gegenereerd en deze overgegenereerde output moet ingeperkt worden
door 2) een eualuatieprocedure die de beste (optimale) kandidaaworm kiest op
basis van 3) een uniuersele verzameling constraints met een taalspecifiehe ordening
van die constraints. De enige restrictie op de inpuwormen van genererings-
component is dat de bouwstenen gevormd worden door lingufstische objecten/
kenmerken. De genereringscomponent bevat dus geen niet-linguistische objec-
ten. De universele condities, en dan vooral de lager geordende condities zijn in
principe schendbaar: het gaat niet om de juiste, maar om de beste, de optimale
kandidaaworm.

In principe bevat oT dus ook een aanz.et tot modellering van taalvariatie. In
hoofdstuk 1 is uiteengezet dat deze theorie een strenge variant kent met uitslui-
tend tussentalige (zo men wil tussendialectale variatie) veroorzaakt door alterna-
tieve rangordening(en) van de constraints onderling, maar ook een minder strenge

variant met toegestane interntalige (resp. interndialectale) variatie met een be-
perkte modellering van frequenties van voorkomen van varianten (Antilla 1997).

In het voorafgaande hoofdstuk 10 hebben we Guy's model voor t-deletie aan

de orde gesteld dat geplaatst is binnen een theoretisch model met een regel-

volgorde die bepaald is doordat het lexicon specifieke niveaus kent, met de moge-
lijkheid van herhaalde regeltoepassing.

Kiparsky's (1994) heranalyse van Guy's t-deletie data, binnen het kader van de

Optimaliry Theory beoogt tevens - door verandering van de ordeningen van

'17 Een inleidend artikel over oT is Zonneveld (1996).
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constraints - defrequentieueruerhoudingen in Guy's data als rangorde te repliceren.
Die rangorde wordt veroorzaakr door drie syllable-welformedness constraints
("verbod van tautosyllabische clusters"; "verbod van coda's"): namelljkvoor wor-
tel, stam en woord. Deze universele constraints kunnen geordend zijn met de
universele constraint Parse.38 Een morfologisch woord kan uit een of meer stam-
men bestaan, een stam kan uit een andere stam bestaan plus een affix, een stam
kan uit een wortel bestaan (McCarthy en Prince 1993).

Ns parse voor syllable-wellformedness geordend is, dan is er geen t-deletie omdat
de slot-t geparseerd wordt en een aanvaardbare output oplevert.

Ns parse nd, syllable-u.,ellformednes geordend is, dan zijn outpurvormenvormen
met slot-t onwelgevormd, en blijven alleen de vormen zonder -t over. Alle moge-
lijke kandidaawormen worden immers gegenereerd.

Hierbij doen zich drie mogelijkheden voor waarbij de welgevormheidscondities
elkaar includeren zoals zo6ven uiteengezet, zodat syllabificatie kan werken op het
niveau van wortels, stammen en woorden:
a) als Syll-wF*,,.,etvaot plrsr geordend is, dan halen monomorfematische woorden

met slot-t het niet: [cos] t "cost", maar [cos] is wel toegestaan
b) als Syll-lvF,,o. voor parse geordend is, dan halen monomorfematische en

bimorfematische (onregelmatige) woorden met slot-t het niet: [cos] t "cost" en

[los]t "lost", maar [cos] en [os] zijn toegestaan
c) als Syll-Wr*"o,7 yoot parse geordend is, dan halen monomorfematische,

bimorfematische (onregelmatige), maar ook bimorfematische regelmatige woor-
den met slot-t het niet: [cos] t "cost", [os] t "lost", [tos] t "tossed", maar [cos],
[os] en [tos]zijn wel toegestaan. Dit levert dezelf<le rangorde op als in Guy's
model.

In het Optimaliteitskader behandelt Kiparsky ook de vruagvan zinsfonologie en
t-deletie. De dialectdata betreffende de zinsfonologie uit sectie 11.2 en 11.3. zijn
wel compatibel met Kiparsky's uitgangspunten in dit kader. Hij gebruikt daar-
voor de oplijning van de syllabestructuur met de structuur van grotere domeinen.
Het principe Align-Left Word verbiedt "realignment" van de onset (linkerkant)
van een volgend woord met de voorafgaande syllabe, er treedt dus bij voorkeur
geen resyllabificatie van -t op voor Vocaal van een volgend woord; het principe
Align-Right Phrase lijnt de syllabestructuur op met de structuur van de fonologische
frase en die verbiedt dan deletie van Phrase-final consonanten: bij voorkeur zal er
dus geen t-loze variant in pausa voorkomen.3e

Niet uit sluiten valt, dat Optimaliry Theory een analyse toelaat met andere
middelen dan die Kiparsky gebruikt, waarmee de lr{ederlandse t-deletiedata even-
tueel wel zouden sporen Zolangdie analyse niet geleverd is gelden derhalve voor

In recentere versies van Optimaliry Theorie (bijv. Mac Carthy 1996) speelt Parse geen rol. Die
rol is daar overgenomen door de ordening van maximale correspondentie tussen input en
output en tussen die output-vormen onderling, die een paradigma vormen.
Zie Booij (1995) voor t-deletie in het standaardnederlands.
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dat kader dezelfde drie bezwaren als tegen een analyse met lexicale niveaus: de
fequentieverhoudingen, de rangorde van de frequenties en de voorspelde aantal-
len van t-deletie kloppen niet met wat uit de rangorde van ?arse ten opzichte van
de syllabe-welgevormdheidsconstraint voor het domein van wortel, stam en woord
door Kiparsky voorspeld wordt.

De fundamentele tegenstelling van enerzijds nominaal en nominaal (-deverbaal)

versus verbaal anderzijds kan niet op deze manier veranrwoord worden.

11.6. Conclusies

De laatste conclusie is van methodische aard, de tien overige ztjn van inhoude-
Iijke aard.
1) We hebben gezien dat t-deletie niet gezien kan worden als een proces dat in

bepaalde dialecten een algemeen hoger frequentieniveau heeft waarbij de

frequenties binnen de taalinterne contexten constant blijven. \Weliswaar heb-
ben de westelijke Hollandse dialecten een lager niveau van t-deletie dan de
dialecten in de Betuwe, maar als men eenmaal dat algemene verschil in
frequentieniveau veranrwoord heeft dan blijven er toch duidelijke verschillen
in de schattingen voor de taalinterne contexten bestaan.

2) In het Westen speelt de bouw van de stam van het woord geen rol bij t-
deletie. In de Betuwe is dat wel het geval, net als het geval is in de noordoos-
telijke dialecten (vgl. hoofdstuk 10).
In het \Testen bleken de effecten voor stamconsonanten niet significant van
0.0 te verschillen en voor dat dialect geldt Kiparsky's postulaat dus op triviale
wijze: men kan de schattingen voor de stamconsonanten op de constante 0

vasdeggen. In de Betuwe en in de Noordoostelijke dialecten kan dat niet. T-
deletie als postlexicaal proces speelt in Zuid-Holland wel, maar in het Rivieren-
gebied geen rol (vergelijk ook hoofdstuk 6).

3) Ook zinsfonologische processen vertonen geografische verschillen. Zinsfonolo-
gische t-deletie is in de Betuwe niet significant, in Holland prominent. De
combinatie van hoog algemeen niveau van t-deletie met het effect van de
morfologische categorie gevoegd bij het effect van het stamconsonantisme is

in de Betuwe zo hoog dat de zinsfonologie er niet meer noemenswaard aan

kan bijdragen. Verschillen op dit vlak bestaan er ook in de dialecten van
Belgid.

4) Een exponentieel model in het kader van de Lexicale Fonologie of in de
Optimaliry Theory stuit voor de niet-Limburgse Nederlandse t-deletie data
op onoverkomelijke bezwaren. Er is geen sprake van een proces met een

constante deletie-frequentie, niet naar morfologische categorie en ook niet
naar niveau.

5) Met betrekking tot t-deletie bij woordvormen is er een duidelijke rweedeling
in het lexicon te constateren. Enerzijds zijn er de verbale woordvormen van
onreg.pret en (2)3sing pres die de meeste t-deletie vertonen, anderzijds is er
minder t-deletie bij de nominale woordvormen van monomorfematische
woorden en de deverbale regelmatige pret. participia die eveneens een nomi-
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naal karakter hebben. Deze polarisatie doet zich in de Hollandse dialecten
sterker gevoelen dan in de Betuwe: t-deletie komt in de Hollandse dialecten
naar verhouding meer voor in de verbale vormen en naar verhouding minder
in de nominale vormen.
Als men de monomorfematische woordvormen buiten beschouwing laat dan
is er in de Hollandse en Betuwse dialecten mogelijkerwijs sprake van een
Iineair verband tussen afnemende onregelmatigheid en afnemende t-deletie
blijkens de schattingen (figuur 3, sectie 1 1.3.1). Dat geldt - op grond van de
bevindingen met betrekking tot woordfrequentie en t-deletie bij resp. regel-
matige en onregelmatige werkrvoorden in hoofdstuk 10 - waarschijnlijk niet
voor de noordoostelijke dialecten. Vanwege deze onzekerheid, maar ook om-
dat in de Betuwe binnen de morfologische categoriedn het effect van 23sing
pres niet significant blijkt, is er nader onderzoek naar dit verband noodzake-
lijk.
Voor de noordoostelijke dialecten blijft gelden dat het onderscheid regelma-
tig en onregelmatig een rol speelt in de structuur van het werhvoords-
paradigma. Maar die rol is tamelijk ingewikkeld zoals ook al bleek in hoofd-
stuk 10: het zijn eerder de woordstructuureigenschappen die in die dialecten
verschillen bij regelmatige en onregelmatige werkwoorden. Bij bepaalde klas-
sen van werkwoorden is er waarschijnlijk geen sprake van t-deletie in het
paradigma, noch van t-invoeging. Afhankelijk van het theoretisch kader waar
men van uitgaat is er dan ofwel sprake van aanhechting van een nul-morfeem
door een morfologische regel met een beperkt bereik ofwel opname van de
suffixloze vorm in het lexicon.a0 In dat geval is minimaal een deel van het
morfologisch paradigma gelexicaliseerd.
Er is geen direct eenduidige correlatie van (on)regelmatigheid en t-deletie.
Een aantal sterk onregelmatige woordvormen hebben een nul-morfeem, of ze

hebben variabel een nul-morfeem. Dat is niet alleen het geval bij onregelma-
tige werkwoorden. Ook regelmatige werkwoorden kunnen tegen de verwach-
ting in zelfs meer t-deletie vertonen dan monomorfematische woorden zie
tabel 8: Betuwe en tabel 9: Holland en westelijk Rivierengebied. Het lage t-
deletie effect in de noordoostelijke dialecten bij de zwakke werkwoorden kan
historisch verklaard worden uit het relatief lang bewaard blijven van het -et-
suffix, dat vormen aan t-deletie onttrekt (vgl. hoofdstuk 10).
De middeleeuwse \flest-Vlaamse t-deletie in 3sing pres wijkt af van wat we in
de contemporaine dialecten van Nederland vinden. Beinvloeding vanuit het
Oudfrans is op geografische en structurele gronden niet aannemelijk. Het
blijft onduidelijk of de huidige Vlaamse t-deletie in 3sing de rechtstreekse
voortzetting is van de l3e-eeuwse.

10) De resultaten bevestigen bovendien wat al in hoofdstuk 6 weerlegd is betref-
fende rwee hypothesen met een functionalistisch karakter, namelijk a) dat
een conceptueel prominente -t (als suffix en dus apart morfeem) minder

7)

8)

e)

40 De laatste mogelijkheid werd reeds eerder door Goeman (1983, 1987b) voorgestaan.
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gedeleerd zou worden dan conceptueel minder prominente -t (deel van een

suffix of deel van een monomorfematisch woord); want suffixen worden juist
meer gedeleerd. En b) dat gedisambigueerde -t meer deletie zou vertonen dan
wanneer er geen disambiguering is.a1

1l) Van methodische aard is de conclusie dat men die statistische modellen moet
gebruiken die de meeste informatie geven over de verhouding van de error tot
gehele model (significantieniveau en verklaarde variantie), de error in ver-
band met de specificatie van het model (significantie van de verhouding van
pure error tegen Lack of Fit-erro r),az de error van groepseffecten (significantie
van groepseffecten) en de error van de geschatte waarden ven afzonderlijke
variabelen (significantie schatting. met betrekking tot de standaard error).
Op een belangrijk onderdeel (de zinsfonologie) bleek de loglineaire analyse

beter te passen bij de aangetroffen kaartbeelden.

Dezelftle situatie van relatief meer t-deletie bij persoonsvormen van werkwoorden werd opge-

merkt door De Vries e.a (1974) voor Leiden, Schouten (1982) voor utrecht, door Van Hout
(1989) voor Nijmegen en door Scholtmeijer voor de streek ten Zuiden van Utrecht.
Uitsluitend mogelijk indien het aantal resterende vrijheidsgraden toereikend is.

4t
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Appendix 1.1:

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum \Wgts)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Lack Of Fit

SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

HOC)FDSTUK 11

Appendices

Holland Loglineaire anabse

Parameter Estimates

TERM

Stamcons[s-x]
Stamcons[x]

ESTIMATE

-.22r09rgt
-.283132328

.1661015
5t36

.LOGLIKELIHOOD

143.55824
720.77t82
864.34006

-LOCLIKELIHOOD
4.60955

7t6.16227
720.77t82

STD ERROR

.235861r0

.t6348277

.1 86141 05

.28828075

.r7472572

.17784449

.r852328r

.t851299r

.28930422

.t9124214

CHISQUARE

287.1364
Prob>ChiSq

0.000000

CHISQUARE

9.2t9094
Prob>ChiSq

0.237306

CHISQUARE

65.63
10.62

t24.59
t3.r5

0.12
0.00
5.9r
t.43

39.74
65.48

PROB>CHISQ

0.0000
0.0011
0.0000
0.0003

sign.
0.7247
0.9656
0.0150
0.2324

niet sign.
0.0000
0.0000

niet sign.

DF

9

5126
5135

DF

7
5119
5t26

Intercept -1.9107746
Morfol[23pres-subst] .532659263
Morfol [onrpret-subst] 2.0777 l02l
Morfol[part-subst] -1.0454565
Morfol[subst] -1.564912973
Stamcons[f-x] .061 538186
Stamcons[k-x] -.00767768
Stamcons[p-x] .450363632

Postlex[cons-voc] L.82376662
Postlex[pausa-voc] -1.5475455
Postlex[voc] -.27522t12
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\TALD CHISQUARE

r3r.41903
7.61449

88.49286
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PROB>CHISQ

0.0000
0.1068
0.0000

Appendix 1.2; Betuwe Loglineaire analyse

Effect Test

SOURCE

Morfol
Stamcons
Postlex

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum \flgts)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Lack Of Fit

SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

NPARM

3
4
2

DF

3
4
2

Parameter Estimates

TERM

Intercept
Morfol[23pres-subst]
Morfol [onrpret-subst]
Morfol[part-subst]
Morfol[subsd
Stamcons[f-x]
Stamcons[k-x]
Stamcons[p-x]
Stamcons[s-x]
Stamcons[x]

Effect Test

SOURCE

Morfol
Stamcons

ESTIMATE

.500891460
-.15122306
r.22448348
-.51846450
-.55479592
.197059024
-.29826700
.218808641
-.32138462
.203783955

NPARM

3
4

PROB>CHISQ

0.0000
0.1907
0.0000
0.0002

sign.
0. I 305
0.0251
a.rc54
o.oo77

niet sign.

PROB>CHISQ

0.0000
0.0004

.039486r
t410

DF .LOGLIKELIHOOD

7 38.28405
7402 93r.27177
1409 969.55582

DF -LOGLIKELIHOOD

7 6.84723
1395 924.42454
1402 93r.27177

CHISQUARE

76.568r
Prob>ChiSq

0.000000

CHISQUARE

t3.69447
Prob>ChiSq

0.056890

CHISQUARE

23.99
L.7r

25.49
14.06

? ?ct
-.L 

)

5.02
t.75
7.O9

\rAID CHISQUARE

35.509185
20.69489r

STD ERROR

.r0225644

.11556130

.24252174

.13828991

.r3032363

.r3315455

.t652t550

.r2065660

DF

3
4
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Appendix 1.3: Beturue: Loglineaire analyse

Model mdt postlexicale variabelen

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum Wgts)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE DF

Model 9
Error 1400
C Total 1409

.0420466
1410

-LOGLIKE,LIHOOD

40.76656
928.78926
969.55582

CHISQUARE

8r.5331t
Prob>ChiSq

0.000000

CHISQUARE

14.65069
Prob>ChiSq

0.040747

CHISQUARE

8.85
2.20

25.95
13.85

2.8t
4.20
0.98
6.60

0.85
3.71

\rALD CHISQUARE

34.724014
18.990083
3.726495

Lack Of Fit

SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

Parameter Estimates

TERM

Intercept
Morfol[23pres-subst]
Morfol Ionrpret-subst]
MorfolIpart-subst]
Morfol[subst]
StamconsIf-x]
Stamcons[k-x]
Stamcons[p-x]
StamconsIs-x]
Stamcons[x]
PostlexIcons-voc]
PosdexIpausa-voc]
PostlexIvoc]

Effect Test

SOURCE

Morfol
Stamcons
Po.stlex

DF -LOCLIKELIHOOD

7 7.32535
1393 92r.46392
1400 928.78926

ESTIMATE

t.35t05402
-.1.72ttr40
t.23582115
-.5r441935

-.5492904
.2t9363886
-.27398526
.t6869t004
-.31rt9834
.r9712871

.703367905
-.85981t67
.156443765

NPARM
a
.f

4
2

STD ERROR

.45417963

.r1601263

.24259273

.r3824877

.r3076529

.r3362720

.t7072706

.r2r14835

.76074740

.44630755

PROB>CHISQ

0.0029
0.t379
0.0000
0.0002

sign.
0.0934
0.0403
0.3231
0.0102

niet sign.
0.3552
0.0540

niet sign.

PROB>CHISQ

0.0000
0.0008
0.t552

DF

3

4
2
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Appendix 2.1: T-deletie iru ongeryncopeerde isingpres noffnen 13e eeuws West-Vlaams
(regio Brugge)

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum Vgt.)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Lack Of Fit

SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

Parameter Estimates

.8617244
168

DF -LOGLIKELIHOOD
2 82.342t86

t65 13.2t2940
167 95.555126

DF -LOGLIKELIHOOD
6 4.584380

r59 8.628560
r55 13.212940

ESTIMATE

-6.3256949
2.13057538
-2.8282375

NPARM

1

1

CHISQUARE

164.6843
Prob>ChiSq

0.000000

CHISQUARE

9.t68760
Prob>ChiSq

0.164307

CHISQUARE

17.38
20.88
12.71

PROB>CHISQ

0.0000
0.0000
0.0004

PROB>CHISQ

0.0000
0.0004

STD ERROR

r.5r74682
.46623292
.79342395

.3889294
t27

.LOGLIKELIHOOD

32.550553
51.142139
83.692692

TERM

Intercept
Son-stamcons
clitic-sImen-se]

Effect Test

SOURCE

Son-stamcons
clitic_soort

Summary of Fit
Rsquare (U)
Observations (or Sum \ifgts)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Appendix 2.2: T-deletie in geslncopeerdr 3sirug pres aormen lie eeuws West-Vlaams
(regio Brugge)

DF \TALD CHISqUARE
1 20.882762
1 12.706360

CHISQUARE

6r.10110
Prob>ChiSq

0.000000

DF

2
124
t26
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Lack Of Fit

SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

Effect Test

SOURCE

Son_stamcons
clitic-soort

HOOFDSTUK 11

DF -LOGLIKELIHOOD CHISQUARE

7 14.866707 29.73341
rt7 36.275432 Prob>ChiSq
t24 51.t42139 0.000106

Parameter Estimates

TERM ESTIMATE STD ERROR CHISQUARE PROB>CHISQ

Intercept -3.5499774 .56575773 28.43 0.0000
Son-stamcons .813366814 .15515907 30.25 0.0000
clitic-s[men-se] -L1168323 .28525537 15.22 0.0001

NPARM

1

I

DF \TALD CHISQUARE PROB>CHISQ

30.245527 0.0000
15.221892 0.0001
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Appendix 3: Schattingen uoor t-behoud in het Oudfrarus naar regio en na*r structuur

Summary of Fit

Rsquare (U)
Observations (or Sum Ifgrc)

Analysis of Loglikelihood

SOURCE

Model
Error
C Total

Lack Of Fit
SOURCE

Lack Of Fit
Pure Error
Total Error

Parameter Estimates

TERM

Intercept
item -ait,- -volente]
item[abbet-volente]
item [achatat-volente]
itemlae mplit-volente]
item[a ist at-volente]
itemIblet-volente]
itemIdonet-volente]

.2954627
13000

.LOGLIKELIHOOD

2042.3947
4870.r34r
6912.5288

.LOGLIKELIHOOD

2049.4200
2820.7r41
4870.134r

ESTIMATE

-2.4502999
-r.2852590
-"6573402t
-.99509503
.703471779
-.5801794r
r.27767930
.553309933
-.66071067
r.28874946
.657383988
-.3020r0r4
-.15654279
r.50358569
-.20585070
.0rt865953
-2.0233849
-.75479229
.30577445r
.227235478
-r. l I 16689
r.75405422
-.6t244955
.25r373401
.3890r4051
-r.9584067
.48079t873
.6646596r3
3.03928375
r.40077530
-.4804t942

DF

37
r2962
t2999

DF

266
12696
12962

CHISQUARE

4084.789
Prob>ChiSq

0.000000

CHISQUARE

4098.84
Prob>ChiSq

0.000000

ltem
item

regioI
regioI
regioI
regioI
regioI
regioI
regio
regio
regio
regio
regio
regio
regio
regio
regio
regio

foit-volente]
fut-volente]

STD ERROR

.06846940

.t1792236

.r5641424

.r4250906

.09499285

.08r66455

.1 68 I 3898

.06039213

.14838158

.06027453

.07003386

.t6317692

.t4022257

.4675r3r9

.43889237

.9784r578

.25896t73

.20120592

.r23t4838

.18189807

.09708162

.r454052t

.2r735994

.r6945268

.49295262

.r7919359

.13870677

.r0tt795t

.08004411

.20642357

CHISQUARE

1280.6
r18.79

17.66
48.76
54.84
50.47
57.74
83.94
19.83

457.t6
88.1 1

0.92
tt4.98

0.19
0.00
4.28
8.50
2.3r
3.4A

37.35
330.1 B

17.74
1.34
\)7

15.78
7)fi

22.96
902.31
306.25

5.42

PROB>CHISQ

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

sign.
0.3374
0.0000
0.6597
0.9784
0.0386
0.0036
0.1286
0.0650
0.0000
0.0000
0.0000
0.2475
0.02t7
0.0001
0.0073
0.0000
0.0000
0.0000
0.0199

item[vendut-volente]
volontet
regio[Aisne-Yonne]
regio [Ardennes-Yonne]
regio[Aube-Yonne]

Berry-Yonnel Unstable
Bourbonnais-Yonne]
Bourgogne-Yonne]
Bretagne-Yonne]
Chte,ChMar-Yonne]
FrancheComtd-Yonne]
Hainaut-Yonne]
Haute-Marne-Yonne]
ndre-e-Loire-Yonne]

Maine-e-Loire-Yonne]
Marne-Yonne]
Mayenne-Yonnel
Meuse-Yonnel
Moselle,M the-e-Mos-Yonne]
Nord-Yonnel
Normandie-Yonne]
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regio[Oise-Yonne]
regio [O rldanais-Yonne]
regio [Rdgion Par.-Yonne]
regio [Somme, PdC-Yonne]
regio[Vendie,-Yonne]
regio[Venne-Yonne]
regiofVosges-Yonne]
regio [Wallonie-Yonne]
Yonne

Effect Test

SOURCE

item
regio

HOOFDSTUK I I

-2.517579r
.r4443335r
-r.9t24305
-r.r656487
.43831t545
.r53324309
.577097338
3.39394400

r.846350449

DF

10

27

ITAID CHISQUARE

8r9.3066
2191.1611

NPARM

10
'r'7

.34979097

.r9593rt9

.37506064

.r9197377

.2r7t2465

.r3796497

.r4648168

.11424374

51.80
0.54

26.00
36.87
4.08
t.24

15.52
882.56

0.0000
0.4610
0.0000
0.0000
0.0435
0.2564
0.0001
0.0000

sign.

PROB>CHISQ

0.0000
0.0000



12
Summary of findings and conclusions

This final chapter purposes to give a summary of the most important findings in
this book: T-deletion iru Dutch Dialects. Quantitatiue Arualyses of Structural, Spatial
and Temporal Variation.This summary also contains an analysis of the methods
employed in the study and enumerates subjects requiring further research.

tffhat is t-deletion? An illustration can be found in (1)-(8), which list words with
word-final [d. In the dialects this [t] is not always pronounced. This so-called
word-final t-deletion, its occurence and non-occurence, is the subject of this
book.

(1) verbal forms before silence
pres sg (jijlhij) loopr'(youihe) walk(s)

bakr 'bake(s)', bidt 'pray(s)', blljft 'stay(s),

remain(s)', breekf 'break(s)', draagt' carryl car-
ries', geeft'give(s), geloofr'believe(s), grijpt
'seize(s)', heefr 'have/has' , jaagt'hunt(s)', kijkr
'look(s)', legr'lay(s)', liegr'lie(s), tell(s) untruth',
ligr 'lie(s) , arelis recumbent', maak/ 'make(s)',
naakt'near(s)', ruikr'smell(s)', slaapr'sleep(s)'
steektr 'stick(s), stab(s)', sterf, 'die(s),' wachr
'wait(s)', weeg,'weigh(s)', werktr'work(s)', zegtr
'say(s)'

du baksr'thou bakest'
(jijlhij) leesr'(you/he) read(s)'
barsr'burst(s), split(s)', blaasr'blow(s)', vries,
'freeze(s)', was/'wash(es)'
had,t' fetch (es)', kom/' come (s)', neem/' take (s)',

woon/'live(s)',
vaart 'sail(s)', valr'fall(s)' ,vangt 'catch(es)', duw,
'push(es)' , gaat 'go(es)', slaar'hit(s)' , ziet 'see(s)'

Pres sg

pres sg

Pres sg
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(2) pres pl (wij/jullie lzij) bakt,loopr '(welyoulthey) bake,

(3) pret ;::r'brought', moch/'could', moes/'had to',
wisr'knew', zocht
sought'

(4) nominal forms before silence
past part (adjectival) gemaakt 'made'

past part gehoopr'hoped'
past part gewerkr'worked'

(5) noun knechr'servant'
noun nesr'nest', bars/'crack', haastr'hurry'
noun hoofd 'head'

noun herfsr'autumn'
noun marktr'market', naakt 'naked'

(6) adjladv slechr'bad'
adlladv vas/'fast, fixed'
num achr'eight'

(7) superl grootsr'biggest'

P,'".j5:1,;i!::;;J.tf :,,1.::*TnT:1,i,::ff*i
weakest', slechtsr'worst', vaaks/'most often'

superl bangsr'most afrud' , groens/'greenest', valsr'fals-

(8) forms before vowels 
".,0 

."rri;:*""t'
clause hij loopr in de val 'he walks into the trap'
clause hij krijgr last van de hitte 'the heat is troubling

him'
clause loopr veel 'walks a lot
clause komr van 'comes from'

So t-deletion is loss of [d i" word-final position. T-deletion occurs principally
after non-sonorant consonants:
- in certain rypes ofverbs: loopt 'walks' in that case becomes loop, bracht 'brought'

becomes brach, see (1)-(3);
- in nominal forms: gemaakt 'made' in that case becomes gemaak (4) (past part

forms apparently behave in a nominal way) , knecbt'servant' becomes bnech
(5), slecht 'bad' becomes slech (6) andgrootsr'biggest'becomes groots (7).

\ilflord-final t-deletion does infrequently also occur after sonorants: uaart 'sail(s)'

in that case becomes uAar, duwt 'push(es) becomes duw and gaat'go(es) becomes
ga.
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A number of internal and external factors play arole in t-deletion. The internal
factors are sonoriry, vowel quantiry, 'historical'vowel quantiry, vowel qualiry,
underlying voice in the stem-final consonant, perceptual prominence, articula-
tory complexiry, and word frequency. External factors are social, geographical
and temporal in character.

Three large dialects groups were studied for t-deletion: the province of Zrid-
Holland, the Betuwe or Rivers region, and the dialects of the north-east. The
boundaries are given in map l. These three dialect groups were found to exhibit
very significant differences in the conditions for t-deletion. This also holds, for
that matter, for the dialects in the provinces of Netherlands and Belgian Limburg
and the Belgian provinces of West and OostVlaanderen and the Flemish speak-
ing part of France, which are dealt with in passing in chapters l0 and 1 1. In all
these dialects t-deletion is different again from t-deletion in Middle Vest FIem-
ish, English and Old French.

Mrp 1: Area's studied 1-3

Map sections a,b; A-Q
according to Grootaers-
Kloeke

Research areas 1-3

441

FU

_0

North-Bralrant

!-, I

,----,r\---,-t-- ---j--1--\--l-

1=South-Holland;2=Betuwe/Riversregion;3=North-easternregion;4=FrenchFlemisch;
5=WestFlanders; 6=EastFlanders; 7=BelgianLimburg;8=NetherlandsLimburg.

tI
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One of the findings of this study is that verb forms, as in (1)-(3), show more t-
deletion than nominal forms, as in (4)-(7).As indicated, verb participles in -ralso
come under the heading of nominal forms. In the other languages we also invari-
ably come across morphological distributions. tffhether the [d occurs before
silence, as in (I)-(7), or before another word in a clause, as in (8), can make a

difFerence.
Below, we will first of all summarise our theoretical expectations (12.1). Then

our findings follow in 72.2-12.7. The language internal results, in particular the
various conditions for t-deletion in the present-day dialects, are related in L2.2.
Then the historical developments which led to the present situation are consid-
ered (12.3).In our presentation we also differentiate between words before si-
lence (12.2) and words in sequence (12.4). After the language internal factors the
external factors are dealt with (12.5), social factors briefly and language geo-
graphical factors more extensively. Differences with other languages are the sub-
ject of 12.5, and the theoretical linguistic implications are presented in l2.7.The
composition of the corpus, the models and the statistics employed follow in 12.8.
In conclusion, a number of possibilities for future research which this study
would seem to indicate, are enumerated in 12.9.

12. l. Theoretical expectations

On the basis of the literature consulted (Baudouin de Courtenay 1927, Guy
1980, Labov 1982; for more details see chapters 1 and 6), rwo notions appear to
be of importance: perceptual prominence and articulatory complexiry.

Articulatory complexiry concerns the production of speech utterances. The
more complex the cluster is in which [t] occurs, the sooner deletion occurs.

Prominence is perceptual in the sense that the comprehensibiliry of speech
utterances is at issue; certain aspects are supposed to be more important, more
prominent, than others. The more prominent a [t] is, the less t-deletion occurs.
\fle assume four types of perceptual prominence: phonic, morphological,
disambiguatory and semantic. The more prominent a [t], the less t-deletion.

Articulatory complexiry and the four rypes of perceptual prominence may
concern what precedes ltl (gaat 'goes' is less complex than naahr'naked'), or what
follows after [t] (loop.t in'walks in' is less complex than loop.t aeel'walks a lot').

Consonant (cluster) before word-final [tJ

A. PHorurc pRoMTNENCE AND ARTrcurAToRy coMplExrry
\flithin the word-final consonant clusters of which [t] forms a part there are

phonic prominence effects. Thus [t] in lkt) (bakt'bakes'), lxt) (wachr 'waits'),

fpt) (slaapr'sleeps') and [ft] (horfd 'head') differs more from [k], [*], [pJ and [fl
than [t] in the cluster lst) (gast 'guest') differs from [s]. According to Guy (1980),
this is because [s] is spectrallymore like [d than [k], [*], [p] and ffl are like [t].
Therefore [t] in [st] is less striking, i.e. phonically less prominent, than [t] in the
other clusters and as a result [t] in the cluster [st] will delete more easily.
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Consonant clusters possess degrees of articulatory complexiry. The complexiry
is determined by a) the number of shifts in place of articulation within in a cluster
(Grry 1980); b) the sonoriry of consonants: a cluster consisting of a [+son]
consonant followed by rwo [-son] consonants, as in ba+ng+sr, is articulatorily less

complex than a cluster of three [-son] consonants, as in droog+g+s4 and c. the
length of the consonant cluster: longer clusters are more difficult to produce and
therefore more complex than shorter ones.

Degree of sonoriry can be expressed on a scale from sonorous to not sonorous.
The less sonorous the sound preceding [t] is, the more t-deletion there will be:

more deletion in loop (loopt 'walks') than in zoch(f 'sought' and in uaar(t)'sails'
andgaat 'goes', in that order. The total range from less sonorous to more sono-
rous is: 1) plosives, e.g. [p] i" loopt 'walks'2) frtcatives, e.g. [x] in zocht 'sought',

3) nasals, e.g. [mJ in komt 'comes' 4) Iiquids, e.g. [rJ Ln uadrt 'sails' 5) glides, e.g.

[w] in duwt 'pushes' 6) vowels, e.g. [aJ in gaat 'goes' (see chapter 10).

According to this criterion, we expect articulation to be the more difficult, the
more articulatorily complex a cluster is. The more difficult the articulation, the
more often [t] will be deleted.

From the above it follows that phonic prominence and articulatory complexiry
are counteractive. The relation between them is expressed in (9).

bakt,
slaapt,

knecht
tendency to
t-deletion

haast,

nest

tendency to
t-deletion

phonically
prominent
articulatorily
complex

+

+

no

yes

yes

no

From (9) it follows that if [t] is phonically prominent, there is preferably no t-
deletion: bakftJ 'bakes' does not become bak, but haasft] 'hurry; almost' does

become baas. Conversely, in the case of articulatory complexily, there is a ten-
dency to t-deletion: bak[tJ becomes bak,bu haas[tJ remains haast.

The clusters [kt] (baht 'bakes'), lpt) (slaapf'sleeps'), lxt) (hnechr'seryant'), and

lft) (hoofd 'head') are equally articulatorily complex and equally phonically promi-
nent. Between these clusters, therefore, we expect no differences in t-deletion.
\(/here [t] is deleted a great deal, articulatory complexiry is evidently predominant,
otherwise phonic prominence. (The fact that -t in baht is a separate morpheme is

left outside of consideration here, see morphological prominence, B1 below).
\When [st] is part of a longer consonant cluster, articulatory complexiry and

phonic prominence are also counteractive. Final [d in ltst) grootsr 'biggest' is

articulatorily less complex than in [fst, xst, pst, xst] droefit, droogst, slapst, uaakst
'saddest, driest, weakest, most often', because there is no shift in place of articula-
tion. But final [d in the cluster [tst] is phonically less prominent, because [t] and
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[s] are spectrally alike. It is impossible to make predictions, therefore, about
whether there will be more t-deletion in grootst'biggest' than in the group of
braafit'best-behaved'.

B. MonpuolocrcAl PRoMTNENCE

In the case of morphological prominence the prediction is that there will be less

deletion.
B1. \When -r is a separate morpheme, it is morphologically more prominent

than [t] which is part of a word stem: i, gi naak-t (verb, 'you are nearing') -r is
morphologically prominent as compared. to [d i" naaht (noun,'naked'), but in
bah-t'bake(s)' -r is invariably a morpheme. In ik wacht'I wait' tt] is not a

morpheme, but in hU wacht'he waits' it is impossible to distinguish berween [t]
as morpheme and -t as part of the verb stem, and in such a case it is not possible
to make any apriori statement about morphological prominence.

82. \X/hen [t] is part of a morpheme, it is not a morpheme in its own right, as

with [d in the superl groenst'greenest' and with Zsg du bak-st'thou bakest'. In
such a case [t] has no morphological prominence and will delete more easily than
where -tis a morpheme and morphologically prominent as in hxl babt 'he bakes'.

83. A special case of morphological prominence is suffix alternatio ft j4 loopt -
loop-i (zero) 'you walk - do you walk' as oppose d to hij loopt - loopt- i 'he walks -
does he walk'. In the one case we find the zero form in the inversion, in the other
case the -tr is retained in this position. A suffix which has a zero alternate in the
same category is morphologically less prominent than a suffix without a zero
alternate and will therefore sooner show deletion: more jij loop'youwalk' than hij
loop(t)'he walks'.

C. DtsnuBIGUAToRy TNFoRMATIoN ELSE\THERE \vITHrN THE \roRD
til/hen there is disambiguatory information elsewhere within the word, [t] may
delete more easily (G,ry 1980), Du P. Scholtz 1963, Goeman 1983). Before the
word ending information about the morphological function of the word has

already been provided, so that the morphological information given by td is no
longer essential to interpret the word correctly. Forms like irregular pret mocht
'could', moest 'had to' differ already in their stems from the infini:r.ves mogen'can'
moeten 'have to' in respectively the anomalous stem vowel [c] and the extra stem
consonant [s], and the regular part gewerkt'worked' differs from 2,3sg werht
'work(s)' in the prefix ge-.We would therefore expect moclt, moes and gewerk.I do
not go into the question whether [t] i" mocht and moest is synchronically speak-
ing a morpheme; diachronically speaking it is.

D. SsuaNTrc PRoMTNENCE

Semantic prominence refers to expressiveness through contrast: the superlative
contrasts with the positive degreet ergst 'worst'as opposedto erg 'bad'The super-
lative is semantically prominent. [t] will delete less in ergst'worst' than in herfit
'autumn' more in barst (noun, 'crack') than in barst (superl, 'most severe').
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Consonant, uowel or silence afier word-final [tJ

In a connected sequence new clusters may arise as a result of re-syllabification.

[ct+v] after re-syllabification becomes [c]-[tv] and is consequently articulatorily
less complex (syllable ending in single consonant) than [ct+r'] (syllable ending in
rwo consonanrs before silence or pause (p)). [ct#n] in its turn is less complex than

[ct*c] with three consonants. loop.t#in'walks in'is therefore less complex than
loopt#'walks' which in its turn is less complex than loopt#uan'walks from'.
Articulatory speaking we expect [d i" this last case to delete the most and in
loop.t#in the least.

Final [d is phonically speaking more prominent than non-final [t]. Final [t]
will be retained more readily. The maximum perceptual prominence is before
following silence or pause and thus there is often a clearly perceptible 'release

burst' of the final consonant.
The phonic prominence of the other n4/o sentence contexts has to be lower.

The prominence of [d before consonant, as in last uan'trouble from' [ct+c] is

lower than that of [t] before vowel, as in loopt in'walks in' [ct#v]. The middle
consonant in a cluster of three is perceptually less prominent and evidences no
'release burst'. The consonant in the position before vowel is capable of doing so

and [t] will therefore be retained to a larger degree, but still less than before
silence. In terms of perceptual prominence [ct*p] is the most prominent and
should evidence less deletion, [Ct#c] is the least prominent, and [ct#v] is situ-
ated somewhere in beween (compare (10) and see chapter 6).

(10) Ct#P Ct#V Ct#C

articulatory complexity
perceptual prominence

+

++ +

++

# = word boundary; C = Cofrsonanr; V = vowel; P = pause or silence.
+ ++ degrees of complexiry

In the connected sentence there are thus three possibilities for [t]:
1) the next word begins with a consonant, as in last uan 'trouble of [ct#c]
2) the next word begins with a vowel, as in loopt in'walks in' [ct#v]
3) no other word follows immediately, there is silence, as in loopt 'walks' [ct+p].

Theoretical models

The phonological conditions are interpreted by Kiparsky (1972, 1988) as fol-
lows:
a) when it remains possible to distinguish berween word forms after deletion,

deletion is permitted: keep differs in more than one aspect from kept, there
deletion in kept to kep is possible;
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b) because the conditions for t-deletion relate to word formation or syllable
formation, they are universal and not language specific in character. In his
vision the influence of the connected sentence for t-deletion also follows from
universal principles of sentence phonology. Therefore, according to Kiparsky,
there can be no language specific effects for t-deletion. The only language
specific effect which does occur concerns the general level of t-deletion for
each dialect: one dialect simply t-deletes more than others.

The morphological conditions have been interpreted by Guy (1991a) as follow-
ing from a lexicon with various levels. Each level has t-deletion, each following
level raises the number of cases of t-deletion. The lowest level consists of non-
derivations, Iike nominals, e.g. d?t, with the least t-deletion, the next level is that
of irregular morphology, e.g. kept, and then the regular morphology follows, e.g.

heaped. And finally the sentence phonology is situated at the top.
Deletion of [d is seen by Labov (1975, 1994), Romaine (1988) and Knott

(1986), amongst others, as a stable'social marker'A stable characteristic shows
no evolution in time (any longer). A social marker is a dialect characteristic which
is susceptible to styles shifts (more deletion in spontaneous or running speech),
for social class (more t-deletion in lower classes); it is a characteristic which
people are not very aware of and which provokes little social comment, see (11).
A stereotype is a dialect characteristic for which no social stratification or styles
shifts can be detected. The indicators are situated at various points in berween.

(11)
Types of variables

social
stratification sryles shift conscl0usness

stereoryPe
indicator rfpe I
indicator type 2
social marker

+

+

+

+

+

+

So much for the theoretical expectations.

12.2. Phonological and morphological conditions in present-day dialects in
words before silence

As mentioned, t-deletion is not equally frequent everywhere. It is most frequent
in verbs, but there are differences between different verb forms. It is less frequent
in nominal words and within that category least frequent in superlatives. Parti-
ciples behave like nominals (see chapters 6 and 11).

12.2.1. Wrb forms and nominal forms
Three sets of findings are now listed in which verb forms and nominal forms are

compared.
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A. According to phonic prominence there is less deletion of [t] in [xt], [ft], [kt]
and [pd than in [st]. According to articulatory complexiry there is more deletion
of [t] in [xt] [ft], [kd and [pt] than in [st]. In the dialects of the province of Zurd-
Holland and the Betuwe region [t] deletes less in haast'hurry, almost' and nest
'nest' than in bakt'bakes', slaapt 'sleeps', knecht 'servant' and hoofd 'head', and it
follows that articulatory complexity is more important there than phonic promi-
nence (see chapter 6).

B. According to morphological prominence there should be less deletion of -t as a

separate morpheme than [d which is not independent. Our findings indicate the
opposite. In the dialects of Zuid-Holland and the Rivers region there is more
deletion inZ,3sgthan in nominal words, where [t] is not a suffix, more t-deletion
in 2,3sg werh'work(s)', leg'Iay(s)' , geloof'believe(s)' than in ach(t)'eight', hnecht
'servant' and hoo(d)'head' (see chapter 6).

C. According to the principle of disambiguatory information elsewhere within
the word, -r is supposed to carry less information and therefore delete more easily.
\W-e found no differences, however, as a result of disambiguatory information: in
preterites like mochr'could' and moesr'had to' there is more t-deletion than in
2,3sg pres werkr 'work(s)' , z€#'rry(r)' (or in nominal forms hke markl 'market',
uast'Frxed, definite'; this is the result of the high token frequency of the irregular
pret verb forms ending in [xt] or [st] , see 12.2.2 below and chapter 6.

D. According to morphological prominence -t as a separate morpheme in e.g.

2,3sg uriest'freeze(s)' should delete less than ttl as part of a suffix groens(t)
'greenest'.'We find the opposite, however: [t] deletes more in2,3sguries'freeze(s)'
than in groens(t)'greenest', see chapter 6.

From A, B, C and D it follows that phonic, morphological and disambiguatory
prominence do not play a role in these dialects, at least not in the instances
mentioned.

12.2.2. Wrb forms
Five sets of findings concerning verbs:

A. In the dialects of the north east there are four more aspects which play arole in
t-deletion apart from a) sonority of the final stem consonant: to wit b) length of
the stem vowel, c) differences in qualiry of the stem vowel, d) 'historical' length of
the stem vowel, and e) underlying voice of the stem consonant. The verb form in
question is always 3sg pres. Other verb forms show practically no deletion.
a) Sonoriry of the final stem consonant. The less sonorous the stem consonant is,

the more t-deletion occurs. Thus [krk] (3sg'looks') shows more deletion than
tknx(0] (3sg 'gets'), because [k] is less sonorous than [x], and there is even less

or no deletion in [uornt] (3sg'lives').Ar mentioned in 12.1, the total range is:
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1) plosives, e.g.[p] in loopt 'walks',2) fricatives, e.g. [x] in zocht 'sought',3)
nasals, e.g. lml in homt 'comes', 4) Iiquids, e.g. [rJ in uaart 'sails', 5) glides, e.g.

[w] in duutt 'pushes', 6) vowel, e.g. [a] in gaat 'goes' (see chapter 10).
b) length of the stem vowel. \(/here the stem vowel differs in length from the

vowel of the infinitive, there is more deletion than where there is no difference:
3sg fiestl of dialect [e:zn] 'read' is therefore more often found without [t]
than if the 3sg vowel had been long or the inf vowel short (see chapter 10).

c) Shortening in 3sg is often accompanied by a qualiry shift in the vowel sound.
This can be seen e.g. in [bhfl as compared to [bli:vq] 'stx/, remain'. Two more
phenomena may occur when there is shortening: front mutation and back
mutation. In some dialects [o:pt] (3sg'walks) is only shortened to [lcp], in
other dialects there is additional front mutation to [lcep]. 

'S7'hen back muta-
tion occurs the alternates are of the rype fxelvm - xtf(t)] inf 'give'- 3rg'gives'.
Sometimes the stem vowel is lengthened, and in that case there may also be
qualiry shifts: [ku:mp] (3sg'comes') as compared to [kcmr4] (i"0.
\With all rypes of qualitative differences there is more t-deletion than where
there is only a difference in length: -r is therefore oftener retained in dialect

[ast] 3sg of inf [1424] 'read' than in [apJ 3sg of inf [o:pm] 'walk' and fgtfl
3sg of inf [ye:vqr] 'give' (see chapter 10).

d) 'Historical length' refers to a vowel which was short in the past and has become
long, at least in the standard language. Komen 'come' is historically averb with
short stem vowel [c], which was later lengthened in the standard language.
Verbs which have always had long stem vowel, like lopen'walk' have less t-
deletion than verbs with short stem vowel like uallen 'fall', or verbs with
lengthened stem vowel like homen 'come'. Hxl loop(t) 'he walks' therefore
deletes less easily rhan hij ual'he falls' or hq kom 'he comes (see chapter 10).

e) (Underlying) voice plays a role independent of the sonoriry of the final stem
consonant. There is more deletion i" [ytfl 3sgof geuen'give'and in [velt] 3sg
of uallen 'fall' than in [brekt] 3sg of breken 'break' (see chapter 10).

The strong verbs are traditionally categorised into seven classes. In those seven

classes t-deletion is affected in different ways by the characteristics (a-e) above.
This is the result of the fact that those characteristics have different distributions
in the different classes.

When the final stem consonant is voiced, there is less t-deletion in classes I
andT (ryp.r blijuen 'sta/, remain' and blazez 'blow'), but more in classes 4,5 and
6 (rypes tDegen 'weigh', lezen 'read', dragen'carry'). The more sonorous the final
stem consonant is, the less t-deletion is found in 3sg in classes 4 (nemen'rake' >

uegen 'weigh'> breken 'break'), 5 (zien 'see'> geuen 'give'> stehen 'stick, stab') 6
(slaan 'hit'> dragen'carry'> dialect wasken 'wash') andT (uangen 'carch' > blazen
'blow'> lopen 'walk'). In classes I (bltjuen 'sta/, remain'> grijpen 'seize') and2
(liegen'lie' > ruiken'smell') there is more t-deletion when the final stem conso-
nant is sonorous, which is not in accordance with the expectations about sonority
(see chapter l0).
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B. \7e expect 2sg to be morphologically less prominent than 3sg in the dialects of
the province of Zrid-Holland: ji lorp'you walk' occurs more often rhan hij loop
'he walks', because in the inversion there is no inflection for 2sg, whereas there is

an inflection for 3sg loop jU 'd" you walk' vs. loopt hij 'does he walk'. In the
fuvers region hg loop and jtj loopt show equal deletion. There Zsg always does

have the inflection: loop-t-e (see chapters 5 and 9), and as a result there is as much
t-deletion as in hij loopt and less t-deletion than in Zurd-Holland. It is not
possible to make a comparison with the dialects of the north east, because other
factors play a role there. A number of the dialects of the north east do not have

loop in the inversion, see D. below. In the other dialects of the north east, which
do have loop ji or lope jij in the inversion, there are other factors which make a

comparison impossible (see chapter 9).

C. Many dialects in the north east have a uniform plural tn -f;, wij, jullie, zrj loop-
t'we, you, they walk'. These forms have lost the schwa [e] of rui/i/se lopet through
syncope. There are also a number of dialects where we still find rui/i/se lopet. The
uniform plural -r in these dialects is much less susceptible to t-deletion, because -
tr is not preceded by a consonant (see chapter 10).

There is a problem, incidentally, relative to the dialects in the eastern part of
the Veluwe region. There appears to be more deletion in the present paradigm
than in the rest of the dialects of the north east. It is doubtful, however, whether
what is in question here is actually t-deletion. The more western dialects of the
Veluwe region have a uniform plural in -en. The problem is that the eastern
Veluwe dialects have both -t and -en for their uniform plural suffix: uti/i/se lopen

by the side of wi/ilse loopt. The zero forms could therefore also be the result of loss

of -en: lopen > loop. Another explanation could be that competition berween the
concurrent -/ and -en suffrxes has led to deflection and therefore to the zero
forms. These questions are gone into in chapters 7 and8.

D. In those dialects of the north east which have [st] in 2sg, [t1 deletes more in
3sg than in 2sg: fhe lep / lcp] 'he walks' as opposed to fdu lepst] 'you walk'. The
separate morpheme -r is more susceptible to deletion, therefore, than the segment

[t] which is part of the morpheme -st. According to the expectations tt] as

separate morpheme should be perceptually more prominent than [t] as part of a

morpheme. As a result [t] should resist t-deletion better. Our findings are that
this prominence factor, again, does not operate according to expectation (cf.

chapters 6 and 7). \Mhat predominates is articulatory complexiry: [st] is easier to
pronounce than other clusters like [pt]: [t] in -sr is retained.

E. In the province of Zuid-Holland and in the Rivers region a frequency effect
may be a factor in pres and irregular pret. \7e received the impression that above
than a certain frequency in use, there is more t-deletion than under it: frequent t-
deletion is found e.g. in mocht 'could' (token frequency 28), moesr'had to' (token
freq.205) , zeg 'say(s)'(token fteq.249) and ligt'lie(s)'(token freq. 18). Less t-
deletion is found for buigt 'bend(s)', uriest 'freeze(s)' , zwugt'arelis silent' and barst
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'burst(s), split(s)' (all token frequencies under 2). \X/e are not able to demonstrate
this threshold effect positively because of the limitations of the relevant part of
the Uit den Boogaart corpus (1975).

It is definitely not a fact that [t] as separate morphe me of 2,3sg pres (zegt, leest,

uriest 'say(s), read(s), freeze(s)') shows less deletion in these dialect groups than [t]
in moch, moes, wis'cortld, had to, knew'. It is true that [t] i" this latter category is

deleted very frequently, but this has to be a result of their token frequency: they
are very common irregular verb forms.

The dialects of the north east do not display any token frequency effects at all
(see chapter 5 and 10).

12.2.3. Nominal forms
A. In the province of Zuid-Holland and the Rivers area [t] is not deleted more
easily in past participles like gemaakt 'made' than in other nominal forms without
disambiguatory information, like marht 'market'. This is not in accordance with
the expectation that [t] should be less prominent as a result of the existant
disambiguatory information. Even more contrary to expectation is the relation
berween participles like gemaakt and the sg pres forms like werk 'work(s)', for
here results are the opposite: t-deletion is in fact more frequent in sg pres than in

Past part.

B. In many dialects of the north east the number of words theoretically suscep-
tible to t-deletion is small because many nouns and adjectives end in -e.In neste
'nest' and slechte 'bad' [t] is not word-final. In cases where [t] is in fact word-final
t-deletion only occurs if the preceding consonant is -[x] or -[s]: kne[xJ (knecht
'servant'), rueb| ,r,.est'nest'), sle[x] (slecht'bad') (see chapter 10).

C. Superlatives are characterised by longer consonant clusters than most other
forms in [t] : ergst, slechtst, grootst, droogst'worst, worst, biggest, driest': at least
three, sometimes four consonants. They are articulatorily rather complex, which
could promote t-deletion. But because of their expressive-semantic prominence
we expect [t] to be retained. Semantic prominence is in fact predominant, for the
regular superlatives show comparatively very little t-deletion. Forms llke groots for
grootst 'biggest' are not frequent at all. For more details see chapter 6.

Although t-deletion in superlatives is low in frequency, there are differences
depending on the consonant cluster. Like with other nominal forms and with
verb forms, it would be conceivable for articulatory complexiry and phonic promi-
nence to be counteractive and so balance out. In these clusters phonic promi-
nence appears to play a role, because [t] in ltst) (heetsl'hottest') is deleted more
often than in lfsr) (droefir'saddest'), [xst] (droogst 'driest'), lpst) (slapsr'weakest'),

lkstl (uaakst'most often'). This is something we had not encountered before.
Articulatory complexiry turns out to be of no importance here: because in [tst]
there is no shift in the place of articulation, as there is in the other clusters [fst]
etc. It is conceivable that the dialects differentiate in accordance with the rype of
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cluster: in that case phonic prominence would predominate in longer clusters,
whereas in shorter clusters of rwo consonants (see 12.2.1 ad A) articulatory
complexiry would be predominant (cf. chapter 6). Languages can apparently
differ in this respect (see also 12.6).

D. In the dialects of the province af Zuid-Holland and the Rivers region sonority
plays an additional role in t-deletion. This concerns the opposition sonorous/not
sonorous: [+son] + lst) groenrl 'greenest') as opposed to [-son] + [st] (bleekst
'palest'). [st] is articulatorily more complex in the cluster [kst] than in [nst] and as

a result we expect more t-deletion in [ksd. In clusters with a larger number of
non-sonorant consonants we do in fact find more t-deletion than in clusters with
fewer non-sonorant consonants (see chapter 6).

In fact, in the longer clusters with [tst] (grootst'biggest') it is also possible for
word-internal [t] to be dropped instead of word-final lt): groost. Apparently
clusters of three dental consonants are perceptually too long in the relevant
Netherlands dialects, and the solution is dropping either of the rwo [t]s (see

chapter 6).

12.3. Diachronic aspects. Phonological and morphological conditions in
words before silence

Nfle srudied 1) developments in t-deletion in Zuid-Holland and the Rivers region
over the period of 1955-1985; 2) the state of affairs in the 20'h century and
developments in the 14'h century for the dialects of the north east. We conclude
with a brief discussion of the zero uniform plural in dialects of the Veluwe region.

12.3.1. The prouince of Zuid-Holland and the Riuers region

For the province of Zuid-Holland and the Rivers region we have established rwo
developments for the period of 1950-1985. 1) T-deletion has gained ground in
the western Rivers region, lost ground in the eastern Rivers region (see chapter 5).
2) The dialects in the Rivers region evince a separate internal development: the
decline in t-deletion can be accounted for by the fact that -r had always been
retained elsewhere in the paradigm of nouns: knech (sg) vs. hnechte (pl'servants'),
sleclt vs. slechte'bad'. T-deletion has remained a natural phonological process in
the region, for the decline in t-deletion results from a dialect-internal generalisation
of plurals to singulars. Reintroduction of -r under the influence of the standard
language is not a plausible explanation, because in the western fuvers region,
which is closest to the conurbation of the western Netherlands from which the
standard language exerts its influence, there is more t-deletion (chapter 5).

In this connection the question may be raised whether the 17'h and l8'h-
century uniform plural zero forms of Zuid-Holland are actually the result of t-
deletion: wij *loopt , wij loop 'we walk'. In my opinion the ending was more
probably -en: wij lopen > wrj loop. For a comparable problem in the eastern
Veluwe region cf. section 12.2.2 ad C and 12.3.2 below, see also chapter 8).

45r
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12.3.2. Dialects of the nortlt east

3sc pnes

Differences in t-deletion in the dialects of the north east are largely determined
by four diachronic developments (chapter 10), which led to a comprehensive
morphologisation of t-deletion. As a result t-deletion is now almost completely
restricted to 3sg of strong and irregular verbs. The strong verb [o:pqr] 'walk' and
the irregular verb [hebrr.r] 'have' delete -r in 3sg: [*p], [hefl, but the regular verb

[uarkl] 'work' retains its -r in 3sg: [uarkt].
The four diachronic developments are:

1) Syncope of suffix vowel, as in giuet (with short i) , grfi'gives', leading to a

consonant cluster [ft]. In this cluster [t] can delete. \Where there is no syncope,
these dialects show no t-deletion.

2) Open syllable lengthening (osr), asinjaagn (inf. 'hunt') as opposed rc jag(3sg
'hunts') and in le:zn (vowel [e]) (inf 'read') as opposed to les (3sg'reads') led to
qualitative and quantitative differences in the stem vowel which have become
factors affecting t-deletion. These differences in stem vowel were dealt with in
section 12.2.2.

3) Shortening of vowel before consonant cluster resulting from syncope, as in
kiket (vowel li:) > hikt (vowel [t]) 'looks'also leads to qualitative and quantita-
tive vowel differences which affect t-deletion (see sectio n 12.2.2.)

4) Moreover, these dialects had very long-standing qualitative vowel contrasts
berween inf and 3sg which had been caused by front mutation (uaren - ueret
'sail') and back mutation (breken - brikit 'break').

Syncope takes place over a long period in the Middle Dutch and Middle Low
German dialects and progresses roughly from south west to the north east, earlier
in the Belgian province of \flest Vlaanderen and later in the dialects of the north
east.

oSL takes place over an even longer period and is not completed by the end of
the Middle Dutch writings. The progress is from west to east, in the east length-
ening in open syllables takes place last. Thus the rwo changes cross each other. In
the medieval dialects we sometimes find OSL first, followed by syncope, and
sometimes only syncope, as a result of which osr- is no longer possible. This
phenomenon also occurs n the eastern dialects, although later than elsewhere. In
some dialects the rwo changes may have been at work simultaneously, in different
sections of the lexicon.

Syncope makes it impossible for oSL to have any effect, because open syllables
do not arise befo.. .orro.ant clusters. In the north east the interference of
syncope with osl is strongest.

In fact, conditions for syncope change as times passes. At first syncope occurs
more often after short stem syllable than after long stem syllable, more in vC
heuet'takes' than in YYC uriezet'freezes' and vCC steruet'dies'. Later we see a

change in conditions: more syncope after short vowel than after long vowel, more
in VC heuet 'has' and YCC steruet'dies'than in YYC uriezet'freezes', cp. 02).
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(12) Development of syncope in relation to verb stem

syncopated form non-syncopated form

VC

VC VCC
VCC WC

WC
initially
later

V=short vowel; W=long vowel; C=coflsonant; CC=consonant cluster or
geminate

The newly created consonant clusters with [d from now on occur mainly after
verbs with short stem vowel. As a result these verbs have the first and the most t-
deletion. This situation explains the fact that leghet 'lays' and heuet 'takes, has' are

at the forefront in both syncope and t-deletion. In these forms syncope is so early
(resulting in legt and hefi) that both retained their short vowels. T-deletion then
leads, also relatively early, rc: legh en hef At present [ex(t)] and [hef(t)] are still
forms with a high frequency of t-deletion. For the record we would like to point
out that syncope takes place independent of the sonoriry of the final stem conso-
nant.

UNrponv PLURAT

In the dialects of the north east the competition berween uniform plural in -r and
tn -€n is very old. The form in -en is therefore probable just as indigenous as the
form in -t and the stabiliry of the ratio between them renders both Heeroma's
\Testphalian expansion of uniform -r plural and expansion in the sense of Kloeke
of Hollands -r plural not very plausible. It is not true that in the regions where -r
and -en occur side by side all the plural forms necessarily have either -t or -eru, in
some regions both are possible. Developments may differ for each finite form (1,

2 or 3pL). See chapters 7 and 8.

12.4. Phonological and morphological conditions in the connected sentence
in presen t-day dialects

Just like in words in isolation, t-deletion in words in the connected sentence
shows a lot of variation. The initial sound of the following word makes a differ-
ence for t-deletion. Thus [t] is more often retained before vowel than before
consonant or silence.

I will discuss, successively, the province of Zujd-F{olland and the Rivers re-

gion, the Netherlands as a whole, and Flanders. For the sake of convenience the
sentence factors are listed once more:
1) the next word begins with a consonant, as in last uan'trouble of [ct*c]
2) the next word begins with a vowel, as in loopt in'walks in' [ct#v]
3) no other word follows immediately, there is silence, as in ... loopt'walks'

[ct*pl.

453
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[ct*v] after re-syllabification becomes [c]-[tv] and as a result is less articulatorily
complex (syllable ending in single consonant) than [ct+p] (syllable ending in rwo
consonants), which in its turn is less complex than [ct+c] where there is a

succession of three consonants.
In terms of phonic prominence [ct#r'] is the most prominent and should

therefore show the least deletion, [ct+p] is the least prominent and [ct#v] occu-
pies a position somewhere in berween (see chapter 6).

12.4.1. The prouince of Zuid-Holknd and the Riuers region

PHoxIc PRoMINENCE AND AKI-ICUTAToRY COMPLEXITY

\(/hen, in addition to (a) word-internal context [p; k; f; x; s] and (b) relevant
morphological categories of the word (monomorphemes: noun, adj and num;
paru irreg prct;2,3s* pres), discussed extensively above, we now also consider (c)

the positions of the word in the connected sentence (silence, vowel, consonant)
collectively as relevant groups of factors respecting t-deletion, then the province
of Zuid-Holland and the Rivers region behave in dissimilar ways (see chapter 11)

For Zuid-Holland we are now able to be more precise about the effect of
articulatory complexiry at the word ending because the effect of sentence context
is now taken into account. In the cluster [pt], as in hij slaapt 'he sleeps', [t] is

deleted more often than in clusters in [kd @akt ' bakes'), lxt) (knech4 'servant'),

lftl (hoofd 'head'). The cluster [st] (haast 'hurry') has low phonic prominence and

[t] could possibly be dropped sooner, but this proves not to be the case. which
means that articulatory complexity predominates. This leads to a dichotomy
between labial and lingual sounds. It appears that the cluster [pd, which is

articulated with the lips as well as with the tongue, is more difficult to pronounce
than the clusters [st, kt, xt], which have only lingual articulation (see chapter 5).
The cluster [ft] falls outside this dichotomy, because [fl is labio-dental.

In the Rivers region the situation is different. Contrary to expectations, phonic
prominence at the word ending plays no role, and neither does articulatory
complexiry at the word ending before silence: [pt, ft, xt] are neutral, but both [s]
in [st] and [k] in [kt] show a tendency to resist t-deletion when they occur before
another sound: bakt'bakes' and wast'washes' in these circumstances do not drop
[t] whereas in hoopt'hopes' and blryfi'stays, remains' the possibiliry is main-
tained.

MonpHor-ocrcAL FACToRS

Given the position, in the connected sentence or not, of word-final -r, we are now
also better able to delimit the role of the morphological factors. The results
confirm our findings so far. Apart from their superlative forms the regular parti-
ciples hke gemaaht'made' behave like normal forms llke hoofd'head' and acht
'eight'. They have less deletion than the verb forms2,3sglike loopt 'walks'and
irregular pret forms like mocltt'could'. The irregular pret forms show the most
deletion.
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Moreover, the province of Zuid-Holland shows less vdeletion than the Rivers
region in nominal forms and in regular participles. In irregular pret and in 2,3sg,
on the other hand, Zuid-Holland has more t-deletion than the Rivers region. In
the Rivers region 2,3sg is neutral with respect to t-deletion.

As regards the sentence context itself now that all the relevant word-internal
factors have at the same time been taken into account, it is possible to classify the
contexts [#c], [#v] and [#r]. \X/e repeat diagram (10) as (13)

(13) Ct#P Ct#Y CI#C

articulatory complexity
perceptual prominence

+

++ +

++

# = word boundary; C = cofisonant; V = vowel; P = pause or silence.
+ ++ degrees of complexiry

The context [#v], in both dialects, proves not be measurably influenced by
phonic perceptual prominence and articulatory complexity. See diagram (13). In
the context [#r'] there is the least t-deletion, which is in accordance with the
expectations. It is true that the cluster is articulatorily complex, but phonic
prominence predominates. In the position before [#c] the most t-deletion is

found. Articulatory complexiry is the decisive factor here. These effects primarily
play a role in the province of Zuid-Holland, for in the Rivers region the sentence

context does not affect t-deletion. There we only find the effects of contexts
preceding [t] (see chapter 11).

Speakers from the Rivers area thus have as their rule of behaviour: be sure to
delete a great deal, especially in irregular verbs, a little less in nominal forms
(including regular part) and delete yet a little less after [k] and [s].

Speakers from the provin ce of Zuid-Holland follow the rule: do not delete too
much, but if you do, delete especially much in irregular pret, a great deal in 2,3sg
en not too much in nominal words. Also delete after bilabial consonant and
delete especially much before consonant and less before silence.

12.4.2. The Netherlands
tWhen we consider the Netherlands as a whole, the emphasis is a little different
than for the province of Zuid-Holland and the Rivers region only. The findings
are based on an interpretation of the total picture produced by the dialect maps

for t-deletion in the connected sentence in the Netherlands. The picture emerg-
ing from the maps concerning the whole country, in chapter I 1, can be con-
densed into diagram (14), in which I also incorporate the findings of Ottow-
Kolman (1989).
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(t4)

-t#P -t#v -t#c examples

- =C=COflsOnant
- =C=SOIlOfzfIt Afl
- =V=vowel fon

x
(-)

(- -)

+

(*)
x

+++
++
++

(uaart)
(doet)

loopt in
komt als

krijgt last
hoort mij
gaat goed

+ here means more t-deletion; - means less t-deletion; x
between ( ) the findings of Omow-Kolman (1989) for
the Rivers region.

means: not studied;
Zuid-Holland and

The rwo dialect groups discussed above, the province of Zuid-Holland and the
Rivers region, are included in the analysis. Here [t] is phonically less prominent
but articulatorily more complex after sonorant and before silence than after vowel
and as a result will delete more often. After sonorant consonant or vowel [d
deletes from less to more often in the order t+pl -(-) I l#v) + I l#cl ++.

'We included the findings of Ottow-Kolman (1989) in this. There is no similar
pattern to this to be found in ( 13), as the pattern for either phonic prominence or
articulatory complexiry. For [#C] articulatory complexiry is predominant, for
[#v] phonic prominence possibly predominates. In the rest of the Netherlands t-
deletion after vowel is restricted to the provinces of Zeeland, Noord-Brabant and
Zuid-Holland, and the Rivers region, after sonorant (including vowel) to the
province of Zeeland and the Rivers region. In the rest of the Netherlands articula-
tory complexiry is therefore predominant in the sentence context.

12.4.3. The Flemish-speaking part of Belgrr* and France
In the Flemish-speaking parts of Belgium and France the constellation is differ-
ent. There, the picture emerging from the maps on t-deletion in chapter 11

agrees best with the complexiry diagram in (13) which concerns articulatory
complexir/, see diagram (15).

(15)

Ct#P Ct#Y Ct#C examples

verbs:
after consonant
after vowel or

sonorant
nouns:

+

+

x x

++

++

+

geefi
brengt

loopr in
homt als

krijgt last
gaat goed/
komt uan
last uan

+ here means more t-deletion; - means less t-deletion; x means: not studied
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In the Belgian province of Limburg there is, independent of morphological class,

especially a great deal of t-deletion after non-sonorant consonant. Outside that
province, as it appears from the literature (see chapter 1), t-deletion in the Flem-
ish-speaking parts of Belgium and France occurs almost exclusively in verbs and
not in nouns. After vowel or sonorant t-deletion occurs in the whole area (with
the exception of Belgian Limburg) before consonant. Before vowel t-deletion
occurs the least often, particularly in the Flemish-speaking part of France. Before
silence there is t-deletion in France and in the province of \7est-Vlaanderen, and
less in the southern part of Oost-Vlaanderen.

12.5. External influences

12.5.1. Socialfactors

The data for the investigations in this study originate mainly from the project on
phonology and morphology of the Netherlands dialects on the basis of fieldwork
(Goeman en Taeldeman 1996). They were collected in the Netherlands by a
Iarge number of fieldworkers. \fie investigated whether this fact affected the data.

\7e took into consideration the fieldworker's sex and the informant's sex, age

and social class. It turned out that they play only a very minor role (chapters 2

and 4). \We assume that the marginal role of social factors in t-deletion is not due
to the manner in which our corpus was built up. This impression is confirmed by
the stereorypical 'soft g' in our material (chapter 2), which behaves in accordance
with theoretical expectations about stereorypes. A stereorype is a characteristic for
which no social stratification or sryles shifts can be detected (and which moreover
provokes comment and of which speakers may be aware). According to these two
criteria of stratification and styles shifts 'soft g' and t-deletion are both stereo-
rypes. This does not imply, however, that social factors could not play a role in
other phenomena.

12.5.2. D ialect geogra? hical factors

The most important language-external factor is geography, see diagram (16) for a

survey of the aspects discussed, arranged by province for dialect (group) or lan-
guage.
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(16)
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subject dialects

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 5

Chapter 7
Chapter 8

Chapter 9
Chapter 10

Chapter 11

t-deletion, general

t-deletion, general

t-deletion and factors

present paradigm
development plur pres

2sg inversion
t-deletion 3sg pres verbs
(+ nouns) and factors

t-deletion and factors

Zuid-Holland,
Rivers region
Zuid-Holland,
Rivers region
Zuid-Holland,
Rivers region
the Netherlands
the Netherlands, the north
east of the Netherlands,
Middle English
the Netherlands
the Netherlands, Flemish-
speaking Belgium, Middle
Dutch, Middle Low
German, Old English
Zuid-Holland, Rivers
region, the Netherlands,
Flemish-speaking Belgium,
Middle \flest Flemish,
Old French

The most important findings are:

A. Increase or decrease in t-deletion occurs largely independent of the standard
language. Geographically speaking I regard the standard language as a western,
Zuid-Hollands dialect (chapters 4 and 5). The autonomy of the phenomenon is

apparent both from the analysis of dialect data (as mentioned in 12.3.1) and from
the analysis of speakers judgements about proximiry and relationships berween
Ianguages, see chapters 3-5. They demonstrate that short distance contacts are

more important than longer distance contacts. Overall influence of the standard
language should be visible in a uniform decrease in t-deletion in the whole area,

or rn an lncrease rn t-deletion moving slowly from west to east. There are no signs
of such an influence.

B. More local contact processes can be detected. Local contact processes fit in
well with dialect-internal processes as established in 12.3.1.

Contact zones prove to have high frequencies of t-deletion. The Rivers region
is such a zone, at the intersection of the dialects of the southern province of
Brabant, the western province of Zuid-Holland and the Veluwe, a northern
dialect region. This dialect contact was also apparent from an analysis of migrations
beween and across these areas. In the towns of Zuid-Holland t-deletion is the
most frequent, in the countryside of Zuid-Holland it is much less common.From
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the beginning of the Eighry Years' *War of Independence in the 16'h century right
into the Industrial Age for the western Netherlands the towns had been (and in
fact still are, because of the influx of immigrants) real 'melting-pots', which has

caused long-standing language contact situations (chapter 6). The Eighty Years'
\(/ar caused an influx of many immigrants from (French) Flanders and Brabant,
with their own forms of t-deletions, which reinforced existing local tendencies.
The east of the Zealand Flanders region of the province of Zeeland is also a t-
deletion area. In the 17'h century it was repopulated with people from elsewhere:
the west of the region (particularly the Land van Axel), was colonised by Zealanders
from the island of \Talcheren and by Flemish and French-speaking Belgians
(Taeldeman 1979); the Zealanders and Flemish-speaking Belgians probably had
different t-deletions (considering the present data on t-deletion in the connected
sentence). The eastern area was repopulated exclusively by \Waaslanders, who
brought with them a form of t-deletion similar to that in Flemish.

For the contact situation in the east of the Veluwe region and its zero forms for
the uniform plural I refer to section 12.2.2, ad C. In my opinion this situation of
contact between speakers of Hollands and Utrecht dialects and speakers of north
eastern dialects is of very long standing.

C. Dialect contact of a very particular character is established by the expansion of
a given phenomenon to peripheral regions from a central region: the Rhineland
(Ponelis 1993).Contact berween the t-deletion regions in the Netherlands prov-
ince of Limburg and the neighbouring t-deletion regions in the Rhineland on the
one hand and the rest of the t-deletion regions in the Netherlands on the other
hand, Ieading to an expansion of t-deletion from the former regions, is not
plausible for rwo reasons: a) the conditions for t-deletion in the Limburg-Rhineland
group differ from those in the rest of the Netherlands dialect groups, and b) there
is no geographical continuiry between the former and the latter dialect groups
(chapter 10).

D. In the province of Zuid-Holland, the Rivers region and the dialects of the
north east there are no contexts for t-deletion which are valid for all three dialects.
Zuid-Holland and the Rivers region agree in the fact that articulatory complexity
(including sonoriry, namely the number of non-sonorant consonants in a cluster)
and phonic prominence (only in the case of superlatives) play a role, besides

morphological class: there is more t-deletion in verbs than in nouns, adjectives,
participles and superlatives. In chapter 6 we restricted our study principally to t-
deletion after non-sonorants. For t-deletion after nasals, Iiquids and vowels our
findings for Zrid-Holland and the Rivers area were replicated by Ottow-Kolman
(1989): although there is less t-deletion when these conditions are present, the
trends established by us in chapter 6 are identical.

The province of Zuid-Holland and the Rivers region show nothing like the
specific form of t-deletion in 3sg in strong and irregular forms which is so

characteristic of the dialects of the north east (chapter 10). Ar established in
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chapter 10, sonoriry plays a different role in the dialects of the north east than in
Zuid-Holland and the Rivers region.

E. \We have also established differences berween Zuid-Holland and the Rivers
region with respect to the word-internal contexts and sentence context affecting
t-deletion. They concerned the facts a) that sentence context is relevant in Zuid-
Holland (in which cases articulatory complexiry is predominant), but is irrelevant
in the Rivers region; b) that word-internal articulatory complexity causes t-dele-
tion in Zuid-Holland but does not do so in the Rivers region, and c) that word-
internal phonic prominence counteracts t-deletion in the Rivers region but not in
Zuid-Holland (see section 12.2.1)

F. Morphologically speaking and as to sentence context Flemish t-deletion oper-
ates different from t-deletion in the dialects of the Netherlands. It is restricted
mainly to 3sg, but there, unlike the dialects of the Netherlands, it encompasses all
verbs. Articulatory prominence in the sentence context is predominant (see sec-

tion 12.4, diagrams 13 and 15).

12.6. American English, Middle'West Flemish, Middle English and Old
French

\7e compared our findings to other languages.

A. The fact established in this study, that [t] in [st] clusters, as in haas[tJ 'hurry' is

deleted less often than in clusters with other non-sonorant consonants, as in
knech[t/'servant', does not occur in American English (aE). The opposite is in
fact the case in AE: [t] is deleted the most frequendy in the cluster [st] and in that
position behaves according to expectations on phonic prominence. Vith longer
consonant clusters Netherlands dialects possibly display more perceptual tolerance
than American English dialects, where lower phonic prominence affects clusters
as relatively short as [st]: in Netherlands dialects lower phonic prominence may
affect clusters of three dentals, as in groofsl'largest', but it does not affect shorter
clusters of rwo, in which cases articulatory complexiry predominates.

B. In the Netherlands dialects [t] deletes more often in finite verbs than in
nominal forms like nouns and adjectives (and past participles). American English
behaves remarkably different: t-deletion takes place in the order noun - irregular
pret verb - regular pret verb. More in pact than in hept, and more in kept than in
heaped. Therefore t-deletion in the Netherlands dialects, unlike in the AE dia-
lects, does not behave according to the principle of morphological prominence.
In the Netherlands dialects there is no diflbrentiation for prominence between
morphemic -r (in verbs) and either final [t] als part of the stem (in nouns,
numerals, adjectives and adverbs) or [t] as part of an affix (2sg -st or superlative -
sr). The Ripuarian dialects in the province of Limburg must be excluded in this
respect. In this area morphological prominence does appear to play a role (Hinskens
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1992).In fact, this reinforces our argument that t-deletion cannot be explained as

an expansion from the Rhineland.

C. In early Middle \7est Flemish there is t-deletion in 3sg, but only in enclitics:
mahetse > makese '(he) makes them'. By the side of that we find maahtse , in which
[t] tends to be retained even though it is positioned berween rwo consonants.
Vhen word-final [t] precedes -men'people, one' it is more easily deleted than
before -se'them. This is a result of the syllabification: -.tmr is more difficult than
-.tse.Independent of this, there is more t-deletion in non-syncopated forms than
in syncopated ones: [t] in maaktse is retained more often, whereas maketse drops
its [t]. Moreover, it appears that independent of the rwo factors just outlined, the
sonoriry of the stem consonant has a remote effect on t-deletion: the less sono-
rous the stem consonant is, the more t-deletion occurs (see scale section 12.2.2 ad
A-"). So there is more deletion in makese than in geuetse '(he) gives them'.

D. In Old French we also find t-deletion: it occurs the most often in the passd

simple of verbs, hke achata < achatat 'he bought', a little less often in nouns like

foi . foit'faith' and much less in participles like uendu < uendut'sold' (chapter
11). The Middle 'West Flemish t-deletion was not influenced by t-deletion in
Old French: the conditions for t-deletion are different and moreover, there is no
geographical adjacency.

E. Syncope of suffix vowel is a precondition for t-deletion in other dialects than
Old French and'W'est Flemish. More in general, there is scarcely any similarity to
be found berween the different languages and dialects in which syncope occurred.
In the OId English dialects, the dialect of the Cleves region in Germany and the
Middle Low German dialects (in this case Goor in the Twente region) also,

syncope of the suffix vowel operates in a different manner in each case. The
sonoriry of the stem consonant, incidentally, plays no role in these languages and
dialects. The only similarity I have been able to find is berween the Kentish
dialect in Old English and the Middle Low German dialect of Goor in the rype of
stem consonant: there is more syncope after d bidt'prays'than after liquidsand
nasals: uallet 'falls'. I have not been able to study all non-sonorant consonants. A
study needs be made of the role g and u play, as in dreget/dreegt 'carries', giuet/gifi
'gives'. As fricatives they occupy a middle position on the sonoriry scale, berween
d and the liqaids/nasals (chapter 10).

72.7 . Language theoretical implications

The most important pattern all the Netherlands dialects under discussion share,
in spite of all their differences, is that t-deletion is morphologically determined.
This is in fact something which proved to be the case in all other languages
studied so far. The morphological context in which t-deletion occurs is, however,
in each case profoundly different. The differences are:

461
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A. For the Netherlands language we have established a dichotomy of verbal as

opposed to nominal (including participle), in which the verb forms exhibit more
t-deletion.

In American English the division is into three: nouns > irregular verbs >

regular verbs, in which t-deletion increases in that order.

B. Although the dialects of the north east demonstrate the same dichotomy
verbal-nominal as the other Netherlands dialects, they difler in their marked
restriction of t-deletion to 3sg of strong and irregular verbs.

C. Middle Flemish has t-deletion in 3sg pres, but in combination with an enclitic
with which the 3sg forms one word.

D. In Old French the division is into three: most deletion in 3sg pres, a limle less

in nouns, and much less in participles.

E. The phonological contexts for t-deletion in the three Netherlands dialect
groups differ a great deal (see 12.2.2. and 12.2.3). L the north east word-internal
factors concerning the stem structure of the verb are predominant, in the Rivers
region a number of word-internal factors predominate which, in a limited fash-
ion, concern phonic prominence and sonoriry. Finally, the dialects of Holland
display articulatory complexiry effects of the connected sentence, apart from
chiefly word-internal factors of articulatory complexiry.

F. Considered diachronically, there are differences berween the dialects of the
north east (see chapter 10) in the issue of contexts for t-deletion: a) the context of
morphemic structure length evolves into stem vowel length, for this latter context
turns out to explain t-deletion in the Middle Low German period better; b)
subsequently, in the dialects which are the successors of the Middle Low German
ones, the importance of the context stem vowel length for t-deletion is dimin-
ished by the fact that qualitative differences in the stem vowel become more
important.

G. Token frequency plays a role in the dialects of the province of Zuid-Holland
and the Rivers region and this is something which has not so far been found in
any other of the languages studied. \fle found this effect only for verbs. The
irregular pret forms like moest, mocht 'had to, could' and some (2),3sg pres forms
like (/fl hij buigt '(you; he bend(s), bow(s)'Iose their [t]'s very frequently; for the
irregular pret forms in [rd and [xt] lTke moest, mocht'had to, could' it was

established that the high frequency in t-deletion is paftly caused by their token
frequency.

These findings show that we have established a great number of different t-
deletion patterns, so numerous and varied that all theories proposed so far break
down.
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1. The theoretical model that was formulated for the American English data does

not work for the present-day Netherlands dialects (with the exception of the
Ripuarian dialects of Limburg), the Middle \7est Flemish dialects and OId
French. In the model, morphological forms can pass through three cycles of t-
deletion (G.ry 1991a): firstly monomorphemic words like nouns, secondly
these plus the irregular verbs, and finally these rwo plus the regular verbs. This
cyclic model of the lexicon was proposed to account for the morphological
differences in t-deletion in American English dialects and proves to fit those

but not the Netherlands dialects. In the Netherlands dialects there is rather a

dichotomy nominal vs. verbal to be found (chapter 11).

2. Nor does the rephrasing in terms of Optimal Theory (or) by Kiparsky (1994)
of the effects of the cyclic model just referred to fit the Netherlands and other
findings (chapter 11).

3. T-deletion is not a stable social marker in the sense of Labov. This is counter to
the assumptions of Romaine (1986) and Knott (1986) about t-deletion in-
cluding Netherlands t-deletion, for in one region t-deletion is gaining ground
while in the other region it is losing ground. The sryles shifts that accompany
social markers do in fact occur (chapter 5), but there is little or no social

stratification (chapter 4).
4. From 3 it follows that as to rypology of variables (see diagram (11)) the sryles

shifts and social stratification of t-deletion in the Netherlands dialects rather fit
the indicators (indicator rype 2). It is not clear whether t-deletion is in fact
always unconscious and invites no social comment, as is required for an indicator
phenomenon. Social comment is restricted to stereorypes, but t-deletion is in
fact the object of social comment, as is evident from the fact that speakers with
t-deletion from the Rivers region are called 't-thieves'. The patterns of t-
deletion established by us do not fit well into the rypology of variables (chapter

2).
5. The reduction as proposed by Kiparsky of the phonological conditions into

universal conditions, in which the only difference berween dialects is the
general level of t-deletion and not the conditions affecting it, does not fit the
differences we have established. Dialects do not only differ in their general
levels of t-deletion, but also in the number of conditions affecting deletion and
the degree to which they affect it.
The morphological phenomena are reduced by Kiparsky,o functional differ-
ences like preservation of information (keep - kep; dropping of [t] is permitted)
and avoidance of ambiguiry. For avoidance of ambiguiry we have demon-
strated that it does not play any role in the Netherlands dialects. \Mhat could
possibly be seen as preservation of information is the role qualitative and
quantitative vowel differences play for t-deletion in the dialects of the north
east. But in those dialects the process of t-deletion is highly morphologised and
factors of stem structure appear to play al,arger role than a functional need to
distinguish berween word forms.

5. From 1-5 it follows that no universal patterns and factors for t-deletion, p€r-
taining to all languages, can be established.
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12.8. Methods employed

This study is based on very large numbers of dialect data. The bulk of them were
collected from the beginning of the 1980s in the project on phonology and
morphology of the Netherlands dialects on the basis of fieldwork (Goeman and
Taeldeman 1996).

The corpus was built up by selecting as informants individuals who regularly
use dialect in their daily environment. In selecting these individuals for the
Netherlands we have not tried to restrict ourselves to Non Mobile Older Rural
Males. Such restrictions lead to a decrease in variabiliry and to distortions which
affect the validiry and reliabiliry of the material.

The dialect data were tested for reliabiliry and validity by comparing our
sample with what is encountered in the Netherlands population. Here we con-
centrated on a) the social background variables of the informant and b) the
distribution of the localities over the Netherlands.

In addition we verified, for the rwo transcribers who made the largest number
of recordings and transcriptions, whether their narrow phonetic transcriptions in
IPA were suflciently precise.

In nearly all these cases it proved that the selection of informants had minimal
adverse effects on reliabiliry and validiry, compared to other dialectological stud-
ies of this rype, for example. the RND (Series of Regional Dialectatlasses of the
Netherlands, see chapter 2, map 1), and especially the Survey of English Dialects.

AII the tape recordings were transcribed in narrow IPA. This requires consider-
able skill in the transcribers. The two transcribers who did the bulk of the
transcriptions were tested for the reliabiliry and validiry o[ their transcriptions.
This was done by asking them to do a transcription of the same recording and
then comparing their tianscriptions, not only mutually, but also to a master
transcription of the same recording which could be considered as a standard. The
transcriptions were assessed on vowels, diphthongs and consonants. In addition
the use of diacritics was compared. The quality of the elicited material was good,
measured by the standard of an independently drawn up phonological vowel
chart for the informant's dialect. Most of the phonetic transcriptions can be

considered to be valid (even better than the master transcription taken as stan-
dard) and to be reliable (mutually consistent).

The numbers of forms (tokens) studied are to be found in (17).
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(t7a) Zuid-Holland and the Rivers region

forms in which t may be deleted

Past Part
3tg
2,3sg paradigm
irreg pret
noun
superl
sentence

1016
2482

399
369

2r87
2058
t48

Dialects of the north east

forms in which t may be deleted
?co
""b
ffrcl Pfet
noun
sentence
other forms studied:
inf

t2208
\28

1120
869

r2208

The Netherlands Belgium

forms in which t may be deleted
present paradigm
(includin g Zsg inversion)
connected sentence

8800

2128 r504

(t7b)

The maps in chapters 10 and 11 are based on data for 353 locations in the
Netherlands. The maps for Belgium in chapter 11 are based on 188 locations.

For the processing of the many thousands of forms I developed models and
employed statistical techniques. They served to establish under which conditions
the results are significant.

Two techniques in particular were employed in the developing of models:
multiple linear regression (Mosteller and Tukey 1977) and logistic regression
(McCullagh and Nelder 1983, employed in chapters 7, 8, 10 and 11), and in
addition to these tests like chi squared, Spearman's rho and Kendalls \W (Siegel

1956) in chapter 6. The developing of models through regression and loglinear
analysis implies that I investigated in each case which of the possible factors play a

significant role. The developing of models was at all times theoretically controlled
and aimed at finding the optimal set of factors. An optimal estimation of effect is

achieved when all the relevant factors, and no irrelevant factors, have been incor-
porated in the model.

465
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I selected this procedure because it is formulated in terms of dependent and
determining factors and because it allows an interpretation which goes beyond the
establishing of correlations. Interpretation makes a causal connection berween
the dependent process (t-deletion) and the determining factors (the language
internal and external contexts, chapter 1). Important factors prove to be consti-
tuted e.g. by the geographical dimensions, expressed in co-ordinates: west-east
and south-north. Another important factor is time (chapters 5, 8, 10 and 11). As
a matter of fact, the rule is that the larger number of factors are involved, the
more precarious it becomes to disentangle them, unless enough data are available.
The most complicated models are in chapters 4 and 5 and in chapter 10. Two
illustrations are given below and carried on to the maps in this study.

A. In chapter 4, 7l factors were tested for significance. Of those 1 1 factors, six
were geographic in character, five were social in character. At our first try only
five factors were apparently significant, all five of them geographic. After this first
try another model was therefore estimated, in which only those variables were
incorporated that had been found to be significant in the first instance. The
significant factors were: the east-west (1) and south-north (2) dimensions, and
both these dimensions to the power three ((3) and (4)). The power three at this
stage was the best way to account for rwo additional general trends in the geo-
graphical pattern of t-deletion, in which there is comparably more t-deletion in
the east and the south west than in the central regions and the north west. The
square factor turn out not to be needed in this round (chapter 4).

One of the significant factors from the first model, distance from the standard
language (5), of which I established a strong interdependence with the west-east
dimension, on further consideration proved to have no relevance (chapters 3 and
4). On the other hand, the local mutual proximiry of the dialects did appear to be

relevant. Such, at any rate, is my interpretation of the remaining, unexplained
portion of the variation, in which additional association berween dialects ap-
peared to exist (technical term: auto-correlation as a measure of extra association
between dialects, see chapte r 3 for extra association along the west-east dimension
and chapter 5 for a general approach accounting fo. all dimensions). This addi-
tional association can be seen as an expression of local language/dialect contact.

Eventually it proved in chapter 5 that the additional association was expressed
adequately in the new model by the square factor. \7e were able to establish this
because we used more precise co-ordinates in chapter 5. They result in a lower
measuring error rate, which in its turn leads to better estimates in the whole
model. In point of fact, it is then established even more clearly that the distance
from the standard language was incorporated in the model in an incorrect man-
ner. Because of the use of more precise co-ordinates, the square of the rwo
geographical dimensions now proved sufficient. The fact that this model is more
economical than the third power model, is a happy side-effect. This third try
produces a sharper image than the first and second tries. A fourth round was not
necessary. The variation in the data that could not be explained by our final
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model, the residue, in the end thus turns out not be auto-correlated and so not to
contain additional association.

B. In chapter 10 we examined the effect of the geographical distribution (rwo
factors: the west-east distribution and the north-south distribution) and of five
Ianguage internal factors: the historically determined length of the stem vowel,
the voice or voicelessness of the stem consonant, the sonoriry of the stem conso-
nant, the quantiry of the stem vowel (long or short) as compared to that of the
infinitive, and the different qualiry of the stem vowel as compared to the infini-
tive. In this way is was possible to establish that all these factors were significant,
and that they have differing effects in the seven classes of strong verbs (the
irregular verbs and weak verbs were in fact included in the analysis), different in
the extent of the effect and different in whether the effect is positive or negative.
From a factor analysis it emerges that the five language internal factors, which
function as independent variables in the regression model, cluster in ways which
are specific for each class. On the basis of the estimated values for these factors in
the regression model, the classes of strong verbs can be divided into three groups:
a) strong verbs of classes l-2,b) strong verbs of classes 4-6, and c) strong verbs of
class 7 plus irregular verbs and weak verbs.

In this way the systematic factors are isolated and it is established what the
effect is that each of them has on t-deletion, independent of the other factors.
Additionally, there is always a residue. In general this 'noise' does not allow of any
further interpretation. It embodies errors in the material and perhaps other ex-

planatory factors that have not been identified so far.

C. There are different types of dialect maps (chapter 1). The quantitative maps in
chapters 4-6 represent a geographical application of the multiple regression model.
The model is called regional trend analysis and it is capable of distilling general
geographical tendencies, the system, from the totaliry of variation. The remain-
ing variation was analysed more closely for possible further patterns (as measured
by auto-correlation) and could be mapped if so required. The maps in chapters 7-
ll are also model based: the efTects of the local mutual associationwere incorpo-
rated in the model which is the basis of these maps. As a result, the geographical
pattern was adjusted for this local mutual influence, and the final maps present a

realistic picture of that portion of the variation which is systematic and is really
significant. Apart from general tendencies this sort of map also gives a direct
representation of the more local effects, undisturbed by unsystematic noise. \7ere
the noise to be mapped, the result should rightly be a patchy picture without any
system.

12.9. Future research

1. In this study we have been able to demonstrate the emergence of t-deletion in
the dialects of the north east in the 14th century. It is urgently expedient that a

historical, diachronic investigation be made into the emergence of t-deletion
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in the other dialects and into the evolution of t-deletion in the intervening
periods. \7e have developed the methods in our study.

2. Little is known about the evolution through time of t-deletion in the Flemish
dialects. It should be sufficient to select a restricted number of geographically
scattered locations or towns with sufficient data in time slices.

3. Our study demonstrates that geographical variation is very important. Never-
theless, complementary to our investigation, a sociolinguistic study of one or
rwo dialects of the north east would be a welcome addition to existing studies
on the towns of Leiden (De Vries et al. 1974), Utrecht (Schouten 1982,1984)
and l.{ijmegen (Van Houten 1989) and the east of the province of Limburg
(Hinsken s l99Z).

4. As to theory, I am in favour of further development of quantitative probabilis-
tic models. From the point of departure I selected, no relevant information in
the data is lost. The usefulness of variational data is becoming more prominent
in the light of further development of theory on syllable structure and the
evolving of theories accounting for language internal, intra- language and
dialect variation better than so far. Optimaliry theory is a step in the right
direction, since it allows the violating of conditions, thus acknowledging a

certain degree of variabiliry. But oT reduces quantitative variabiliry to a list of
rankings and therefore gives information on less or more. In such a reduction
to rankings, information about "the degree of less of more is lost. Categorising
is a further step on the road to loss of information: a phenomenon is assigned
to a certain group or fits in a certain category. After that no more information
is available about rankings, about less or more, \flhat remains is only informa-
tion of the rype 'belongs to/does not belong to'. It is of course possible that
certain information can be put in categorial terms only, but in those cases

where reduction of quantitative information to ranking or categorial informa-
tion takes place, the information is really thrown away.In those cases it is not
clear a priori whether any systematic aspects have been lost or whether that
rype of information is part of the'noise' aspects. I therefore advocate a quanti-
tative version of Ot. Meanwhile from the OT front different proposals for t-
deletion have appeared (Reynolds, Nrgy and Reynolds). It is not yet clear what
the relevance for the Netherlands facts is.

Finally, in diachronic and synchronic studies of t-deletion in the Netherlands
dialects special attention should be paid to the distinction verbal - nominal.
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Nederlandse samenvatting

Deze samenvatting bevat de voornaamste resultaten en conclusies. Ze bevat ook
een bespreking van de methoden die in het onderzoek gebruikt zijn en een

opsomming van wat voor verder onderzoek in aanmerking komt.

'Wat is t-deletie? Dat wordt geillustreerd in (l)-(8). Daarin staan woorden met [t]
aan woordeinde. Die wordt echter in de dialecten niet altijd uitgesproken. Over
deze zogenaamde woordfinale t-deletie, wanneer die optreedt of juist niet, gaat
het in dit boek.

(1) werhrvoordsvormen voor pauze
pres sing (jijlhij) loopr

baka bidt,blijfr, buigr, breekr, draagt, geeft, ge-

loofa grljpt, heeft, jaagt, kijk4 krljgt,legt,liegt,

*-.I;#xf& i::!iri::E; 
staapt' s'ceeka s'[err''

pres sing du baksr
pres sing (jijlhij) leesr

barsf, blaasr, vriesr, was,
pres sing haal,t, kom4 neemr, woonr, -vaart, valt, vangt,

(2) presprur Ir;.': ,:;:;l:"0,
(3) pret bracht, mochr, moesr, wisr, zochr

(4) nominale vormen voor pauze
part pret (adjectivisch) gemaakr
paft pret gehoopr
part pret gewerkr
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(5) subst
subst
subst
subst
subst

(6) adjladv
adjl adv
num

(7) superl

superl

(8) vormen voor vocaal en consonant
zin
zin
zin
zin
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knechr
nesr, bars t, haast,
hoofd
herfsr
markr, naakt

slechr
vas/
acht

groots,
bleeksa braafsr, droefsr, droogs4 ergsr, slapsr,

slechtsr, vaaksr
bangsr, groensr, valst

hij loopr in de val
hij luijgr las/ van de hitte
loopr veel
kom, van

T-deletie is dus de afual van [t] aan woordeinde. T-deletie treedt voornamelijk op
na niet-sonorante medeklinkers:
- bij diverse rypen werkwoorden: loopt wordt dan loop, bracht wordt braclt, zie

(r)-(3);
- bij nominale vormen: gemaaktwordt dan gemaak (4) (partpret vormen blijken

zich nominaal te gedragen), hruechtrwordt knech (5), slecht wordt slech (6) en
grootst wordt groots (7).

T-deletie aan woordeinde komt ook wel voor na sonorante klanke n: uaartwordt
dan uaAr, duwtwordt duut en gaatwordt ga.

Voor t-deletie spelen een aantal interne en externe factoren een rol. De interne
factoren zijn sonoriteit, klinkerlengte, 'historische'klinkerlengte, klinkerkwaliteit
(timbre), onderliggende stemhebbendheid van de eindconsonant van de stam,
perceptuele prominentie, articulatorische complexiteit en woordfrequentie. De
externe factoren zijn: sociale, geografische en temporele factoren.

Drie grote dialectgroepen zijn op t-deletie onderzocht: Zuid-Holland, de Betuwe
of het Rivierengebied, en de Noordoostelijke dialecten. De begrenzing ervan
staat op kaart 1 afgelijnd. Tussen deze drie dialectgroepen blijken grote onderlinge
verschillen te bestaan voor wat betreft de condities die gelden voor t-deletie, net
zoals overigens tussen de dialecten in Nederlands en Belgisch Limburg, \(/est-,
Oost- en Frans-Vlaanderen, die zijdelings ter sprake komen in de hoofdstukken
10 en 1 1. In al deze dialecten is t-deletie weer verschillend van die in het Middel-
weswlaams, het Engels en het Oudfrans.
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NEDERTANDSE SAMENVATTING

Kaart 1: Onderzoeksgebieden 1-3

I =Zuid-Holland; 2 = Betuwe/Rivierengebied; 3 = Noordoosten;4 = Frans Vlaanderen; 5 ='West-
Vlaanderen; 6 = Oost-Vlaanderen; 7 = Belgisch Limburg; 8 = Nederlands Limburg.

Een van de bevindingen van deze studie is dat werkwoorden als in (1)-(3) meer t-
deletie vertonen dan nominale vormen als in (4)-(7). Zoals opgemerkt behoren
tot de nominale woorden ook de participia op -t van werkwoorden. Ook in de
andere talen komen we altijd morfologische verdelingen tegen. Het kan uitma-
ken of de [t] voorkomt voor een pauze als in (1)-(7) of voor een ander woord in
de zin als in (8).

Hieronder vatten we nu eerst de theoretische verwachtingen samen (13.1).
Daarna komen in 13.2-13.7 onze resultaten aan de beurt. De interntalige resulta-
ten, met name de diverse condities op t-deletie in de hedendaagse dialecten staan
in 13.2. Vervolgens komen de ontwikkelingen aan de orde die vanuit het verle-
den tot de huidige situatie hebben geleid (13.3). In de presentatie maken we ook
nog onderscheid tussen het woord voor pavze (13.2), of gevolgd door een ander
woord (13.4). Na de taalinterne factoren komen de externe factoren aan de orde
(13.5): de sociale beknopt en de taalgeografische factoren uitgebreider. Verschil-

471
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len met andere talen zijn het onderwerp van 13.6, de taaltheoretische implicaties
van 13.7. Dan komen nog de gebruikte corpussamenstelling, modellering en
statistiek aan de orde (13.8). Tot slot worden enkele mogelijkheden voor vervolg-
onderzoek geformuleerd die op grond van deze studie wenselijk blijken (13.9).

1 3. 1. Theoretische verwachtingen

Op grond van wat in de literatuur te vinden is (Baudouin de Courtenay 1927,
Guy 1980, Labov 1982; voor meer details zie hoofdstuk 1 en hoofdstuk 6) zijn
vooral rwee noties van belang: perceptuele prominentie en articulatorische com-
plexiteit.

Articulatorische complexiteit heeft te maken met de productie van uitingen.
Hoe complexer een cluster waar [t] deel van uitmaakt, hoe meer deletie.

Prominentie is perceptueel in de zin dat het verstaan van taaluitingen in het
geding is: sommige aspecten van een uiting zouden belangrijker, prominenter,
zijn dan andere. Hoe prominenter een [t], hoe minder t-deletie. \flij nemen aan
dat er vier vormen van perceptuele prominentie zijn: fonische, morfologische,
disambiguerende en semantische. Hoe prominenter een [t], hoe minder deletie.

Articulatorische complexiteit en de vier vormen van perceptuele prominentie
kunnen betrekking hebben op wat voorafgaat aan (goot is minder complex dan
naaht), of volgt op [d (loop.t in is minder complex dan loop.t ueef .

Consonant(groep) uoor uoordfinale [tJ

A. FONISCHE PROMINENTIE EN ARTICULATozuSCHE CoMPLEXITEIT

Binnen de woordfinale consonantclusters waar [t] deel van uitmaakt bestaan
fonische prominentie-effecten. Zo is [t] in de clusters [kt] (baht), lxtl (wacht),

lpr) (slaapr) en [ft] (hoofd meer verschillend van [k], ["], [p] en ffl, dan ft] in het
cluster [st] van [s] in gast.Dat is, aldus Gry (1980), omdat [s] spectraal meer op
[t] lijkt dan [k], [*], [p] en [fl op [d lijken. Dus [t] in [st] is onopvallender, dat wil
zeggen fonisch minder prominent dan [t] in de andere clusters en daardoor
deleert [t] in het cluster [st] eerder.

Consonantclusters vertonen graden van articulatorische complexiteit. Die com-
plexiteit wordt bepaald door a) het aantal veranderingen van articulatieplaats in
een cluster (Guy 1980); b) de sonoriteit van consonanten: een cluster bestaande
uit een [+son] consonant gevolgd door twee [-son] consonanten als in ba-ng+st is

articulatorisch minder complex dan een cluster van drie [-son] consonanten als in
droo-g+st, c) lengte van de consonantcluster: langere consonantclusters zijn moei-
Iijker te produceren en dus complexer dan kortere.

Mate van sonoriteit kan worden uitgedrukt op een schaal van wel tot niet
sonoor. Naarmate de klank voor [t] minder sonoor is zal er ook meer t-deletie
zijn: meer deletie in loop 'loopt' dan in zoch(t) en in uaar(t) engdat in deze
volgorde. De complete schaal van minder sonoor naar meer sonoor is: 1) plosief
bijv. [p] in loopt, 2) fricatief bijv. [x] in zocht,3) nasaal bi.iv. [m] in komt, 4)
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liquida bijv. [r] in uaart, 5) glide bijv. in lwl duwt,6) vocaal bijv. [a] in gaat (zie
hoofdstuk 10).

\7e verv,rachten volgens dit criterium dat articuleren moeilijker is naarmate een

cluster articulatorisch complexer is. Hoe moeilijker articulatie, hoe meer [t] del-
eert.

Uit het voorgaande volgt dat fonische prominentie en articulatorische com-
plexiteit tegen elkaar inwerken. De verhoudingen staan in (9).

bakt,
slaapt,
knecht

neiging tot
t-deletie

haast
nest

neiging tot
t-deletie

fonisch
prominent
articulatorisch
complex

+

+

nee

ja

)a

nee

Blijkens (9) geldt dus dat als [t] fonisch prominent is, er bij voorkeur geen t-
deletie optreedt: bak[tJ wordt niet bah, maar haas[t] wordt wel haas. Omgekeerd
is er bij articulatorische complexiteit wel een neiging tot t-deletie: bak[tJ wordt
bah, maar haas[tJ blijft haast.

De clusters lkd (bakt),lpl $kapr), [*d Gnecht) en lft] (hrofd zijn articulatorisch
even complex en fonisch gelijkelijk prominent. Binnen deze clusters verwachten
we dus geen verschillen in t-deletie. Als td veel deleert domineert blijkbaar
articulatorische complexiteit, anders fonische prominentie. (Het feit dat de -t in
bakt een zelfstandig morfeem is blijft hier buiten beschouwing, zie morfologische
prominentie, B1 hieronder).

AIs [st] deel uitmaakt van een langer consonantcluster werken articulatorische
complexiteit en fonische prominentie eveneens tegen elkaar in. Finale [d in kst]
grootst is articulatorisch minder complex dan in [fst, xst, pst, kst] droeft, droogst,

slapst, uaahst omdat er geen verandering van articulatieplaats optreedt. Maar
finale [d in het cluster [tst] is fonisch minder prominent, want [t] en [s] lijken
spectraal op elkaar. Het is dus niet te voorspellen of in grootst meer t-deletie
voorkomt dan in de groep van braafit.

B. MonrolocrscHE PRoMTNENTIE

Bij morfologische prominentie is de verwachting dat er minder gedeleerd wordt.
B1. Als de -t een zelfstandig morfeem is dan is hij morfologisch prominenter

dan een [d die deel is van een woordstam: in gij naak-twerkwoord is -t morfolo-
gisch prominent tegenover [t] in naaht substantief,, maar in bakt is -t altijd
morfeem. In ik uacht is [t] geen morfeem, in hrj wacltt is geen onderscheid te
maken tussen [d als morfeem of deel van een stam en in dat geval is het niet
mogelijk a priori een uitspraak over morfologische prominentie te doen.
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82. AIs [t] onderdeel is van een morfeem is het dus zelf geen morfeem, zoals [t]
bij de superl groenst, alsmede 2sing du bah-st Dan heeft [t] geen morfologische
prominentie en zal dus meer deleren dan wanneer -t morfeem is en morfologisch
prominent zoals -t in hij baht.

83. Een speciaal geval van morfologische prominentie betreft suffixalternantie:
jrj loopt - loop-i (zero) tegenover hij loopt - loopt-i. In het ene geval treffbn we de
zerovorm aan bij inversie, bij de ander blijft de -t in die positie. Een suffix met
zero-alternant in dezelfde categorie is morfologisch minder prominent dan een

suffix zonder een zero-alternant en zal dus eerder deletie vertonen: meer jij loop

dan hij loop(il.

C. DTsaTUBTGUERENDE TNFoRMATTE ELDERS BINNEN HET !flooRD
Bij disambiguerende informatie elders in het woord kan [t] eerder deleren (G"y
1980, Du P. Scholtz 1963, Goeman 1983). Voor het woordeinde is er dan al
informatie over de morfologische functie van het woord waardoor de morfologi-
sche informatie die [d biedt niet meer noodzakelijk is voor de juiste interpretatie.
Vormen als onregelmatig pret mocltt, moest verschillen al in de woordstam van de
inf mogen en moeten door respectievelijk de afwijkende stamvocaal [c] en de extra
stamconsonant [s], en het regelmatigpart gewerkt verschilt door het prefix ge- van
23sing ruerkt. \7e zouden dus moch, moes en gewerh verwachten. Op de vraag of
[d i" mocht en moest synchroon een morfeem is ga ik niet in, diachroon gezien is

dat wel het geval.

D. SerraaNTrscHE PRoMTNENTTE

Semantische prominentie heeft betrekking op expressiviteit door contrastering:
de superlatief contrasteert met de stellende uapi ergst tegenover erg. De superlatief
is semantisch prominent. De [t] zal minder in ergst deleren dan in herfit, eerder in
barst (substantiefl dan in barst (superlatief).

Consonant, uocaal ofpauze na utoordfinale [tJ

In zinscontext kunnen door resyllabificatie nieuwe clusters ontstaan. [ct+v] wordt
na resyllabificatie [c]-[tv] en is daardoor articulatorisch minder complex (syllabe-
eind met ddn consonant) dan [ct*p] (syllabe-eind voor pavze (r) met rwee
consonanten). [ct#P] is weer minder complex dan [ct#c] dat drie consonanren
telt. loop.t#in, rs dus minder complex dan loopt#, dat op zijn beurt weer minder
complex is dan loopt#uan, dat het meest complex is. Articulatorisch gezien ver-
wachten we dat [d i" het laatste geval het meest zal deleren en in het eerste geval
het minst.

Een finale [t] is fonisch prominenter dan een niet-finale. Een finale lt) zal
eerder behouden blijven. De perceptuele prominentie is voor een volgende stilte
of pauze maximaal, zo is er meestal een duidelijke 'release-burst' van de woord-
finale consonant.

De fonische prominentie voor de rwee overige zinscontexten moet dan lager
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zijn. De prominentie van [t] voor consonant zoals in last uan lct#c] is lager dan
die van [t] voor vocaal als in loopt in lct#v). De middelste consonant in een
cluster van drie is perceptueel minder prominent en vertoont geen 'release-burst'.
De consonant in de positie voor vocaal kent die mogelijkheid wel en [t] zal daar
dus meer behouden blijven, maar nog altijd minder dan voor pavze.ln termen
van perceptuele prominentie is [ct*p] het meest prominent en zou dus minder
deletie moeren vertonen, [ct+c] is het minst prominent terwijl [ct+v] daar
tussenin zit, vergelijk (10) (zie hoofdstuk 6).

(10) Ct#P Ct#V Ct#C

articulatorische complexiteit
perceptuele complexiteit

+

++ +

++

# = woordgrens; C = coflsonant; V = vocxol; P = eind van zin of patze.
+ ++ graden van complexiteit

In zinsverband zlin er dus voor [t] drie mogelijkheden:
1) het volgende woord begint met een.orrr=o.rr.rt als in last uun [ct#c];
2) het volgende woord begint met een vocaal als in loopt in [ct#v), en

3) er volgt geen woord, maar pauze, als in loopt [ct+p].

Theoretische modellen

De fonologische condities worden door Kiparsky (1972,1988) als volgt geinter-
preteerd:
a) als woordvormen na deletie uit elkaar gehouden kunnen worden mag er

gedeleerd worden: heep'hortden' is in meerdere opzichten verschillend van
hept'hield' en daardoor kan er in kept gedeleerd worden tot kep;

b) aangezien de condities op t-deletie met de woordbouw of syllabebouw te
maken hebben, zijn ze van universele en niet van taalspecifieke aard. De woord-
of syllabebouw wordt sterk bepaald door sonoriteitscondities (gaande van stam-
vocaal of syllabenucleus, die het meest sonoor zijn, naar woordrand of syllabe-
eind worden de consonanten minder sonoor). D. invloed bij t-deletie van
zinscontexten volgt in zijn visie ook uit universele principes van de zinsfonologie.
Derhalve kunnen er volgens Kiparsky geen taalspecifieke effecten bestaan op t-
deletie. Het enige taalspecifieke effect dat zich voordoet betreft het algemene
niveau van t-deletie per dialect: het ene dialect deleert eenvoudig meer [t] dan
het andere.

De morfologische condities zijn door G"y (1991a) geinterpreteerd als voort-
vloeiend uit een lexicon met niveaus. Ieder niveau kent t-deletie, ieder volgend
niveau hoogt het aantal t-deletie gevallen op. Het diepste niveau betreft de niet
afgeleide woorden zoals de nominale woorden bijvoorbeeld apt'bekwaam' met
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de minste t-deletie, het volgende niveau is dat van de onregelmatige morfologie
bijvoorbeeld kept 'hield', en daarna volgt de regelmatige morfologie bijvoorbeeld
heaped 'hoopte op'. Tot slot gaat daar de zinsfonologie nog over heen.

Deletie van [t] wordt door o.a. Labov (1975,1994), Romaine (1988) en Knott
(1986) beschouwd als een stabiele 'social marker'. Een stabiel kenmerk vertoont
geen ontwikkeling in de tijd (meer). Een social marker is een dialectkenmerk dat
gevoelig is voor stijlverschuiving (meer deletie in spontane of doorlopende spraak),
voor sociale klasse (bij lagere klassen meer t-deletie dan in hogere); het is een

kenmerk waarvan men zich weinig bewust is en dat weinig sociaal commentaar
uitlokt, zie (11). Een stereoqFpe is een dialectkenmerk waarvoor geen sociale
stratificatie of stijlverschuiving valt vast te stellen. De indicatoren liggen er op
verschillende manieren tussenin.

(11)
Karakteristiek

sociale
stratificatie stijlverschuiving bewustheid

Typen variabelen:
stereorype
indicator rype 1

indicator rype 2
social marker

+

+

+

+

+

Tot zover de theoretische verwachtingen.

13.2. Fonologische en morfologische condities in hedendaagse dialecten in
woorden voor panuze

Zoals is opgemerkt, komt t-deletie niet altijd even frequent voor. Bij werhvoor-
den het meest, maar er zijnverschillen tussen de diverse werkwoordsvormen, bij
nominale woorden minder en daarbinnen bij superlatieven het minst. Participia
gedragen zich nominaal (zie hoofclstuk 6 en hoofdstuk 11).

13.2.1. Werkwoorden en nominale uormen

Hieronder volgen drie resultaten waar werh,voorden en nominale vormen verge-
leken worden.

A. Volgens fonische prominentie deleert [t] in [xt], [ft], [kt] en [pt] minder dan
in [st]. Volgens articulatorische complexiteit deleert [t] in ["d, [ft], [kt] en [pt]
meer dan in [st]. In de Zuid-Hollandse en Betuwse dialecten deleert [t] in haast
en nest minder dan in bnht, slaapt, hnecht en hoofd, en daaruit volgt dat
articulatorische complexiteit er belangrijker is dan fonische prominentie (zie hoofd-
stuk 6).
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B. Volgens morfologische prominentie zou -r als zelfstandig morfeem minder
deleren dan [t] die dat niet is. \7e vinden het omgekeerde. In de Zuid-Hollandse
dialecten en die van het Rivierengebied is er meer t-deletie in 23sing dan bij
nominale woorden, waar [t] geen suffix is, meer t-deletie in 23sing ruerk'werkt,
leg'legt, geloof'gelooft' dan in ach(t), knech(t) en hoof(d). (zie hoofdstuk 6).

C. Volgens het principe van disambiguerende informatie elders in het woord zou
-t minder informatie dragen en dus eerder deleren. We vinden evenwel geen

verschillen door disambiguering: in pret als mocht en moest deleert [t] wel meer
dan in Z3sing pres werkt, zegt (of nominale vormen als marht, adst). Dat komt
door de hoge tokenfrequentie van de onregelmatige pret werlavoordsvormen die
op [xtJ of [st] eindigen, zie 13.2.2 hierna en hoofdstuk 6.

D. Volg;ens morfologische prominentie zou -r als zelfstandig morfeem in bijv.
23singt'riest, minder deleren dan [t] als onderdeel van een suffix groens(t). We
vinden evenwel het omgekeerde: [t] deleert meer in 23sing uries dan in groens(t),
zie hoo ilstuk 6.

UitA, Ii, C en D blijkt dat fonische, morfologische en disambiguerende prominen-
tie in d:ze cialecten geen rol speelt, althans in de genoemde gevallen.

13.?,.2. Wert:uoorden

Hierorder r olgen vijf resultaten die op werkwoorden betrekking hebben.

A. In <le nocrdoostelijke dialecten spelen bij t-deletie naast a. sonoriteit van de

finale stamcc nsonant nog vier ander aspecten een rol: b. lengte van de stam-
vocaal, c. kwr.litatief vocaalverschil (klinkertimbre) van de stamvocaal, d. 'histori-
sche' lengte van de vocaal en e. onderliggende stemhebbendheid van de

stamconsona lt. Het gaat hier telkens om 3sing pres. Andere werkwoordsvormen
deleren nauwelijks.
a) Sonoriteit ran de finale stamconsonant. Hoe minder sonoor de stamconsonant,

hoe meer t deletie er rs.Zovertoont [ktk] '3sing kijkt' meer deletie dan [knx(t)]
(3sing'kriigt') want [k] is minder sonoor dan [x], en nog minder of geen

delr:tie is er in [uornt] (3sing 'woont') . Zoals is opgemerkt in 13.1 is de com-
plete scharl: 1) stop bijv. [p] rn loopt,2) fricatief bijv. [x] in zocht,3) nasaal

bijv. [m] ia hom44) liquida bijv. [r] in uaart,5) glide bijv. in lw) duwt,6)
vocaal bijv [a] in gaat (zie hoofdstuk 10).

b) Lergte var de stamvocaal. Bij lengteverschil in de stamvocaal ten opzichte van
de.nf worit vaker gedeleerd dan wanneer er geen verschil in lengte is; 3sing

Ues,t] van ,lialectaal [erzl] 'lezen' is dus relatief vaker zonder [t] dan wanneer
de vocaal ran 3sing lang zou zijn geweest of de vocaal van de inf kort, zie
hoc,fdstuk 10).

c) Verkortinp;in 3sing gaatvaakgepaard met verandering in klinkertimbre. Dit is

bijvoorbee d te zien rn tbltfl ten opzichte van [bli:vn] 'blijven'. Bij verkorting
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kunnen nog twee andere verschijnselen optreden: umlaut of breking. In som-
mige dialecten wordt [lo:pt] 3sing 'loopt' alleen verkort tot [lcp], in andere
treedt bovendien umlaut op en wordt [o:pd tot [mp]. Als breking optreedt
zijn de alternanties van het rype [xe:vr4 - xrf(t)] 'geven' inf - 'geeft' 3sing.
Soms wordt de stamvocaal verlengd, ook dan kunnen timbreverschillen optre-
den: fku:mpl (3sing'komt') tegenover [kcmm] (i"0.
Bij alle rypen kwalitatieve verschillen komt meer t-deletie voor dan als er alleen
lengteverschil optreedt: -t blijft dus vaker bewaard in dialectaal [est] 3sing van
inf [e:zn] dan in [cep] 3sing van inf [o:pr4] en [xrfl 3sing van inf [xe:vm] (zie

hoofdstuk 10).
d) Met 'historische lengte' bedoel ik dat een vocaal die vroeger kort was nu lang

geworden is, althans in de standaardaal. Komenis een werkwoord met histo-
risch korte vocaal [c], die in de standaardtaal lang geworden is. \Terkwoorden
die altijd een lange vocaal hebben gehad als lopen deleren minder -t dan
werhrvoorden met een korte vocaal als uallen, of waarvan de vocaal lang gewor-
den is als homen. Hi loop(t) deleert dus minder dan hij ual of hij hom (zie
hoofclstuk 10).

e) (Onderliggende) stemhebbendheid speelt onafhankelijk van de sonoriteit van
de finale stamconsonant ook een rol. Er is meer deletie in [xrfl 3sing yan geuen
en in [velt] 3sing van uallen dan in [brskt] 3sing van breken (zie hoofdstuk
10).

Vanouds worden 7 klassen van sterke werkwoorden onderscheiden. In die zeyen
klassen wordt t-deletie verschillend beinvloed door de eigenschappen (a-e) hier-
boven. Dat komt omdat die eigenschappen in iedere werkwoordsklasse een ander
distributie hebben.

Als de stamconsonant stemhebbend is komt er in klasse 1 en 7 minder t-deletie
voor (ryp. blijuen en blazen), maar in klasse 4, 5 ,n 5 meer (ryp. wegen, lezen,

dragen). Naarmate de stamconsonant meer sonoor is vertoont 3sing in klasse 4
(nemen>wegen>breken),5(zien>geuen>steken),6(slaan>dragen>dialectisch
wasken'wassen') en 7 (uangen > blazen > lopen) minder t-deletie. In klasse 1

(blijuen > grijpen) en 2 (liegen > ruiken) is er meer t-deletie als de stamconsonant
sonoor is, hetgeen tegen de verwachtingen over sonoriteit is (zie hoofdstuk 10).

B. Ve verwachten dat 2sing morfologisch minder prominent is dan 3sing in de
Zud-Hollandse dialecten: j4 loop komt meer voor dan hrj loop, omdat er bij
inversie geen uitgang optreedt bij 2sing maar wel bij 3sing: loop jrj versus loopt hij.
In het Rivierengebied deleren hij loopt en ji loopt evenveel. Daar is in inversie van
2sing de uitgang altijd wel aanwezig: loop-t-e (zie hoofdstuk 6 en 9). Daardoor is

er evenveel t-deletie als in hij loop en minder t-deletie dan in Zuid-Holland. Met
de noordoostelijke dialecten kan niet vergeleken worden, daar spelen andere
factoren een rol. Sommige hebben niet loop in inversie,zie D. hieronder. In de
overige noordoostelijke dialecten die in inversie wel loop jij of lope jtj kennen zijn
eveneens andere factoren in het spel die vergelijking onmogelijk maken (zie

hoofdstuk 9).
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C. Vel,: noordoostelijke dialecten hebben een eenheidspluralis op -t: ruij, jullie,
zij loop-t. Dez= vormen hebben de [e] van (ui/i/se)lopet verloren door syncope.
Daarnz,ast trelfen we in een aantal dialecten nog steeds ui/i/se lopet aan. De
eenhei<lspluralis -r is in deze dialecten veel minder sterk onderhevig aan t-deletie
want [r] volgt niet op consonant (zie hoofdstuk 10).

Overigens i; er een probleem met betrekking tot de dialecten op de oostelijke
Veluw,:. Hier lijkt het of er soms meer in het presensparadigma wordt gedeleerd
dan in de over ige noordoostelijke dialecten. De vraag is echter of het hier om t-
deletie gaat. f fe meer westelijke Veluwse dialecten kennen een eenheidspluralis
op -en Het probleem is nu dat op de oostelijke Veluwe zowel -r als -en in de
eenhei,lsplura is voorkomen ui/i/se lopen naast wii/se loopt. De zero-vormen kun-
nen dus ook het gevolg zijn van het verdwijnen van -en: lopen > loop. Een andere
verklaringsmogelijkheid is dat de concurrentie van het -r en het -ez suffix tot
deflectie en dt.s tot de zero-vormen heeft geleid. Deze kwesties worden in hoofcl-
stuk 7 en 8 be handeld.

D. In de noordoostelijke dialecten die [sd hebben in 2sing, deleert [d i" 3sing
meer c.an in 2sing: fhe lap / lcp] 'hij loopt' tegenover [du lapst] 'jij loopt'. Het
zelfstandige rr orfeem -/wordt dus meer gedeleerd dan het segment [t] dat onder-
deel van het rnorfeem -rr is. Volgens verwachting is [t] als zelfstandig morfeem
perceptueel pr ominenter dan [t] als deel van een morfeem. Daarom zou [t] meer
weerstrnd teg,:n t-deletie moeten bieden. \Xrat blijkt is dat deze prominentiefactor
opnietrw niet werkt (vergelijk de hoofdstukken 6 en 7). \ffat domineert is

articulatoriscl e complexiteit; [st] is makkelijker uit te spreken dan de andere
clusters zoals pd: [d in sr blijft.

E. In .Luid-Holland en het Rivierengebied speelt mogelijk een frequentie-effect
in prer; en on'egelmatig pret. \fle hebben de indruk dat boven een bepaalde ge-
bruiksfrequen tie [t] meer deleert dan eronder: frequente t-deletie hebben bijvoor-
beeld ,nocht ( okenfreq. 28), moest (tokenfreq.205), zegt (tokenfreq. 249) en ligt
(tokenfreq. 1E). Minder t-deletie hebben buigt, uriest, zwijgten barst (alle tokenfreq.
kleiner dan 2). \Vij kunnen dit drempel-effect niet echt aantonen wegens de
beperlringen.an het relevante deel van het corpus Uit den Boogaart (1975).

Er is geen sprake van dat [d als zelfstandig morfeem van 23sing pres (zegt, leest,

uriest) in deze dialectgroepen minder deleert dan [t] in moclt, moes, wis ('mocht,
moest, wist'). Weliswaar deleert [t] i" de laatste categorie veel frequenter, maar
dat rr.oet gelreel aan hun tokenfrequentie liggen: het zijn veel voorkomende
onreg,:lmatigr : woo rdvormen.

De noordoostelijke d.ialecten vertonen in het geheel geen tokenfrequentie-
effectt:n (zie <.e hoofdstukken 6 en 10).

13.2.3. Nomiimle uormen

A. Bij part pr3t als gemaaht deleert [t] niet meer dan in andere, nominale vormen
zonde r disan biguering als markt in Zuid-Holland en het Rivierengebied. Dit
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gaat in tegen de verwachting dat [t] door de al voorhanden disambiguerende
informatie minder prominent is. Nog sterker in tegenspraak met de verwachting
is de verhouding van part als gemaakt tot de sing pres-vormen als werk'werkt','
want daar is het omgekeerd, t-deletie komt in sing pres juist frequenter voor dan
bij part pret.

B. In veel noordoostelijke dialecten is het aantal woorden dat in aanmerking
komt voor t-deletie laag doordat veel substantieven en adjectieven op -r eindigen.
In neste'nest' en slechte'slecht' is [t] niet woordfinaal. \Tanneer [t] wel woord-
finaal is komt t-deletie slechts voor indien de voorafgaande medeklinker -[x] is of
-lsl: kne[x/'knecht', nehJ'nest', sle[xJ'slecht' (zie hoofdstuk 10).

C. Superlatieven worden gekarakteriseerd door langere consonantclusters dan de
meeste andere vormen op [d: ergst, slechtst, grootst, droogst, minstens drie en soms

vier consonanten. Dat is articulatorisch nogal complex, hetgeen t-deletie zou
kunnen bevorderen. Maar vanwege hun expressief-semantische prominentie ver-
wachten we dat [t] behouden blijft. Semantische prominentie domineert inder-
daad, want de regelmatige superlatieven vertonen naar verhoudin g zeff weinig t-
deletie. Vormen als groots voor groorsl komen maar weinig voor. Zie voor meer
details hoofdstuk 6.

AI is t-deletie bij superlatieven laagfrequent, er zljn verschillen naar consonant-
cluster. Net als bij de andere nominale vormen en de werkwoorden zouden
articulatorische complexiteit en fonische prominentie tegen elkaar in kunnen
werken en elkaar zoinevenwicht houden. In deze clusters blijkt fonische prominen-
tie een rol te spelen, doordat [-t] i" lrsrl (heetsr) meer gedeleerd wordt dan in [fst]
(droefit), [xst] (droogst), [prd $lapst), [kst] (uaakst). Dat hadden we nog niet
eerder geconstateerd. Articulatorische complexiteit blijkt hier niet van belang:

omdat er in [tst] geen wisseling van articulatieplaats plaatsvindt, maar in de

overige clusters [fst] enz. wel. Het zou kunnen zijn dat dialecten onderscheid
maken naar het soort van cluster: in langere clusters zou dan fonische prominentie
overv/egen, terwijl in kortere clusters van rwee consonanten (besproken in 13.2.7

punt A) articulatorische complexiteit zou overwegen (zie hoofdstuk 6). Talen
kunnen blijkbaar op deze punten verschillen (zie ook 13.6).

D. In de dialecten van Zuid-Holland en het Rivierengebied speelt bovendien
sonoriteit een rol bij t-deletie. Dit betreft de tegenstelling wel/niet sonoor: [+son]
+ [rt] (groenst) tegenover [-son] + [rt] (bleehst). In het cluster [kst] is [.d
articulatorisch complexer dan in [nst] en daarom verwachten we meer t-deletie in
[krd. In een cluster met een groter aantal niet-sonorante consonanten constate-
ren we inderdaad meer t-deletie dan in een cluster met minder niet-sonore
consonanten (zie hoofdstuk 6).

Overigens kan in de langere clusters met [tst] (grooxt) ook de woordinterne [t]
wegvallen in plaats van de woordfinale: groost. Blijkbaar zijn in de betreffende
Nederlandse dialecten clusters van drie dentale consonanten perceptueel te lang,
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wat ol)gelost kan worden door een van de twee [t]'s te laten verdwijnen (zie
hoofdstuk 6).

13.3. I)iachrone aspecten. Fonologische en morfologische condities in
rvoorden Yoor pauze

\We hebben onderzoek gedaan naar 1) de onrwikkelingen van t-deletie voor Zuid-
Hollarrd en het Rivierengebied in de periode 1955-1985;2) de stand van zaken
in de 20e eeuw en de onrwikkelingen in de 14e eeuw voor de noordoostelijke
dialecten. Tenslotte gaan we kort in op de zero-eenheidspluralis in dialecten op
de Veluwe.

13.3.1. Zuid-Holknd en het Riuierengebied

lVe he bben in Zuid-Holland en het Rivierengebied voor de periode 1950 - 1985
twee cnrwikkelingen vastgesteld. 1) T-deletie heeft terrein gewonnen in het wes-
telijke Rivierengebied, terrein verloren in het oostelijke Rivierengebied (zie hoofcl-
stuk 5). 2) De dirl..t.r, in het Rivierengebied vertonen een eigen interne onrwik-
keling: de afname van t-deletie moet verklaard worden uit het feit dat de -t altijd
aanwezig is gebleven in andere vormen van het paradigma van nomrna: knech
(sing) versus hnechte (plur), slech versus slechte. T-deletie blijft er een natuurlijk
6onsl6,gisch proces, want de achteruitgang van t-deletie komt voort uit een dialect-
interne veralgemenisering van het meervoud naar het enkelvoud. Herintroductie
van -t, onder invloed van de standaardtaal, is niet plausibel, omdat in het weste-
lijk de el, het dichtst bij de Randstad, van waaruit de standaardtaal invloed uitoe-
fent, [t] meer deleert (hoofdstuk 5).

In iit verband kan de vraag worden gesteld of de l7e en 18e eeuwseZuid-
Hollaedse zero-vormen als eenheidspluralis het gevolg zijn van t-deletie: utij
*loopt > wij loop.lk acht het waarschijnlijker dat hier de uitgan g -en was: wij lopen
> wtj loop.Yoor een vergelijkbaar probleem op de oostelijke Veluwe (vgl. sectie
13.2.1'. ad C en sectie 12.3.1 hierna; zie ook hoofdstuk 8).

| 3.3.2. Noordooste bj be dialecten

3srxc pnEs

In de noordoosteli.jke dialecten zijn verschillen in t-deletie voornamelijk bepaald
door vier diachrone ontwikkelingen (zie hoofdstuk 10). Die hebben tot een

vergaiLnde morfologisering van t-deletie geleid. Hierdoor blijft t-deletie vrijwel
tot 3sing van sterke en onregelmatige werkwoorden beperkt. Het sterke werk-
woorcl [o:pm] 'lopen' en het onregelmatige werkwoord [hebqr] 'hebben'hebben
-t gecleleerd in 3sing: [repJ, [hefl, maar het regelmatige werkwoord fuarrkl]
'werk,3n' houdt zljn -t in 3sing: [uarkt]. De vier diachrone onrwikkelingen zijn:
1. Syrrcope van de suffixvocaal als in giuet (met korte i) > gtrt ('geven') leidt tot

eerl consonantcluster [ft]. In dat cluster kan [t] deleren. A-ls er geen syncope is,

is e,r geen t-deletie in deze dialecten.

481
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2. Door OpenSyllabeverlenging (osr-) als in jaagn (inf. 'jagen') tegenover jag
(3sing) en in le:zn (vocaal [e], inf 'lezen') tegenover les (3sing) zijnin de vocaal

resp. kwalitatieve en lengteverschillen ontstaan die t-deletie mee gaan bepalen.

Die verschillen in stamvocaal zijn in sectie 13.2.2. behandeld.
3. Vocaalverkorting voor een door syncope ontstane consonantcluster als in kiket

(met vocaal [i:]) > hikt (met vocaal [t], 'kijken') leidt eveneens tot larralitatieve
en kwantitatieve vocaalverschillen die t-deletie meebepalen (zie sectie 13.2.2).

4.In deze dialecten bestonden bovendien al heel vroeg kwalitatieve vocaal-
contrasten tussen inf en 3sing die veroo rzaakt werden door umlaut (uaren -

ueret,'varen') en brekin g (breken - brihit,'breken').
Syncope neemt in de middelnederlandse en middelnederduitse dialecten een

lange periode in beslag en verloopt globaal van zuidwest naar noordoost, vroeger
in \Teswlaanderen en later in de Noordoostelijke dialecten.

oSL verloopt over een nog langere periode en is bij het begin van de Middel-
nederlandse overlevering nog niet afgesloten. De onrwikkeling verloopt van het
westen naar het oosten, in het oosten verlengen open syllaben het laatst. De
onrwikkelingen kruisen elkaar dus. In de middeleeuwse dialecten treedt daarom
nu eens eerst oSL op gevolgd door syncope, en dan uitsluitend syncope waardoor
oSL niet mogelijk is. Ook in de oostelijke dialecten doet zich dit voor, zij het later
dan elders. In bepaalde dialecten kunnen beide tegelijk gewerkt hebben in ver-
schillende delen van de woordvoorraad.

Syncope maakt optreden van OSL onmogelijk omdat er voor een consonant-
cluster geen open syllabe kan ontstaan. In het noordoosten is de interferentie van
syncope met OSL het sterkst.

Overigens verandert de conditie op syncope in de loop der tijden. Aanvanke-
lijk vindt syncope meer plaats na een korte stamsyllabe dan na een lange
stamsyllabe, meer in VC heuet'neemt' dan in YYC urieze, 'vriest' en VCC steraet
'sterft'. Later zien we een yerandering in conditionering: meer syncope na een

korte vocaal dan na een lange vocaal, meer in VC heuet 'heeft' en VCC steruet dan
in WC uriezet, vergelijk (12).

(12) Onrwikkelingen van syncope in verband met de werhvoordstam

gesyncopeerde vorm ongesyncopeerde vorm

VC
VC VCC

VCC WC
WC

(aanvankelijk)
(later)

V=korte vocaal ; W= lange vocaal; C=corlsohant; CC=consonantcluster of
geminaat

De nieuw gecreeerde consonantclusters met [t] komen voortaan vooral voor na

werkwoorden met korte stamvocaal. Die deleren dan ook het meest en het eerst.

Deze situatie verklaart het vooroplopen van leghet en lteuet bij zowel syncope als t-
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deletie. In deze vormen is syncope zo vroeg (resulterend in legt en hefi) dat beide
hun l<orte vocaal behouden hebben. T-deletie leidt dan vervolgens ook relatief
vroeg tot: legh en hef Momenteel horen [ev(t)] en [hef(t)] t og steeds tot de

vormen met een hoge frequentie van t-deletie. Voor de goede orde merken we op
dat s'.ncope zich onafhankelijk voltrekt van de sonoriteit van de eindconsonant
van de stam.

ErxHp,rnsPr.uRAr-rs

In de noordoostelijke dialecten is de concurrentie tussen eenheidspluralis op -/ en

-en al heel oud. De vorm op -en is dus waarschijnlijk even autochthoon als die op
-/en rle stabiliteit van de variatie tussen die rwee maakt zowel Heeroma's \flestfaalse
expansie van eenheidspluralis -r als Hollandse expansie in de zin van Kloeke van
eenh,:idspluralis -en niet aannemelijk. Het is niet zo dat in de gebieden waar -t
naast -en voorkomt de pluralis in zljn geheel ofwel -r ofwel -en moet hebben, in
beparilde gebieden kan het allebei. Ook per persoonsvorm (1, 2 of 3plur) kan de

onrwikkeling verschillend verlopen. Zie hoofdstuk 7 en B.

13.4. Fonologische en morfologische condities in hedendaagse dialecten bij
woorden in zinsverband

Net;ils bij woorden in isolatie vertoont t-deletie bij woorden in zinscontext grote
varia:ie. Het maakt voor t-deletie verschil met welke klank een volgend woord
begir,t. Zo blijft [t] vaker bewaard voor vocaal dan voor consonant of pauze.
Ik behandel achtereenvolgens Zurd-Holland en het Rivierengebied, Nederland in
zijn ;;eheel en Vlaanderen. Voor het gemak worden de zinsfactoren hieronder
herh,rald.
1) he t volgende woord begint met een consonant als in last uan [ct+c];
2) he t volgende woord begint met een vocaal als in loopt in lct#v), en

3) er volgt geen woord, maar pauze, als in ...loopt [ct+p].
[ct*'r] wordt na resyllabificatie [c]-[tv] en is daardoor articulatorisch minder
complex (syllabe-eind met ddn consonant) dan [ct+r] (syllabe-eind met twee
corrsrrnrrrten) en [ct*p] is weer minder complex dan [ct#c] dat drie consonanten
telt.

In termen van fonische prominentie is [ct#p] het meest prominent en zou dus
min<ler deletie moeren verronen, [ct*c] is het minst prominent terwijl [ct+v]
daar tussenin zit, vergelijk (12) (zie hoofdstuk 6).

13.4.1. Zuid-Holland en het Riuierengebied

Fox scuE pRoMINENTTE EN ARTTcULA-foRlscHE coMpLExITEIT

Brergen we naast de al hiervoor uitgebreid besproken (a) woordinterne contexten

[p; lr; f; *; r] en (b) de relevante morfologische categorieen van het woord (mono-
morlbmatisch woord: subst, adj en telw; part; onreg. pret; 23singpres) nu bovendien
(c) de posities van het woord in zinscontext (pauze, vocaal, consonant) gezamen-
lijk ,rls relevante groepen van factoren in verband met t-deletie, dan gedragen

483
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Zfid-Holland en het Rivierengebied zich verschillend (zie hoofclstuk 11).
Voor Zuid-Holland kunnen we het effect van articulatorische complexiteit

aan het woordeinde nu nader preciseren doordat het effect van de zinscontext
mee in rekening wordt gebracht. In het cluster [pt] als in hij skapt deleert [t]
meer dan in clusters op [kt] (bakt), lxtl (knechr), [ ] (hooffl.Het cluster [st]
(baast) heeft lage fonische prominentie en [t] zov er eerder kunnen verdwijnen,
maar het blijkt dat dat niet zo is. Dit betekent dat articulatorische complexiteit
overheerst. Dit leidt tot een rweedeling in klanken met liparticulatie en klanken
met tongarticulatie. Het blijkt dat het cluster [pt], dat zowel met de lippen als

met de tong gevormd wordt, moeilijker uit te spreken is dan de clusters [st, kt, xt]
die alleen met tongarticulatie gevormd worden (zie hoofdstuk 6). Het cluster [ft]
valt hierbuiten omdat [fl labiodentaal is.

In het Rivierengebied is de situatie anders. Tegen de verwachtingen in is er

geen rol voor fonische prominentie en ook niet voor articulatorische complexiteit
aan het woordeinde: [pt, ft, xt] zijn neutraal maar zowel [s] in [st] als [k] in [kt]
vertonen juist de neiging t-deletie tegen te gaan als ze voor een andere klank
voorkomen: bakt en uAst vertonen dan [t] terwijl deletie bij hoopt en blijfiwel
mogelijk is.

MonpolocrscHE FACToREN

Gegeven de positie, al of niet in zinscontext, van woordfinale -t dan kunnen we
nu ook de rol van de morfologische factoren beter afgrenzen De resultaten
bevestigen wat we al gevonden hebben. Afgezien van de superlatieven gedragen
de regelmatige participia zoals gemaakt zich als nominale vormen bijvoorbeeld
horfd en achn Ze deleren minder dan de verbale vormen van 23singzoalsloopt en
van onregelmatig pret-vormen als mocltt. De onregelmatige pret-vormen deleren
het meest.

Daarbij heeft Zurd-Holland miruder t-deletie dan het Rivierengebied in nomi-
nale vormen en in regelmatig part. In onregelmatig pret en in Z3sing heeft Zuid-
Holland daarentegen meer t-deletie dan het Rivierengebied. In het Rivieren-
gebied is 23sing neutraal met betrekking tot t-deletie.

Voor wat betreft de zinscontext zelf is er, nu tegelijk ook alle relevante woord-
interne factoren in rekeningzijn gebracht, voor Zuid-Holland, en misschien het
fuvierengebied, een ordening van de contexten [#c] , [#v) en [#p]. 

'We 
herhalen

hier schema (10) als (13).

Ct#P Ct#Y Ct#C

articulatorische complexiteit
percep tuele complexiteit

+

++ +

++

# = woordgrens; C = coflsonant; V = vocxxl; P = eind van zin ofpauze.
+ ++ graden van complexiteit

(13)
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De clntext [+v] blijkt in beide dialecten geen meetbare invloed te ondergaan van
fonische perceptuele prominentie en articulatorische complexiteit. Zie schema
(13). In de context [#n] wordt [t] het minst gedeleerd, hetgeen volgens de ver-
wacl tingen is. Weliswaar is het cluster articulatorisch complex, maar fonische
pronrinentie overvreegt. In de positie voor [#C] wordt de meeste deletie aange-
troff:n. Articulatorische complexiteit geeft hier de doorslag. Deze effecten spelen
voornamelijk in Zutd-Holland een rol, want in het Rivierengebied heeft de zins-
conl.ext geen invloed op t-deletie. Daar gelden dus alleen de effecten van de
contexten die aan [t] voorafgaan (zie hoofdstuk 11).

Sprekers uit het Rivierengebied hebben dus als gedragslijn: deleer vooral veel,
extra veel in onregelmatige werkwoorden, iets minder in nominale woorden
(inclusief regelmatig part) en deleer nog wat minder na [k] e n [s].

Sprekers uit Zuid-Holland volgen de lijn: deleer niet zoveel, maar als je het
doet deleer dan extra veel bij onreg pret, veel bij 23 sing en niet zoveel bij
nominale woorden. Deleer bovendien na bilabiale consonant en deleer extra veel
voor consonant en minder voor pauze.

13.4.2. Nederland

\Tanneer heel l.{ederland in ogenschouw wordt genomen liggen de accenten
enigszins anders dan alleen inZuid-Holland en het Rivierengebied. De resultaten
berusten op een interpretatie van het totale kaardbeeld van t-deletie in zins-
context in Nederland. Het beeld van de kaarten betreffende het gehele land in
hoofdstuk 11 kan in schema (14) worden samengevat, waarbij ik ook gebruik
maak van de resultaten van Ottow-Kolman (1989).

(t4)

t#P -t#Y -t#C voorbeelden

=C=CoflSonant
=C=SOIlOfzllt aft
=V=vocaal fon

x
(-)
(-)

+

(n)
x

+++
++

++

(uaart)
(doet)

loopt in
homt als

krijgt last
hoort mij
gaat goed

+ betekent hier: meer t-deletie; - betekent minder t-deletie; x betekent: niet
onderzocht; tussen 0 staan de resultaten van Ottow-Kolman (1989) voor
Zuid-Holland en Rivierengebied.

De twee hiervoor besproken dialectgroepen Zuid-Holland en het Rivierengebied
nemen we mee in de analyse. Na een sonorant is [t] er voor pavze fonisch minder
prominent maar articulatorisch meer complex dan na een yocaal en hij zal dus
meer deleren. Na sonorante consonant of vocaal, deleert [t] van minder naar
meer volgens het patroon [#r] -(-) I [#v] + I l#c) ++. \fle hebben hierbij ook de
resultaten van Ottow-Kolman (1989) opgenomen. \7e vinden dit patroon niet
terug in (13) als het patroon van of fonische prominentie of van articulatorische
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complexiteit. Voor [#C] overweegt articulatorische complexiteit, voor [#v] is het
mogelijk dat fonische prominentie overweegt. In de rest van Nederland is deletie
van [t] na vocaal rct Zeeland, Noord-Brabanv Zuid-Holland en het Rivieren-
gebied beperkt, na sonorant (inclusief vocaal) rctZeeland en het fuvierengebied.
In overig Nederland overheerst dus de articulatorische complexiteit als de belang-
rijkste factor voor zinscontext.

13.4.3. Vlaams Belgia

In Vlaanderen (inclusief Frans-Vlaanderen) geldt een ander systeem. Daar komt
het beeld van de kaarten betreffende t-deletie uit hoofclstuk 11 het meest overeen

met de complexiteitsschaal uit (13) die betrekking heeft op articulatorische com-
plexiteit, zie schema (15).

(15)

Ct#P (c)t#v (c)t#c Voorbeelden

werkwoorden:
na consonant
na vocaal ofson

substantieven:

+

+

x x

++

++

+

geert

brengt
loopt in
homt als

krijgt last

gaat goed/
homt uan
last uan

+ betekent hier: meer t-deletie; - betekent: minder t-deletie; x betekent: niet
onderzocht.

In Belgisch Limburg is er, onafhankelijk van morfologische klasse, vooral t-
deletie na niet-sonorante consonant. Buiten Belgisch Limburg is er in Vlaande-
ren, blijkens de literatuur (zie daarvoor hoofdstuk 1), vrijwel uitsluitend bij
werkwoorden sprake van t-deletie en niet bij substantieven. Na vocaal of sonorant
komt in het hele gebied (m.u.v. Belgisch Limburg) t-deletie voor voor consonant.
Voor vocaal is er de minste t-deletie, vooral in Frans-Vlaanderen. Voor pauze is er

sprake van t-deletie in Frans- en Vest-Vlaanderen en minder in zuidelijk Oost-
Vlaanderen.

1 3.5. Externe invloeden

13.5.1 . Sociale factoren

De gegevens voor het onderzoek in deze studie zijn hoofdzakelijk afkomstig uit
het project 'Fonologie en Morfologie van de Nederlandse dialecten op basis van
Veldwerk' (zie Goeman en Taeldeman 1996). Ze zljn in het Nederlandse ge-

deelte verzameld door vele veldwerkers. \ffe hebben onderzocht of dat van in-
vloed is geweest op de data.
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(16)

Geslacht van informant en veldwerker, leeftijd en sociale klasse van de infor-
mant zijn onderzocht. Het blijkt dat ze slechts een uiterst ondergeschikte rol
spelen (zie hoofdstuk 2 en 4). 'Sf'e nemen aan dat de ondergeschikte rol van
sociale factoren bij t-deletie niet te wijten is aan de manier waarop ons corpus is

opgebouwd. Dat wordt bevestigd in het gebruik van de stereotype 'zachte B' (zie
hoofdstuk 2), die zich in ons materiaal conform theoretische verwachtingen be-
treffende stereotypen gedraagt. Een stereorype is een verschijnsel waarvoor geen
sociale stratificatie of stijlverschuiving valt vast te stellen (dat bovendien com-
mentaar uitlokt en dat sprekers zich mogelijk bewust zijn). Volgens deze rwee
criteria van stratificatie en stijlverschuiving zljn'zachte g' en t-deletie dus allebei
stereotypen. Daarmee is overigens niet gezegd dat er bij andere verschijnselen
geen sociale factoren zouden kunnen optreden.

| 3.5.2. Dialectgeografisch e factoren

De belangrijkste taalexterne factor is de geografische, zie schema (16) voor een

overzicht van de behandelde aspecten per provincie naar dialect (groep) of taal.

onderwerp dialecten

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7
Hoofdstuk B

Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 11

t-deletie algemeen

t-deletie algemeen

t-deletie en factoren

presensparadigma
onrwikkeling plur pres

2sing inversie
t-deletie 3sing pres
en factoren

t-deletie en factoren

Zuid-Holland,
Rivierengebied
Zuid-Holland,
Rivierengebied
Zuid-Holland,
Rivierengebied
Nederland
Nederland, Noordoost-
nederland, Middelengels
Nederland
Nederland, Vlaanderen,
Middelnederlands, werk-
woorden (+ nomina) Mid-
delnederduits, Oudengels
Zid-Holland, Rivieren-
gebied, Nederland,
Vlaanderen, Middelwest-
vlaams, Oudfrans

Ik som de belangrijkste resultaten op.

A. Toename of afname van t-deletie vindt grotendeels onafhankelijk van de
standaardtaal plaats. In geografisch opzicht beschouw ik de standaardtaal als een

westelijk, Zstd-Hollands dialect (zie hoofdstuk 4 en 5). De onafhankelijkheid
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blijkt zowel uit de analyse van dialectgegevens (zoals al eerder opgemerkt in
13.3.1) als uit de analyse van sprekersoordelen over nabijheid en verwantschap
van dialecten, zie hoofdstuk 3-5. Daaruit blijkt dat contact over korte afstanden
belangrijker is dan contact over langere afstanden. Globale invloed van de
standaardtad, zou tot uiting moeten komen in een gelijkmatige afname van t-
deletie overal in het gehele gebied, of in een langzaam toenemen van t-deletie van
het westen naar het oosten. Van zo'n invloed valt niets te bespeuren.

B. Er zijn meer lokale contactprocessen te vinden. Lokale contactprocessen slui-
ten goed aan bij dialectinterne processen zoals al geconstateerd in 13.3.1.

Contactzones blijken hoge frequenties van t-deletie te vertonen. Het Rivieren-
gebied is zo'n zone, op het kruispunt van zuidelijke Brabantse, westelijke Hol-
landse en noordelijke Veluwse dialecten. Dat dialectcontact bleek ook uit de

analyse van migratie tussen en over die gebieden. In de steden vanZuid-Holland
doet t-deletie zich het veelvuldigst voor, veel minder op het Zuid-Hollandse
platteland. De steden zijn van het begin van de tachtigjarige oorlog tot in de tijd
van de industrialisering van westelijk Nederland (en nu nog steeds door de toe-
loop van migranten) ware'melting-pots'geweest, hetgeen langdurige taalcontact-
situaties heeft veroorzaakt (zie hoofdstuk 6). De tachtigjarige oorlog heeft veel
(Frans-) Vlaamse en Brabantse immigranten doen toestromen met hun eigen

vormen van t-deletie, die al bestaande lokale tendensen hebben versterkt. Ook
Oost-Zeeuwsvlaanderen is een t-deletiegebied: het werd in de zeventiende eeuw
herbevolkt met mensen van elders: de westkant van Oost-Zeeuwsvlaanderen
(met name het land van Axel) is gekoloniseerd door Zeeuwen uit'Walcheren en

door Vlamingen en \7alen (Taeldeman 1979); de Zeeuwen en Vlamingen had-
den waarschijnlijk een van elkaar verschillende t-deletie (gegeven de huidige
gegevens betreffende t-deletie in zinsverband). De Oostkant werd herbevolkt
door alleen \ilTaaslanders die een op het Vlaams lijkende vorm van t-deletie
meebrachten.

Voor de contactsituatie op de oostelijke Veluwe en ztjn zero-vormen in de

eenheidspluralis verwijs ik naar sectie 13.2.2, punt C. Deze contactsituatie tussen
Hollands-Utrechtse sprekers en noordoostelijke sprekers is mijns inziens al heel

oud.

C. Dialectcontact met een geheel eigen aard wordt gevormd door expansie van
een verschijnsel uit een kerngebied naar periferie. Voor t-deletie is zo'n versprei-
ding aangenomen vanuit een kerngebied: het Rijnland (Ponelis 1993) Contacten
van de Limburgse en aansluitende Rijnlandse t-deletiegebieden in Duitsland met
de overige Nederlandse t-deletiegebieden die zouden kunnen leiden tot een ex-

pansie van t-deletie vandaaruit is om twee redenen onaannemelijk a) de conditio-
neringen in Limburgs-Rijnlandse groep zijn anders dan in de overige Neder-
landse dialectgroepen en b) er is geen geografische continuiteit met die dialect-
groepen (zie hoofdstuk 10).
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D. In Zrid-Holland, het Rivierengebied en de noordoostelijke dialecten zrjn er
geen contexten voor t-deletie die gelden voor alle drie de dialecten. Zuid-Holland
en het Rivierengebied hebben met elkaar gemeen dat de factoren van
articulatorische complexiteit (inclusiefsonoriteit, te weten het aantal niet-sonorante
consonanten in een cluster) en fonische prominentie (uitsluitend bij superlatieven,
in de andere morfologische vormen overweegt articulatorische complexiteit) er
een rol spelen, naast morfologische klasse: er is meer t-deletie bij werkwoorden
dan bij de substantieven, adjectieven, participia en superlatieven. In hoofdstuk 6
hebben we het onderzoek overwegend beperkt tot t-deletie na niet-sonoranten.
Voor t-deletie na nasalen, liquidae en vocalen zijn onze resultaten rloor htid-
Holland en het Rivierengebied gerepliceerd door Ottow-Kolman (1989): hoewel
er onder deze conditie minder t-deletie is, zijn de door ons in hoofclstuk 6
geconstateerde trends dezelfcle.

Zuid-Holland en het Rivierengebied vertonen niets van de specifieke vorm
van t-deletie in 3sing bij sterke en onregelmatige werkwoorden die zo kenmer-
kend is voor de noordoostelijke dialecten (zie hoofdstuk 10). Zoals we gezien
hebben in hoofdstuk 10, speelt de sonoriteit in de noordoostelijke dialecten een

andere rol dan in Zuid-Holland en het Rivierengebied.

E. Ook tussen Zuid-Holland en het Rivierengebied hebben we verschillen met
betrekking tot de woordinterne contexten er de zinscontext die op t-deletie in-
werken geconstateerd. Die betroffen het feit a) dat de zinscontext er toe doet in
Zuid-Holland, waar articulatorische complexiteit dan oven^/eegt, maar er niet toe
doet in het fuvierengebied, b) dat de woordinterne articulatorische complexiteit
in Zuid-Holland wel t-deletie veroorzaakt, maar in het Rivierengebied niet, en c)

dat woordinterne fonische prominentie in het Rivierengebied t-deletie tegen-
werkt maar inZutd-Holland niet (zie sectie 13.2.1).

F. Morfologisch gezien en qua zinscontext functioneert de Vlaamse t-deletie
anders dan die in Nederlandse dialecten. Hij is overwegend beperkt tot 3sing
maar bestrijkt daar in tegenstelling tot de Nederlandse dialecten alle werhvoor-
den. Articulatorische prominentie in zinscontext overweegt (zie hiervoor sectie
13.4, schema 13 en 15).

1 3. 6. Amerikaans-Engels, Middelweswlaams, Middelengels en Oudfrans

Wij vergelijken hier onze resultaten ook met die uit andere talen.

A. Het in deze studie geconstateerde feit, dat [d in [st]-clusters als in haas[t)
minder gedeleerd wordt dan in clusters met ander niet'sonorante consonanten als
tn knech[tJ, doet zich niet in hetAmerikaans-Engels voor. Daar is het omgekeerde
het geval: [t] wordt het meest frequent gedeleerd in het cluster [st], en gedraagt
zich daar wel volgens de verwachtingen betreffende fonische prominentie. Het
kan zijn dat Nederlandse dialecten bij langere consonantclusters een grotere
perceptuele tolerantie vertonen dan Amerikaans-Engelse waar de lagere fonische
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prominentie al van invloed is in clusters met [st]: lagere fonische prominentie
werkt in Nederlandse dialecten dan wel bij clusters van drie dentalen als in
grootst, maar niet bij kortere van rrlree waar de articulatorische complexiteit over-
weegt.

B. In de Nederlandse dialecten deleert [t] in persoonsvormen van werkrvoorden
meer dan in nominale vormen als substantiva en adjectiva (en voltooid deel-

woorden). Opmerkelijk is dat het Amerikaans-Engels zich ander gedraagt: t-
deletie vindt plaats in de volgorde substantief, onregelmatig pret werkwoord,
regelmatig pret werhvoord. Meer in pact'overeenkomst' dan in kept'hieldl
gehouden', en meer in kept dan in heaped 'opeenstapelde/opeengestapeld'. Der-
halve gedraagt t-deletie zich in de Nederlandse dialecten, in tegenstelling tot de

Amerikaans-Engelse dialecten, niet volgens het principe van de morfologische
prominentie. Er bestaat in de Nederlandse dialecten geen prominentieonderscheid
morfematische -t (bij werkwoorden) tegenover hetzij slot-[t] als onderdeel van de

stam (bij substantieven, telwoorden, adjectieven en adverbia) hevrj [t] als onder-
deel van een affix: 2sing -srof superlatief -st. De Ripuarische dialecten in Limburg
dienen hiervan uitgezonderd te worden. Daar lijkt morfologische prominentie
wel een rol te spelen (Hinsken s 1992). Dit versterkt overigens ons argument dat
t-deletie niet door expansie vanuit het Rijnland verklaard kan worden.

C. In het vroege Middelweswlaams is er t-deletie in 3sing, maar uitsluitend voor
enclitica: maketse >mahese'(hij) maakt ze'. Daarnaast vinden we madhtse waarin
d. [d neigt aanwezig te blijven ook al staat hij tussen twee consonanten. Als de

woordfinale [t] yoor -men staat wordt hij eerder gedeleerd dan bij -se.Dat vloeit
voort uit de syllabificatie: -. tme is moeilijker dan -.tse. OnaFhankelijk daarvan
bestaat er daarnaast in de ongesyncopeerde vormen meer t-deletie dan in
gesyncopeerde: het blijft dan eerder madktse, terwijl maketse de rverliest. Boven-
dien blijkt dat onafhankelijk van beide hiervoor genoemde factoren de sonoriteit
van de stamconsonant doorwerkt op afstand: hoe minder sonoor de stamconsonant
is, des te meer t-deletie er optreedt (zie de schaal in sectie 13.2.2. punt A-a). In
makese is er dus meer deletie dan in g€uetse'(hij) geeft ze' .

D. In het Oudfrans komt ook t-deletie voor: de meeste t-deletie doet zich voor in
de passd simple van werlavoorden als achata < achatat'hij kocht', iets minder t-
deletie in substantieven als foi . foit'geloof , en veel minder in part als uendu <
uendut 'verkocht' (zie hoofdstuk 11). De Middelweswlaamse t-deletie is niet
beinvloed door t-deletie in het Oudfrans, de conditionering is er anders en er is
bovendien geen geografische aansluiting.

E. Suffixvocaalsyncope is een noodzakelijke voon^/aarde voor het optreden van t-
deletie in ander dialecten dan Oudfrans en Middelweswlaams. Meer in het alge-
meen treffen we nauwelijks overeenkomst aan tussen de verschi[ende talen en

dialecten waarin syncope zich heeft voorgedaan. Ook in de Oudengelse dialecten,
in het Kleverlands en in de Middelnederduitse dialecten (i.c. Goor in Twente)
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yerloopt suffixvocaalsyncope telkens heel anders. Overigens speelt in deze talen
en dialecten sonoriteit van de stamconsonant geen rol. De enige overeenkomst
die ik heb kunnen vinden is die tussen het Oudengelse Kents en het Middel-
nederduitse dialect van Goor in de soort van stamconsonant: er is meer syncope
na d: bidt 'brdt' dan na liquida en nasalen: uallet'valt'. Ik heb niet alle niet-
sonorante consonanten kunnen onderzoeken. Onderzocht zou moeten worden
welke rol g en z, spelen als in dregetl dreegt'draagt' giuet gifi'geeft'. Als fricatieven
nemen ze een tussenpositie in op de sonoriteitsschaal tussen d en de liquidae/
ndsalen (zie hoofdstuk 10).

1, 3 .7 . T aaltheoretische implicaties

Het belangrijkste patroon, dat alle besproken Nederlandse dialectgroepen on-
danks alle verschillen gemeenschappelijk hebben, is dat t-deletie morfologisch
bepaald is. Dat is in alle andere tot nu toe onderzochte talen overigens ook
gebleken. De morfologische context waaronder t-deletie optreedt is echter te[-
kens diepgaand verschillend. Dit zijn de verschillen.

A. Voor het Nederlands hebben we een rweedeling geconstateerd van verbaal
tegenover nominaal (inclusief de part) waarbij de verbale vormen de meeste t-
deletie kennen.

Het Amerikaans-Engels kent een driedeling: substantief > onregelmatige werk-
woorden > regelmatige werhvoorden, waarbij t-deletie in die volgorde van min-
der naar meer toeneemt.

B. De Noordoostelijke dialecten kennen de rweedeling verbaal-nominaal van de

andere Nederlandse dialecten eveneens, maar onderscheiden zich door de sterke
beperking van t-deletie tot de 3sing van sterke en onregelmatige werkrvoorden.

C. Het Middelvlaams heeft t-deletie in 3sing pres, maar in combinatie met een

encliticum waarmee 3sing een woord vormt.

D. Het Oudfrans heeft een driedeling: de meeste deletie in 3sing pres, wat
minder in substantieven, en veel minder in part.

E. De fonologische contexten voor t-deletie in de drie Nederlandse dialectgroepen
verschillen onderling sterk (zie sectie 13.2.2 en 13.2.3). In de noordoostelijke
overwegen woordinterne factoren die de stamstructuur van het werkwoord be-
treffen, in het Rivierengebied een aantal woordintel'ne factoren die, beperkt,
betrekking hebben op fonische prominentie en sonoriteit. Tenslotte vertonen de
Hollandse dialecten articulatorische complexiteitseffecten van de zinsstructuur
naast voornamelijk woordinterne factoren van articulatorische complexiteit.

F. Diachroon gezie n z4n er verschillen binnen de noordoostelijke dialecten (zie

hoofdstuk 10) op het punt rran contexten voor t-deletie: a) de context morfeem-
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structuurlengte evolueert naar stamvocaallengte, want de laatste blijkt meer van t-
deletie te verklaren in de middelnederduitse fase. b) Vervolgens wordt in de
dialecten die de voortzetters zijn van de middelnederduitse het belang van de
context vocaallengte voor t-deletie afgelost doordat kwalitatieve verschillen in de
stamvocaal belangrij ker worden.

G. Tokenfrequentie speelt een rol in de dialecten van Zuid-Holland en het
Rivierengebied en dat is in geen van de andere onderzochte talen tot nu toe
aangetroffen. We troffen dit effect alleen aan bij werharoorden. De onregelmatige
pret-vormen als moest, mocht en sommige (2)3sing pres vormen als lji) hij buigt
verliezen zeer frequent hun [t], voor de onregelmatige pret-vormen op [st] en [xt]
als moest en mocht is vastgesteld dat hun hoogfrequente t-deletie mede een gevolg
is van hun tokenfrequentie.

Uit deze resultaten volgt dat er een zeer grote verscheidenheid aan patronen van
t-deletie wordt aangetroffen, zo verscheiden dat alle tot nu toe voorgestelde theo-
rieen er op stuk lopen.

1. Het theoretische model dat voor de Amerikaans-Engelse gegevens is geformu-
leerd werkt niet voor de huidige Nederlandse dialecten (met uitzondering van
de Limburgse Ripuarische dialecten), de middelweswlaamse dialecten en het
Oudfrans. In dat model kunnen morfologische vormen drie cycli van t-deletie
doorlopen (G,ry 1991a): ten eerste monomorfematische woorden als nomina,
ten rweede de vorige gevallen plus de onregelmatige werkwoorden, en tenslotte
de twee vorigen plus de regelmatige werkwoorden. Dit cyclische model van het
lexicon is voorgesteld om rekenschap te geven van de morfologische verschil-
len in t-deletie in Amerikaans-Engelse dialecten en blijkt wel voor deze dialec-
ten te werken maar niet voor de Nederlandse. In de Nederlandse dialecten valt
eerder een rweedeling nominaal versus verbaal te constateren (zie hoofclstuk
1 1).

2. De herformulering door Kiparsky (1994) van de effecten van het zodven ge-

noemde cyclische model in termen van Optimaliry Theory (oT) past evenmin
bij de Nederlandse en andere resultaten (zie hoofdstuk 11).

3. T-deletie geen stabiele sociale marker in de zin van Labov is. Dit weerspreekt
de opvattingen van Romaine (1986) en Knott (1986) over o.a. Nederlandse t-
deletie, want in het ene gebied wint t-deletie terrein en in het andere gebied
verliest het terrein. \Wel doet zich de bij een marker behorende stijlverschuiving
voor (zie hoofdstuk 5) maar sociale stratificatie is er niet of nauwelijks (zie

hoofdstuk 4).
4. Uit 3 volgt dat t-deletie in de Nederlandse dialecten qua variabelenrypologie

(zie schema (11)) op de punten stijlverschuiving en sociale stratificatie eerder
bij de indicatoren (indicator rype 2) past. Het is niet duidelijk of t-deletie ook
altijd een onbewust verschijnsel is en geen sociaal commentaar uitlokt, zoals
voor een indicator-verschijnsel noodzakeli.ik is. Sociaal commentaar is beperkt
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tot stereorypen maar t-deletie is wel degelijk voorwerp van sociaal commentaar
blijkens de karakterisering van sprekers met t-deletie uit het Rivierengebied als
't-dieven'. De door ons aangetroffen patronen van t-deletie passen niet goed in
de variabelenrypologre (zie hoofdstuk 2).

5. Het herleiden van de fonologische condities tot universele condities zoals

Kiparsky heeft voorgesteld, waarbij dialecten uitsluitend kunnen verschillen in
hun algemene niveau van t-deletie en niet in de condities die er op werken,
past niet bij de verschillen die we hebben aangetroffen. Dialecten verschillen
niet alleen in algemeen niveau van t-deletie maar daarnaast ook in het aantal
condities dat van invloed is en in de mate waarin die van invloed zijn.
De morfologische verschillen worden door Kiparsky tot functionele verschil-
len herleid als behoud van informatie (heep-kep 'houden-hield'; [t] mag deleren
in hep) en disambiguering. Van disambiguering hebben we aangetoond dat het
geen rol in de Nederlandse dialecten speelt. tWat eventueel als behoud van
informati e gezien kan worden is de rol bij t-deletie van kwalitatief vocaal-
verschil en verschil in lengte in de noordoostelijke dialecten. Maar het proces
van t-deletie is daar sterk gemorfologiseerd, en factoren van stamstructuur
lijken daar sterker een rol te spelen dan een functionele behoefte om woord-
vormen uit elkaar te houden.

5. Uit 1-5 volgt dat er geen voor alle talen geldende, universele patronen en
factoren voor t-deletie te vinden zijn.

1 3.8. Gebruikte Methoden

Deze studie is gebaseerd op zeer grote aantallen dialectgegevens. Het merendeel is

verzameld vanaf het begin van de 80-er jaren in het project 'Fonologie en Morfo-
logie van de lrtrederlandse Dialecten op basis van Veldwerk', zie Goeman en
Taeldeman (1996).

Het corpus is opgebouwd door als informanten personen te kiezen die in hun
dagelijkse leefomgeving regelmatig dialect gebruiken. Daarbij is voor de Neder-
landse gegevens niet gestreefcl naar een inperking van sprekers tot Non Mobile
Older Rural Males. Zo'n inperking leidt tot verkleining van de variabiliteit en tot
vertekeningen die gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid en geldigheid van
het materiaal.

De dialectgegevens zijn getoetst op betrouwbaarheid en geldigheid door onze
steekproef te vergelijken met wat in de Nederlandse populatie aangetroffen wordt.
Daarbij hebben we ons geconcentreerd op a) de sociale achtergrondvariabelen
van de informanten en b) de spreiding over Nederland van de onderzochte
plaatsen.

Bovendien is nagegaan voor de rwee transcribenten die de meeste opnamen en
transcripties hebben gemaakt of de nauwe fonetische transcripties in IPA vol-
doende precies zijn.

In bijna al deze gevallen blijkt dat in vergelijking met ander dialectologisch
onderzoek van dit rype, bijvoorbeeld de RND (zie hoofdstuk 2, kaart 1) en in het
bijzonder de Survey of English Dialects, een eventuele nadelige beinvloeding van
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de betrouwbaarheid en de validiteit door informantenkeuze sterk geminimali-
seerd is.

Alle bandopnamen werden in narrow IPA getranscribeerd. Dat stelt hoge eisen

aan de transcribenten. De rwee transcribenten die de meeste transcripties hebben
geleverd zijn onderzocht op de betrouwbaarheid en de validiteit van hun transcribe-
ren. Dit is gebeurd door hen dezelfde opname te laten transcriberen, en hun
transcripties niet alleen onderling te vergelijken, maar ook met een meester-

transcriptie van dezelfde opname die als standaard zou kunnen fungeren. De
beoordeling betrof alle vocalen, diftongen en consonanten. Bovendien werd het
gebruik van diacritica vergeleken. De kwaliteit van het geeliciteerde materiaal is
goed, gemeten aan de standaard van een onafhankelijk opgesteld fonologisch
vocaalsysteem van het dialect van de desbetreffende informant. De meeste foneti-
sche transcripties kunnen als valide beschouwd worden (zelfs beter dan de tot
standaard genomen meestertranscriptie) en als betrouwbaar (onderling consistent).

De aantallen onderzochte vormen (tokens) staan in (17).

(r7a)

(17b)

(t7c)

Zuid-Holland + Rivierengebied

vormen waarin [t] kan deleren
Aantal partpret
Aantal 3sing
Aantal 23singparadigma
Aantal onrpret
Aantal nom
Aantal superl
Aantal zin

1016
2482

399
369

2t87
2058
t48

Noordoostelijke dialecten

vormen waarin [t] kan deleren
Aantal 3sing
Aantal onrpret
Aantal nom
Aantal zin
Aantal overige onderzochte vormen
inf

12208
t28

1 120
895

t2208

Nederland Belgie

vormen waarin [t] kan deleren
presensparadigma
(incl. 2sing inversie)
zinscontext

8800

2128 r504
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De kaarten in hoofdstuk 10 en 11 zijn gebaseerd op data voor 353 plaatsen in
Nederland. De kaarten in hoofdstuk I 1 voor Belgie zijn gebaseerd op 188 plaatsen.

Voor de verwerking van de vele duizenden vormen heb ik modellen onrwikkeld
en gebruik gemaakt van statistische technieken. Deze hebben gediend om vast te

stellen onder welke condities de resultaten signifi cant zljn.
Twee technieken zijn bij het modelleren veelvuldig toegepast: multipele li-

neaire regressie (Mosteller en Tukey 1977) en logistische regressie (McCullagh
and Nelder 1983; toegepast in de hoofdstukkenT, S, 10 en 11) (daarnaast ook
toetsen als chi-kwadraat, Spearman's rho en Kendalls \7 (Siegel 1956) in hoofd-
stuk 6). Het modelleren via regressie en loglineaire analyse houdt in dat ik telkens
gezocht heb welke van de mogelijke factoren een significante rol spelen. Het
modelleren was altijd theoretisch gestuurd en gericht op het zoeken van de opti-
male verzameling factoren. Een optimale effectschatting wordt bereikt als alle

relevante factoren, en geen irrelevante, meegemodelleerd zijn.
Ik heb deze benadering gekozen omdat die geformuleerd is in termen van

aftankelijhe en bepalende variabelen en omdat die een interpretatie toelaat die
verder gaat dan het constateren van correlaties. Door de interpretatie wordt een

causaal verband gelegd tussen het afhankelijk proces (t-deletie) en de bepalende
factoren (de taalinterne en externe contexte n; zie hoofdstuk 1). Belangri.ike facto-
ren blijken bijvoorbeeld de geografische dimensies te zijn, uitgedrukt in
coordinaten: west-oost en zuid-noord. Een andere belangrijke factor is de tijd (zie

hoofclstuk 5, 8, 10 en 11). Overigens geldt: hoe meer factoren een rol spelen, hoe

hachelijker het wordt om ze uit elkaar te halen, renzrj er voldoende gegevens

beschikbaar zrjn. De meest ingewikkelde modellen zljn te vinden in hoofdstuk 4
en 5 en in hoofdstuk 10. \We geven daarvan rwee voorbeelden en trekken de lijn
ook door naar de kaarten uit deze studie.

A. In hoofdstuk 4 werden 11 factoren op hun significantie getoetst. Van die 11

factoren waren er zes van geografische aard en vijf van sociale aard. Bij een eerste

poging bleken slechts vijf factoren significant te zijn, alle vijf geografisch. Er werd
dus na die eerste poging opnieuw een model geschat waarin alleen de variabelen
werden opgenomen die in eerste instantie significant bevonden waren. De signi-
ficante factoren waren: de dimensies west-oost (1) en zuid-noord (2) en deze

beide dimensies tot de derde macht ((3) 
"" 

(4)). De derde machtsvorm was in
deze fase de beste manier om rekenschap te geven van twee extra algemene trends
in het geografisch patroon van t-deletie waarbij er in het oosten en het zuidwesten
naar verhouding meer t-deletie aanwezig is dan in het middengebied en het
noordwesten. De kwadratische vorm bleek in deze ronde niet nodigtezijn (zie
hoofdstuk 4).

Een van de significante geografische factoren uit het eerste model, afstand tot
de standaardtaal (5), waarvan ik vastgesteld heb dat hij sterk samenhing met de

west-oostdimensie, bleek bij nader inzien niet relevant (zie hoofdstuk 3 en 4).
\7el relevant leek de lokale onderlinge nabijheid van dialecten. Zo akhans heb ik
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het resterende, nog onverklaarde gedeelte, van de variatie geinterpreteerd waarin
nog extra samenhang tussen dialecten leek te bestaan (technische term: auto-
correlatie als maat voor extra samenhang tussen dialecten; zie hoofdstuk 3 voor
extra samenhang langs de west-oostdimensie en hoofclstuk 5 voor een algemene
aanpak die rekenschap geeft van alle richtingen). Deze extra samenhang kan
gezien worden als de uitdrukking van lokaal taal-/dialectcontact.

Uiteindelijk bleek in hoofdstuk 5 dat die extra samenhang in het nieuwe
model voldoende gerepresenteerd is door de kwadratische factor. We konden dit
vaststellen omdat we in hoofclstuk 5 preciesere cocirdinaten hebben gebruikt.
Daardoor treedt een lagere meetfout op. En dat leidt tot betere schattingen in het
hele model. Inderdaad blijkt afstand tot de standaardtaal dan, achteraf gezien,
nog duidelijker ten onrechte in het model opgenomen. Door het gebruik van
preciesere corirdinaten bleek nu volstaan te kunnen worden met beide geografi-
sche dimensies in het kwadraat. Het feit dat dit model zuiniger is dan een derde-
machtsmodel is een gunstig bijeffect Deze derde poging levert een scherper beeld
op dan de eerste en rweede poging. Een vierde poging was niet nodig. De variatie
in de gegevens die niet door ons uiteindelijke model verklaard kan worden, het
residu, blijkt dus uiteindelijk geen autocorrelatie, en dus geen extra samenhang
meer te bevatten.

B. In hoofdstuk 10 is het effect na1egaan van de geografische distributie (wee
factoren: de west-oost-distributie en de noord-zuid-distributie) en van vijf intern-
talige factoren: de historisch bepaalde lengte van de stamvocaal, de stemhebbend-
heid / stemloosheid van de stamconsonant, de sonoriteit van de stamconsonant,
de lengte van de stamvocaal (lang of kort) ten opzichte van die van de infinitief,
en het timbreverschil van de stamvocaal ten opzichte van de infinitief. Op deze

manier kon vastgesteld worden dat al deze factoren significant waren, en dat hun
uirwerking in de zeven klassen van sterke werkwoorden (de onregelmatige werk-
woorden en zwakke werkwoorden werden overigens ook in de analyse betrokken)
verschilt in grootte van het effect en of het effect positief of negatief werkt. Uit
een factoranalyse blijkt dat de vijf intern-talige factoren, die in het regressiemodel
als onafhankleijke variabele fungeren, zich groeperen op voor iedere klasse speci-
fieke wljze. Op grond van de geschatte waarden voor die factoren in het regressie-
model vallen de werkrvoordsklassen in drie groepen te ordenen: a) sterke werk-
woorden klasse 1-3, b) sterke werkwoorden klasse 4-6, en c) sterke werkwoorden
klasse zeven, onregelmatige werhroorden en zwakke werkwoorden.

Aldus worden de systematische factoren geisoleerd, en wordt vastgesteld wat
de uitwerking is die ieder onafhankelijk van de ander uitoefent op t-deletie.
Daarnaast blijft er altijd een rest. Deze'ruis' is in het algemeen niet nader
interpreteerbaar. Ze omvat 'fouten' in het materiaal en mogelijk nog niet onder-
kende andere verklarende variabelen.

C. Er zijn verschillende soorten dialectkaarten. Zie voor discussie hoofdstuk 1.

De lcrvantitatieve kaarten uit hoofdstuk 4-6 vertegenwoordigen een toepassing op
geografisch gebied van het multipele regressiemodel. Het model heet regionale
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trendanalyse en is geschikt om uit de totale variatie algemene geografische
tendenzen aan het licht te brengen, de systematiek. De resterende variatie is nader
geanalyseerd op eventuele overblijvende patronen (zoals gemeten door auto-
correlatie) en kan ook weer gekarteerd worden. De kaarten van hoofdstuk 7-11
zijn ook modelmatig: de effecten van de lokale onderlinge samenhang tussen
dialecten zijn in het model verdisconteerd dat aan de kaarten ten grondslag ligt.
Daardoor is het geografische patroon voor die lokale onderlinge beinvloeding
gecorrigeerd, en het uiteindelijke kaartbeeld geeft daardoor een juist beeld van
dat deel van de variatie dat systematisch is en er werkelijh toe doet. Dit soort
kaarten brengt naast algemene tendenzen ook de meer lokale effecten direct in
beeld, onverstoord door onsystematische ruis. Als men de ruis zou karteren dan
krijgt men, als het goed is, uitsluitend een verbrokkeld beeld, zonder enige syste-
matiek.

13.9. Vervolgonderzoek

1. In deze studie hebben we het ontstaan van t-deletie in de l4e eeuw kunnen
laten zien in de noordoostelijke dialecten. Een urgente wenselijkheid is een
historisch, diachroon, onderzoek naar het onstaan van t-deletie in de andere
dialecten en naar de onrwikkeling van t-deletie in de tussenliggende periodes.
In ons onderzoek hebben we daarvoor de methoden onrwikkeld.

2. Er is te weinig bekend van de onrwikkeling in de loop der tijden van t-deletie
in de Vlaamse dialecten. Volstaan zou kunnen worden met een beperkt aantal,
geografisch gespreide, plaatsen of steden te kiezen met voldo.nd. data in
tijdsdoorsneden.

3. In ons onderzoek blijkt dat geografische variatie zeer belangrijk is. Toch zou
als complement van ons onderzoek een sociolinguistische studie in een of rwee
noordoostelijke dialecten een welkome aanvulling zijn op al bestaande studies
betreffende Leiden (De Vries e.a 1974), Utrecht (Schouten 1982, 1984),
Nijmegen (Van Hout 1989) en oostelijk Limburg (Hinskens 1992).

4. Theoretisch gaat mijn voorkeur uit naar de verdere onrwikkeling van kwanti-
tatieve probabilistische modellen. Vanuit het door mij gekozen uitgangspunr
gaat er geen relevante informatie in de data verloren. Het nut van variationele
data wordt groter in het licht van de voortgaande theorievorming over
syllabestructuur en van de onrwikkeling van theorieen die beter rekenschap
kunnen geven van binnen- en tussen-taal- of dialecwariatie dan nu het geval is.

Optimaliteitstheorie is een stap in die richting doordat die schendingen van
condites toelaat, waardoor een bepaalde mate van variabiliteit gehonoreerd
wordt. Maar oT reduceert de kwantitatieve variabiliteit tot rangorde-schalen,
en geeft dus informatie over meer of minder. Door zo'n reductie tot rangorde
gaat informatie over 'de mate van' meer of minder verloren. Categorisering
gaat een stap verder op de trap van informatieverlies: een verschijnsel wordt
ingedeeld bij een groep of maakt deel uit van een categorie. Er is dan geen
informatie meer over de rangorde, over het meer of minder. \Vat rest is dan
alleen maar informatie van het rype 'behoort tot/behoort niet tot'. Het kan
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naruurlijk zijn dat iets alleen maar in categoriale termen te vaften is, maar in
die gevallen dat vanuit krvantitatieve informatie wordt gereduceerd tot rang- of
categoriale informatie is dat eigenlijk weggooien van informatie. Het is dan op
voorhand niet duidelijk of er systematische aspecten verloren zijn gegaan, of
dat die informatie deel uitmaakt van het 'ruis'-aspeff. Ik pleit dus voor een

versie van OT die kwantitatief is. Inmiddels zijn er in het oT-kader andere

voorstellen voor t-deletie gepubliceerd (Reynolds, Nrgy en Reynolds). De
relevantie voor de Nederlandse feiten is nog niet duidelijk.

Tenslotte, bij diachroon en synchroon onderzoek naar t-deletie in de Neder-
Iandse dialecten moet speciaal aandacht worden besteed aan het onderscheid
verbaal-nominaal.
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