
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

Nijmegen
 

 

 

 

The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may

differ from the publisher's version.

 

 

For additional information about this publication click this link.

http://hdl.handle.net/2066/107509

 

 

 

Please be advised that this information was generated on 2023-05-24 and may be subject to

change.

http://hdl.handle.net/2066/107509


ALS-OF-DAT 

J. DE ROOY 





ALS - OF - DAT 



PROMOTOR: PROF. DR. Α. Α. W E I J N E N 



ALS - OF - DAT 

EEN SEMANTISCH-ONOMASIOLOGISCHE STUDIE OVER 

ENKELE SUBORDINERENDE CONJUNCTIES IN HET 

ABN, DE NEDERLANDSE DIALECTEN EN HET FRIES, 

VERGELIJ KEND-SYNCHRONISCH BESCHOUWD 

P R O E F S C H R I F T 

ter verkrijging van de graad van 

doctor in de letteren 

aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, 

op gezag van de rector magnificus Dr. W. J. M. A. Asselbergs, 

hoogleraar in de faculteit der letteren, 

volgens het besluit van de senaat 

in het openbaar te verdedigen op vrijdag 9 juli 1965 

des namiddags te 16 uur 

door 

J A A P D E R O O Y 

geboren te Amsterdam 

TE ASSEN BIJ 

VAN GORCUM & COMP. N.V. - DR. H. J. PRAKKE & H. M. G. PRAKKE 



De uitgave van dit werk werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de 
Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.) 



AAN DE NAGEDACHTENIS VAN MIJN MOEDER 

AAN M IJ N VADER 





I N H O U D 

I N L E I D I N G 1 

A F K O R T I N G E N 11 

H O O F D S T U K I. ALS, O F E N D A T I N C U L T U U R T A A L E N 

D I A L E C T 13 

Varianten 13 

A. ABN als IN DE DIALECTEN EN HET FRIES 17 

I. Als vergelijkend voegwoord 17 
1. a. Algemeen 17 

b. In vaste verbindingen 23 
с Zoals 23 
d. Als daar zijn 25 

2. Als = dan 26 

II . Als voegwoord van wijze 33 
1. In 't algemeen 33 
2. In 't bijzonder 35 

III . Als voegwoord van hoedanigheid 36 

IV. Als verklarend voegwoord . 37 

V. Als voegwoord van tijd 38 
1. Als = toen 38 
2. Als, temporeel en hypothetisch 45 

VI. Als voorwaardelijk voegwoord 56 
Als, hypothetisch 56 

VII. Als expletief 65 
1. Alsdat 65 
2. Als met tijdsbepalingen 66 

в. NiET-ABN als 67 
1. Als = behalve 67 
2. Als = totdat 68 
3. Als(dat) = voordat en opdat (?) 69 

C. ABN Of IN DE DIALECTEN EN HET FRIES 69 
I. Als voorwaardelijk voegwoord 69 

1. Concessief of 69 
2. Of = alsof 70 

I I . Als zgn. grammatisch-verbindend voegwoord 80 
1. Of als inleidend woord van dubitatieve zinnen 80 
2. Of na vraagwoorden in afhankelijke zinnen 87 
3. Of ter inleiding van een sterke bevestiging 90 



D. ABN dat IN DE DIALECTEN EN НЕТ FRIES 91 
1 Zgn grammatisch-verbindend dat 91 
2 Dat als subordinerend partikel 100 
3 Vervangend dat 116 
4 Optatiefdai 117 
5 Finaal dat 121 
6. Consecutief dat 123 

a zó dat 123 
b „Het regent dat het giet" 123 
с dat = zodat 124 

7. Causaal dat 131 
8 Hypothetisch dat 134 
9 Dat = terwijl (daarentegen) 134 

10 Temporeel dat 134 
11 Beperkend dat 135 
12 Dat ш uitroepende zinnen 135 

E. NIET-ABN dat 138 
1 Dat = totdat 138 
2 Concessief dat 139 

H O O F D S T U K I I . G E O G R A F I S C H E S A M E N H A N G E N 
S E M A N T I S C H E S T R U C T U U R 141 

I. INLEIDING 141 
Basisschema 143 

II GEOGRAFISCH OVERZICHT 148 
Dialectschema 1 (Westelijk Vlaanderen) 151 

2 (Frans-Vlaanderen) 153 
3 (Centraal-Belgie) 154 
3a 155 
4 (Zuid-West-Limburg) 156 
5 (Noord-West-Limburg) 157 
6 (Zuid-Oost-Limburg) 159 
7 (Zeeland) 160 
8 (\Vest-Noord-Brabant) 162 
9 (Zuid-Drente) 164 

Schema van het Fnes 167 

III ENKELE STRUCTUU R MOMENTEN 168 
1. De a(i)-vormen 170 
2 Vergelijkende en temporele elementen van als 174 
3 Samenval van als, of en dat 175 
4 Onderlinge verwisselbaarheid van als, of en dat . . . . 176 

N O T E N 181 

Z U S A M M E N F A S S U N G 189 

S U M M A R Y . . . . 191 

L I T E R A T U U R L I J S T 193 

D I A L E C T E N Q U Ê T E S 201 



I N L E I D I N G 

Zoals vele dissertaties is ook deze een voortzetting van een doctorale 
scriptie. Voor mijn doctoraal examen bestudeerde ik ni. de subordi
nerende conjuncties in het hedendaags Nederlands, waarbij ik 
materiaal verzamelde uit geschreven en gesproken taal en vervolgens 
de betekenis en het gebruik van de gevonden voegwoorden trachtte te 
omschrijven. Aangezien ook materiaal geput was uit werken van Zuid-
nederlandse auteurs, werden de Belgische dialecten tevens in het on
derzoek betrokken. 

Het was oorspronkelijk de bedoeling in dit proefschrift de betekenis 
van de conjunctie als in het ABN aan een meer diepgaande bestudering 
te onderwerpen. Al spoedig bleek echter dat het aanbeveling verdiende 
naast als ook of en dat te behandelen. Verder wilde ik, ter vergelijking 
met de ABN-toestand, ook de Nederlandse dialecten (ditmaal van 
Noord en Zuid) en het Fries in het onderzoek betrekken. Had ik aan
vankelijk gemeend hieraan slechts een hoofdstuk van de dissertatie te 
kunnen wijden, bij het zoeken naar dialectmateriaal bleek, dat dit in 
ruime mate voorhanden was en vele interessante gegevens opleverde. 
Zo werd de bestudering van als, of en dat in de Nederlandse dialecten 
en het Fries tot het eigenlijke onderwerp en diende het ABN nog slechts 
als uitgangspunt. Ook in dit opzicht - wijziging van de oorspronkelijke 
opzet door nadere bestudering van het onderwerp - komt dit proef
schrift overeen met vele andere. 

De inhoud van deze studie blijkt uit titel en ondertitel, waarvan 
thans een nadere verklaring moge volgen. Bestudeerd zijn de conjunc
ties als, of en dat, in die zin dat is nagegaan welke dialectvormen 
corresponderen met deze ABN-voegwoorden, alsook welke niet-ABN-
functies als, of en dat in bepaalde dialecten hebben. Aan ABN als 
beantwoordt bv. in vele dialecten hetzelfde woord (zij het met bepaalde, 
voor het betrokken dialect typerende, ionische kenmerken), in andere 
echter gelijk. Anderzijds wordt als dialectisch dikwijls gebruikt in de 
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functie van ABN toen. Er komen dus meer conjuncties ter sprake dan 
het drietal dat de titel vormt ; vandaar dat in de ondertitel vermeld is 
„enkele subordinerende conjuncties". 

De toevoeging subordinerende is op de eerste plaats van belang voor 
het woord of. Het coördinerende of, dat semantisch en syntactisch van 
geheel andere aard is dan het onderschikkende, is niet behandeld. Ook 
of in een zin als : „ik was nauwelijks thuis of het begon te onweren" is 
als niet-subordinerend beschouwd en terzijde gelaten (vgl. р. с. PAARDE-

KOOPER - Syntaxis Spraakkunst en Taalkunde. Den Bosch, 1955, p. 147). 

Wat als betreft staat het geenszins vast dat het altijd als onder
schikkend voegwoord beschouwd kan worden, PAARDEKOOPER noemt 
het in: „hij was als burgemeester op het feest" een „vzaz" (Beknopte 
ABN-syntaksis. Den Bosch, 1963, p.82) ; over als in: „hij is groter als 
ik" zegt hij „dat dit als geen onderschikkend vw is maar eerder sterk 
verwant met - of gelijk aan - nevenschikkende vw." (ibid., p. 127). Het 
leek me gewenst ook het aldus gebruikte als in deze semantische studie 
te behandelen. Het lag echter niet in mijn bedoeling hiermee partij te 
kiezen in vragen van grammaticale aard. 

Dat als voegwoord is zonder veel moeite te onderscheiden van de 
demonstratieve en relatieve pronomina dat. In sommige dialecten blijkt 
echter dat dat gevolgd kan worden door de onafhankelijke woord
volgorde, zodat het in zekere zin niet meer subordinerend kan worden 
genoemd. Ook deze gebruikswijze van dat is echter behandeld. 

Om alle bezwaren van grammaticale aard te vermijden kan het on
derwerp van deze studie het best geformuleerd worden als: het woord 
als, de subordinerende conjunctie of en de conjunctie dat. 

Van deze voegwoorden wordt de betekenis bestudeerd. Er is van uit
gegaan dat aan conjuncties evenzeer een betekenis kan worden toege
kend als aan de meeste andere categorieën van woorden. Voor het meest 
„betekenisloze" van de drie, nl. dat (bv. als inleiding van objectszinnen), 
zij verwezen naar A. j . в. N. REICHLING - Het Woord (Nijmegen, 1935), 
waar in hoofdstuk VII (т .п. op p. 279-281) uiteengezet wordt dat ook 
ten aanzien van dit woord van een betekenis gesproken kan worden. 

Deze betekenis is opgevat als een eenheid (zie REICHLING op. cit., 
hoofdstuk VIII) ; vandaar dat in deze studie niet gesproken wordt van 
de verschillende „betekenissen" van als (bv. de vergelijkende, tempo
rele, hypothetische), maar van „betekeniselementen" of „-momenten". 
Ook wordt het woord „functie" gebruikt, en wel in algemene zin voor: 
de dienst die een woord verricht, de manier waarop het gebruikt wordt. 
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Meestal is er geen principieel verschil met „betekeniselement": er 
wordt dan ook gesproken van als in vergelijkende, temporele en hypo
thetische functie. Een diepergaande behandeling van de hiermee ver
bonden problemen valt buiten het bestek van deze dissertatie, die van 
nederlandistische, niet van algemeen-taalkundige aard is. 

In de ondertitel wordt deze studie „semantisch-onomasiologisch" ge
noemd. Enerzijds wordt immers uitgegaan van bv. als en de betekenis 
daarvan omschreven (semantisch), anderzijds wordt uitgegaan van bv. 
het begrip vergelijking en aangegeven welke conjuncties hiervoor in de 
verschillende dialecten gebruikt worden (gelijk, of, wie enz.) (onomasio-
logisch). Dit laatste wordt alleen gedaan inzoverre er conjuncties bij 
betrokken zijn: zinsverbindingen zonder voegwoord (zie bv. mijn 
artikel I knew you knew he knew, dat waarschijnlijk gepubliceerd zal 
worden in T.e.T. 1965, afl. 3) zijn niet besproken. 

Het ligt voor de hand dat in een studie over conjuncties ook syn
tactische zaken aan de orde komen. Dit is inderdaad ook in dit proef
schrift het geval, maar in het algemeen alleen dan, wanneer bepaalde 
syntactische verschijnselen met de semantische bleken samen te hangen. 

Zoals hierboven al gezegd is, vormen de conjuncties als, of en dat in 
de Nederlandse dialecten en het Fries het eigenlijke onderwerp van 
deze studie. Hoewel de beschikbare gegevens voor een groot deel af
komstig waren uit dialectmateriaal, is het Fries vrijwel steeds als 
eenheid behandeld. De zeldzame gevallen waarin t.a.v. de behandelde 
voegwoorden in deze taal sprake was van een zekere dialectische scha
kering zijn apart vermeld. De Nederlandse cultuurtaal is gebruikt als 
punt van uitgang en vergelijking, zowel voor de Nederlandse dialecten 
als voor het Fries. De term ABN is gekozen als de meest gebruikelijke 
en praktische. 

De studie is synchronisch van opzet, d.w.z. dat het materiaal af
komstig is uit hedendaagse dialecten en er geen historische verklaringen 
van bepaalde verschijnselen gegeven worden. Al te strikt mag dit 
echter niet opgevat worden: het oudste gebruikte enquêtemateriaal 
dateert van meer dan 40 jaar geleden, de geraadpleegde literatuur om
spant zelfs een periode van bijna 130 jaar. Een zuivere momentopname 
is echter van de voortdurend in ontwikkeling zijnde dialecten toch niet 
te maken, en vormen uit oude bronnen die een verouderde indruk 
maken zijn steeds uitdrukkelijk gesignaleerd. Verder heb ik mij, als het 
materiaal daartoe aanleiding gaf, wel eens een kleine diachronische 
digressie veroorloofd. 
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Het materiaal dat voor deze studie gebruikt werd is van verschillende 
aard: mondelinge en schriftelijke dialectenquêtes, literatuur, en band
opnamen van in dialect gevoerde gesprekken. 

Wat de enquêtes betreft gebruikte ik allereerst de Reeks Nederlandse 
Dialektatlassen. Behalve van de reeds verschenen delen van deze serie, 
kon ik door de vriendelijke medewerking van de opnemers ook gebruik 
maken van de reeds beschikbare gegevens voor de overige gebieden. 
Alleen voor Drente en Overijsel kon ik nog geen volledig materiaal ver
krijgen; afgezien daarvan beschikte ik voor het gehele Nederlandse en 
Friese taalgebied over de complete gegevens van de RND. Het grote 
voordeel hiervan was natuurlijk dat ik vergelijkbaar materiaal bezat 
voor alle Nederlandse en Friese dialecten ; helaas kwamen er in de ge
vraagde zinnen niet genoeg voegwoorden in verschillende functies voor 
om me tot deze mondelinge enquête te kunnen beperken. 

De voorbeeldzinnen van de RND zijn vermeld in het overzicht van 
de dialectenquêtes, opgenomen na de literatuurlijst. Zoals ze daar staan 
afgedrukt zijn de zinnen afkomstig uit het tweede deel van de serie 
(Zuid-Oost-Vlaanderen). De verklaringen, voorafgegaan door = , waren 
in het origineel als noten onder de zin geplaatst. In het eerste deel 
(Klein-Brabant) kwamen deze verklaringen nog niet voor. In sommige 
van de volgende delen waren in deze zinnen wijzigingen aangebracht. 
Over de nog niet verschenen delen heb ik wat dit betreft geen gegevens. 
In de andere delen waren de afwijkingen (voorzover ze een conjunctie 
betroffen) de volgende: 

Antwerpen \ 
West-V laander en en Fransch-Vlaanderen > z.80 eer(dat) 
Belgisch-Limburg en Zuid Nederlands-Limburg ) 

Noord-Brabant: 
Z.3 geen conjunctie 
z. 27 als (niet : gelijk) 
Z.62 geen conjunctie 
z. 80 voor 

Friesland: 
Nederlandse versie: z.3 geen conjunctie 

z.80 voordat 
Friese versie: z.3 geen conjunctie 

z . 3 0 e n 8 0 : ear't 
Z.85: as 
Z.112 en 117: geen conjunctie. 
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Schriftelijk enquêtemateriaal vond ik in de Vragenlijsten van de 
Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen 
in Amsterdam en de Zuidnederlandse Dialectcentrale in Leuven. In 
Amsterdam excerpeerde ik alle zinnen waarin een conjunctie voor
kwam die voor deze studie van belang was. In Leuven liet ik om 
praktische redenen enkele zinnen terzijde die een voegwoord bevatten 
dat al elders was voorgekomen. De verwerkte zinnen uit de vragen
lijsten zijn te vinden in het overzicht van de dialectenquêtes. 

De voor dit proefschrift geraadpleegde literatuur bestaat uit gedrukte 
en ongedrukte studies. Uiteraard ging ik te rade bij de bestaande 
dialectwoordenboeken, idiotica, monografieën enz., alsook bij enkele 
algemene werken waarin dialectgegevens te vinden waren. Ook werkte 
ik zoveel mogelijk verzamelbundels en tijdschriften door. Maar daar
naast maakte ik een dankbaar gebruik van ongepubliceerde academi
sche geschriften. Dit betreft op de eerste plaats een aantal licentiaats
verhandelingen van de universiteiten te Leuven en Gent. Vooral in de 
Gentse dialectsyntaxissen vond ik veel waardevolle gegevens. Verder 
gebruikte ik een drietal Nijmeegse scripties, nl. : Voegwoorden in drie 
Zuid-Limburgse dialecten en De voegwoorden van vergelijking in het 
Limburgs, resp. kandidaats- en doctorale scriptie van mevrouw drs. 
с p. F. м. vossEN-scHUNCK, en mijn eigen reeds genoemde doctorale 
scriptie Voegwoorden in het hedendaags Nederlands. Aangezien in 
Nederland, in tegenstelling tot België, deze geschriften niet in een voor 
het publiek toegankelijke instelling bewaard worden, moge hieronder 
een korte beschrijving van deze drie studies volgen. 

De twee scripties over de Limburgse conjuncties zijn hoofdzakelijk 
gebaseerd op materiaal uit gedrukte bronnen (bijdragen uit het tijd
schrift Veldeke en andere dialectliteratuur) van verschillend stilistisch 
karakter. De eerste scriptie behandelt de vergelijkende en (in korter 
bestek) de temporele voegwoorden in de dialecten van Maastricht, 
Valkenburg en Vijlen; de tweede bestrijkt de dialecten van geheel 
Nederlands-Limburg, maakt ook gebruik van gegevens uit een vragen
lijst voor het Limburgs Woordenboek, en geeft een uitgebreider be
handeling van de vergelijkende conjuncties. Beide scripties zijn seman
tisch, syntactisch en stilistisch, de tweede ook dialectgeografisch van 
aard. Ik heb vooral gebruik gemaakt van de tweede studie, waaraan ik 
veel ontleend heb en waarnaar in de tekst van dit proefschrift dan ook 
dikwijls wordt verwezen. 

Ook de gegevens van mijn eigen doctorale scriptie heb ik in deze 
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dissertatie meermalen gebruikt. Het materiaal voor deze scriptie werd 
geput uit literaire taal (AART VAN DER LEEUW - Ik en mijn speelman; 
GERARD WALSCHAP - Bejegening van Christus), wetenschappelijke taal 
(L. j . ROGIER - Katholieke Herleving; ALBERT WESTERLINCK - Het schone 
geheim van de poëzie), „volkstaal" (M. J .BRUSSE - Boefje) en gesproken 
ABN (в. j.uijLiNGS - Praat op heterdaad (Assen, 1956), alsmede band
opnamen van gesprekken tussen een academica en enkele gymnasias
ten). Van de verzamelde voegwoorden werden semantische en syn
tactische aspecten bestudeerd, alsook de frequentie in de verschillende 
bronnen. Zoals aan het begin van deze inleiding al werd vermeld, 
werden in verband met het voegwoordelijk gebruik bij de Zuidneder-
landse auteurs ook de Belgische dialecten in het onderzoek betrokken. 
Ik gebruikte daarvoor de RND en de woordenboeken en monografieën 
van CORNELISSEN-VERVLIET, MAZEREEL, TEIRLINCK en VANACKER. 

Hoewel de ontleningen aan de niet-gepubliceerde literatuur natuur
lijk minder goed controleerbaar zijn, heb ik toch ook bij citaten uit 
deze bronnen op de gebruikelijke wijze de bladzij nummers vermeld. 
Voor alle verwijzingen in deze studie geldt: de afkortingp. ( = pagina, 
niet paragraaf) verwijst naar geciteerde literatuur, blz. verwijst naar de 
bladzijden van dit proefschrift. 

Zowel de ongepubliceerde als de gepubliceerde literatuur is in de 
literatuurlijst vermeld. Hierin zijn alleen titels opgenomen waarnaar in 
de tekst verwezen wordt; een opsomming van alle werken die voor 
deze studie werden geraadpleegd leek me voor de lezer van minder be
lang. 

Materiaal van geheel andere aard vond ik in de bandopnamen van in 
dialect gevoerde gesprekken, aanwezig op het Dialectenbureau in 
Amsterdam. Men is daar bezig bandopnamen te maken van dialecten 
van het hele Noordnederlandse taalgebied, die vervolgens van de band 
worden uitgetikt. Aangezien het mij niet te doen was om klank
verschijnselen, maakte ik uitsluitend gebruik van de getypte teksten, 
wat een aanzienlijke tijdsbesparing opleverde. Omdat de verzameling 
nog niet compleet is, kon ik slechts materiaal verkrijgen voor een be
perkt gedeelte van de Noordnederlandse dialecten. Dit was natuurlijk 
een nadeel, maar het voordeel hierdoor te beschikken over levend ge
sproken dialectmateriaal woog hier ruimschoots tegen op. De be
studeerde teksten waren afkomstig uit de volgende plaatsen (de 
nummers zijn hier en verder die van het Systematisch en Alfabetisch 
Register van plaatsnamen voor Nederland, de Nederlands-sprekende 
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delen van België en Noord-Frankrijk en het noordwesten der Duitse 
Bondsrepubliek. Amsterdam-Antwerpen, 1962): AIO; E 2, 9, 12, 14a, 
24a, 26, 26a, 31a, 40, 41, 64, 68a, 69, 70, 84, 91b, 97, 109, 113a, 117, 
0118, 134, 144, 170, 176, 181, 198a, 209, 215, 220; D l ; 14, 14, 
45/45a; К 2, 8, 14, 16, 16a, 21, 27, 40, 42a, 45, 48, 54, 56, 64, 84, 96, 
124; F 75, 78/79, 87, 90; G 77a, 78, 138, 177b; L210, 246, 0247, 271, 
289, 291, 292, 300, 318, 329, 373, 381, 433; Q 19, 20, 21, 30, 95, 98, 99, 
101,192,198, 208. Het betrof dus een groot aantal Hollandse dialecten, 
enkele noordoostelijke, en verder Limburgse. De Limburgse opnamen 
waren van andere aard dan de overige: het waren merendeels mono
logen, uitgesproken voor de Regionale Omroep Zuid, weliswaar in 
dialect, maar toch in een andere, meer verzorgde stijl dan die van de 
spontane gesprekken. 

In het algemeen kan gezegd worden dat de conjuncties in de enquête
zinnen daar bijna altijd „toevallig" voorkwamen, de zinnen zijn slechts 
bij uitzondering gemaakt ter wille van de conjunctie. Ook in woorden
boeken en monografieën nemen de voegwoorden meestal een bescheiden 
plaats in (zie het citaat van VAN ES, als motto boven het eerste hoofd
stuk geplaatst). Door zoveel mogelijk materiaal te verzamelen kan men 
echter ook op het gebied van de conjuncties nog heel wat vinden. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, is de hoeveelheid in deze dissertatie 
verwerkt materiaal dan ook vrij aanzienlijk. Hierdoor werd gewerkt 
met een groot aantal gegevens, die onderling konden worden verge
leken en op hun waarde getoetst. Dit laatste is uit de aard der zaak een 
hachelijke onderneming voor een auteur die, zonder zelf enig dialect te 
spreken, in zijn studie alle Nederlandse en Friese dialecten betrekt. 
Ik heb me dan ook meestal onthouden van een waardeoordeel over de 
verschillende bronnen, al ben ik ervan overtuigd dat de kwaliteit ervan 
ongelijk is. In de tekst is steeds duidelijk aangegeven uit welke bronnen 
de opgaven afkomstig zijn; de deskundige lezer kan zich dus zelf een 
oordeel vormen over hun betrouwbaarheid. 

„De schriftelijke enquête bij dialectenonderzoek kan slechts dan 
bevredigende resultaten opleveren, als de onderzoeker de problematiek 
van het betreffende dialect kent", merkt т. VAN VEEN op in zijn proef
schrift Utrecht tussen Oost en West (Assen, z.j., stelling IV). Deze studie 
over conjuncties is weliswaar niet alleen gebaseerd op schriftelijke 
enquêtes, maar toch in ieder geval uitsluitend op materiaal van 
anderen. Men kan echter wel van geen enkele onderzoeker verwachten 
dat hij de problematiek van alle Nederlandse en Friese dialecten bc-
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heerst. Schrijver dezes heeft getracht zich in de problematiek die voor 
zijn studie van belang was in te werken door kritische vergelijking van 
de beschikbare gegevens (ook uit verschillende dialect (groep) en), en nu 
en dan door het raadplegen van ter zake deskundigen. Dat een studie 
als deze heel wat aanleiding kan geven tot detailkritiek - of misschien : 
nader detailonderzoek -, daarvan ben ik volkomen overtuigd. Ik meen 
echter dat een werk waarin het gehele Nederlandse en Friese dialect
gebied overzien wordt ook reden van bestaan heeft, en hoop dat dit 
boek door zijn breedte vergoedt wat het in diepte te kort komt. 

Dit proefschrift is verdeeld in twee hoofdstukken. In het eerste, dat 
verreweg het grootste is, wordt het verzamelde materiaal aangeboden 
en besproken ; in het tweede worden de gegevens van het eerste op ver
schillende wijzen samengevat. Leidraad voor de indeling van het eerste 
hoofdstuk was het W.N.T. : de betekeniselementen worden behandeld 
in de volgorde van het Woordenboek, waarvan ook de onderverdeling 
en nummering zoveel mogelijk zijn aangehouden. De onderafdehngen 
die voorzien zijn van een nummer en/of letter worden in de tekst 
paragrafen genoemd, naar de onderafdelingen van de paragrafen 
(voorzien van een of meer conjuncties als subtitel) wordt wel eens ver
wezen met de naam secties. 

Materiaal dat daarvoor in aanmerking kwam wordt gepresenteerd 
in de vorm van dialectkaar ten, waarbij de tekst als toeUchting dient. 
Om praktische redenen zijn niet alle vormen die in atlassen en vragen
lijsten werden opgegeven op de kaarten ingetekend; enkele weinig 
voorkomende gevallen zijn op de kaarten onder de legenda, of in de 
bijbehorende tekst vermeld. Als grondkaart gebruikte ik de „Gemeen
schappelijke kaart voor het Noord- en Zuidnederlands Dialect-onder
zoek in gebruik bij de Koninklijke Commissie voor Toponymie en 
Dialectologie te Brussel en de Dialectencommissie der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam". De nummers van de 
plaatsen konden om technische redenen niet worden gehandhaafd, 
wel werd de indeling in vakken en vakjes overgenomen. 

Wat de spelling der plaatsnamen betreft heb ik me gehouden aan het 
hierboven genoemde Systematisch en Alfabetisch Register, met uit
zondering van de plaats Stramprooi L 318, die in het Register ten on
rechte als Stamprooi wordt opgegeven. Ter wille van de uniformiteit 
zijn alleen Nederlandse namen gebruikt, geen Friese of Franse. 

Aangezien klankverschijnselen voor deze studie niet van belang 
waren, heb ik me om praktische redenen de vrijheid veroorloofd om 
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citaten waarin oorspronkelijk een fonetische spelling gebruikt werd met 
bijzondere tekens, zodanig te spellen dat met de conventionele tekens 
kon worden volstaan. Ook de zinnen van de RND - die meermalen ge
wijzigd zijn in de achtereenvolgende delen - zijn in de tekst wel eens 
wat aangepast. 

De Nederlandse dialecten, gesproken in het Koninkrijk België, 
worden in deze studie Belgische dialecten genoemd. Hoewel deze term 
in taalkundige publicaties ongebruikelijk is, lijkt hij me praktischer dan 
het meestal gebezigde „Zuidnederlands" (waarmee het Nederlands ten 
zuiden van de grote rivieren kan worden aangeduid) of „Vlaams" (dat 
zeker in dialectologische werken gereserveerd dient te worden voor de 
dialecten van Oost- en West-Vlaanderen). In een studie over het 
Nederlands spreekt het wel vanzelf - en het zij hier ten overvloede 
uitdrukkelijk vermeld - dat onder „Belgische dialecten" niet tevens 
Romaanse dialecten worden verstaan. Juist in deze dissertatie, waarin 
meermalen verschillen werden geconstateerd tussen de Nederlandse 
dialecten in België en Nederland, werd de behoefte gevoeld aan een 
aparte en duidelijke term voor de eerste categorie. Voor de dialecten 
die gesproken worden in het Europese deel van het Koninkrijk der 
Nederlanden was ik genoodzaakt de term „Noordnederlandse dia
lecten" te gebruiken. „Nederlands" zou hier dubbelzinnig en „Hollands" 
onjuist zijn. Met „Noordnederlands" wordt dus bv. niet het Gronings 
of het zgn. Saksisch bedoeld. - Wat hier gezegd is over de termen 
„Belgisch" en „Noordnederlands", geldt eveneens t.a.v. „België" en 
„Noord-Nederland". 

Dit proefschrift is mede tot stand gekomen dank zij de vriendelijke 
medewerking van velen. Aan het slot van deze inleiding maak ik graag 
van de gelegenheid gebruik allen te danken die mij met raad en daad 
hebben bijgestaan. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar de staf van het Dialectenbureau 
in Amsterdam, waar ik gedurende ruim drie jaar een geregeld bezoeker 
ben geweest. Ik dank vooral mevrouw dr. J.C.Daan; verder de heer 
drs.W.G. Rensink, de bibliothecaris de heer C.W. de Kruyter, de 
tekenaar de heer A. J. J.de l'Orme en alle andere medewerkers, die mij 
niet alleen op allerlei wijzen van dienst geweest zijn, maar ook de sfeer 
op het bureau mede bepaald hebben, waarin het prettig werken was. 

Een belangrijke bijdrage tot het materiaal van deze studie leverden 
ook de enquêteurs van de nog niet verschenen delen van de Reeks 
Nederlandse Dialektatlassen, die mij bereidwillig hun opnemingen ter 
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inzage gaven of inlichtingen daarover verstrekten. Hiervoor ben ik 
dank verschuldigd aan de dames dr .J .C.Daan en dr .A.R.Hol en de 
heren H.Entjes, L.A.van Oyen,drs. J.P.M.Passage,drs.W.G.Rensink 
en dr.A.Sassen. 

Voor de medewerking bij het verkrijgen van het Belgische materiaal 
spreek ik mijn oprechte dank uit aan prof.dr. J .L . Pauwels in Leuven, 
de heer dr. F. Vanacker in Gent en de bediende van het Instituut voor 
Dialectologie in Leuven, de heer Hubert Verbist. 

De heer dr. J . J. A.van Bakel dank ik voor zijn hulp bij het verifiëren 
van enkele gegevens, afkomstig uit Nijmeegs materiaal. 

Waardevolle inlichtingen betreffende het Fries kreeg ik van prof. dr. 
J .H.Brouwer en de heer G.van der Woude, die ik daarvoor hartelijk 
dank zeg. 

Mevrouw drs .C.P.F. M. Vossen-Schunck dank ik voor het afstaan 
van haar beide scripties over de voegwoorden in het Limburgs. Ook de 
alumni van de Gentse universiteit die zich tegenover de heer Vanacker 
bereid verklaarden hun verhandelingen tot mijn beschikking te stellen 
ben ik zeer erkentelijk. 

Voor de vertaling van de Duitse en de Engelse samenvattingen 
betuig ik mijn dank aan mijn collega's van de universiteit te Uppsala 
(Zweden), de heren fil.lic. Во Sjölin, dr. Horst Munske, James Stewart 
В.A. en Richard Perkins В.A. De professoren dr. G. A. R. de Smet en 
dr.G.Storms, alsmede drs.F.C.M.Stoks dank ik voor de correctie van 
deze samenvattingen. 
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AFKORTINGEN 

bdopn. = bandopname 

blz. = bladzijde (van dit proefschrift) 

krt. = kaart 

Leuv. Bijdr. = Leuvense Bijdragen 

N.Tg. = De Nieuwe Taalgids 

ongedr. verh. = ongedrukte verhandeling (België) 

O.Tt. = Onze Taaltuin 

p. = pagina (van geciteerde werken) 

RND = Reeks Nederlandse Dialektatlassen 

T.e.T. = Taal en Tongval 

Ts. = Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 

Vr.A.3 Z.3 = Vragenlijst Amsterdam nr. 3, zin 3 

Vr. L. 4 z. 8 = Vragenlijst Leuven nr. 4, zin 8 

W.N.T. = Woordenboek der Nederlandsche Taal 
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HOOFDSTUK I 

ALS, OF EN DAT IN CULTUURTAAL EN DIALECT 

„Nu behoren voegwoorden niet tot de favo
rieten van de samenstellers van dialect

woordenboeken. " 
G. A. VAN ES (Cond. {hyp.) p. 112) 

Zoals in de inleiding werd vermeld, is het de bedoeling in dit hoofd
stuk een overzicht te geven van enerzijds de dialectwoorden die een of 
meer betekeniselementen gemeen hebben met de conjuncties als, of en 
dat in het ABN, en anderzijds de betekeniselementen van deze laatste 
woorden die wel dialectisch maar niet in het ABN voorkomen. 

Aangezien deze studie van semantische aard is, zal niet worden in
gegaan op klank- en vormverschijnselen. Het is immers voor de be
schrijving van de betekenis niet belangrijk of de a van as in een bepaald 
dialect è- of ò-achtig is, evenmin of de „meervoudsvorm" asse al dan 
niet gebruikt wordt. Een groot aantal klank- en vormvarianten is dan 
ook zonder nadere aanduiding als als, of of dat beschouwd en als zo
danig (in de ABN-vorm) in dit en het volgende hoofdstuk vermeld. 
Omdat het natuurlijk niet altijd zonder meer duidelijk is wat als 
„variant" en wat als „ander woord" kan gelden, volgt hier eerst een 
overzicht van de voornaamste als variant beschouwde vormen. 

VARIANTEN 

Bij het bepalen of een dialect- en een ABN-vorm als varianten van 
hetzelfde woord beschouwd konden worden, werd gelet op de cor
respondentie zowel in de ionische gedaante als in het semantische vlak. 
Zo kon dà (bv. in dak = dat ik) zonder enige moeilijkheid als variant 
van dat worden opgevat, omdat - bij duidelijke klankovereenkomst -
nergens enig betekenisverschil gevonden werd tussen deze beide vor
men. Ditzelfde geldt voor de meeste hieronder opgegeven woorden. 
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Een moeilijk geval vormt het in Friesland en Vlaanderen voor
komende os: deze conjunctie vertoont natuurlijk veel uiterlijke over
eenkomst met als, maar ook met of, terwijl os in beide gebieden ook 
blijkt voor te komen in dubitatieve zin, zoals ABN of. Bij GEZELLE1 

blijkt niet duidelijk of de vorm os als variant van als of van of be
schouwd wordt, DE во noemt os echter „voegw. voor Als" 2, en ook latere 
auteurs blijken dezelfde mening toegedaan te zijn3. Voor het Fries heb 
ik in de literatuur nergens de uitdrukkelijke vermelding „os = als" 
gevonden4. De zaak is nogal gecompliceerd, omdat het onderscheid dat 
het ABN maakt tussen als en of in het Fries in vele gevallen niet voor
komt5, en bovendien dikwijls de moeilijk te analyseren vorm ot ge
bruikt wordt*. Gezien echter het feit dat de vocaal ò bv. ook in dot 
(= dat) voorkomt, en dat os ook veelvuldig wordt opgegeven (afwisse
lend met as) in RND z. 27 en 46, waar nooit of- en slechts zelden ot- en 
a/-vormen verschijnen, lijkt het niet te gewaagd ook voor het Friese 
taalgebied os met als gelijk te stellen. Bovendien werd zowel in Vlaan
deren als in Friesland in de dubitatieve functie (ABN of) naast os ook 
meermalen as opgegeven, bv. in Vr. L. 36 z.50 en in Vr.A.12 z.7. Voor 
beide gebieden is os dan ook steeds zonder nadere vermelding als 
variant van als beschouwd, en is het dubitatieve als een dialectisch 
betekeniselement van als behandeld. 

De grens tussen variant en afzonderlijk woord acht ik overschreden 
in het geval van de vormen a en at, althans in de dialecten waar deze 
vormen beide voorkomen (en waar a wel als variant van at kan gelden, 
of omgekeerd). De vorm a die geabstraheerd kan worden uit de ver
bindingen ak = als ik, ajje = als je, awwe = я/s we enz., komt - afge
zien van het Limburgse es-gebied - in geheel Nederland voor (voor 
België ontbraken voldoende duidelijke voorbeelden), zoals bv. blijkt 
uit de beantwoording van Vr.A. 11 z.2, maar dan uitsluitend in de be
tekenis van ABN als. Er zijn echter ook dialectgebieden waar naast a 
at voorkomt (bv. at ie = als ¡dat hij) en bovendien a in de zojuist ge
noemde verbindingen frequenter is (zie krt. VII). Niet alleen is het op 
grond van de ionische gedaante van deze woorden al moeilijk uit te 
maken of ze als varianten van als of van dat beschouwd moeten worden 
(zoals GHijSEN voor het Zeeuws opmerkt7), maar ook komen a en at 
voor in gevallen waar het ABN als, alsook waar het dat zou gebruiken. 
Vandaar dat deze vormen in de a (t) -gebieden voorzichtigheidshalve als 
afzonderlijke conjuncties behandeld worden en niet als varianten van 
als of dat. Het gemaakte onderscheid tussen de in deze en in de vorige 
alinea genoemde vormen moge wat willekeurig lijken, op grond van het 
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beschikbare materiaal leek me deze werkwijze, in een semantische 
studie op synchronische basis, de beste. 

Uitgaande van het vermelde principe kunnen we de volgende 
vormen als varianten van ABN als beschouwen : 

as, algemeen voorkomend over het hele Nederlandse taalgebied, 
zoals blijkt uit alle atlassen, alle vragenlijsten en de literatuur. Als met 
l komt in werkelijk gesproken dialect zelden voor ; 

a in verbindingen als ak, ajje, awwc in de niet-a(i)-gebieden (zie 
boven) ; 

aans, voorkomend in de noordelijke helft van Groningen (bv. 
blijkens RND z. 1, 27, 46, 85 (in deze zinnen meest vermeld met ge-
nasaleerde я), Vr.A. 11 z.2, en TER LAAN WDB., p. 15); 

es, gebruikelijk in Oost-Noord-Brabant, de zuidelijke helft van 
Nederlands-Limburg en het oosten van Belgisch-Limburg. Wat het 
Nederlands-Limburgse gebied betreft, is het voorkomen van es nauw
keurig beschreven door SCHUNCK, nl. ten zuiden van de lijn Torn L 374 
- Beegden L 327 - Heel L 328 - Roermond L 329 (deze plaatsen in
begrepen)8, welke opgave goed overeenstemt met bv. Vr.A. 11 z.2. 
Ook in de verdere literatuur over Nederlands-Limburg wordt het ver
schijnsel meermalen genoemd. In Belgisch-Limburg wordt es opge
geven voor Geistingen (gehucht van Ophoven L 371)9 en Maaseik 
L 3 7 2 1 0 . De rest van het es-gebied omvat volgens Vr.A. 11 z.2 Oost-
Noord-Brabant met 's-Gravenmoer К 162 als meest westelijke plaats, 
en uitlopers naar het noorden tot in Sleewij к К 100a, Wadenooien L 45 
en Leeuwen L 53. Het noordelijke gedeelte van dit gebied - ongeveer 
met 's-Hertogenbos К 150 als middelpunt - is aanzienlijk homogener 
dan het zuidelijke stuk, dat de overgang naar Limburg vormt (Vr. A. 11 
z.2, Vr.A.23 Z.9 en Vr.A. 16 z. 19). Voor de Bommelerwaard1 1 en 
Kempenland i a wordt es in de literatuur genoemd ; 

ens, dat op enkele plaatsen in het uiterste zuidoosten van ons taal
gebied schijnt voor te komen, VRIJDAG vermeldt het voor Meer-Banholt 
Q 196 ; in RND z. 1 en 85 vond ik het voor 's-Gravenvoeren Q 200, in 
Vr. L.4 z. 15 voor Welkenraat Q 278. Ens naast es zal wel vergelijk
baar zijn met aans naast as, en is dus ook als variant van als beschouwd ; 

os (zie boven). 

Als varianten van ABN of kwamen alleen voor : 
och, volgens Vr.L.4 z.20 in Zuid-West-Belgisch-Limburg en Zuid-

Oost-Belgisch-Brabant ; 

ef(t), volgens Vr. A.3 z.20 op sommige plaatsen in Friesland 1 3. 
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Naast ABN dat werden opgegeven : 
dà, zeer algemeen, vooral in verbindingen als dak = dat ik, maar 

blijkens de opgaven wel vooral een zuidelijk (hier te verstaan als 
„beneden-moerdijks") verschijnsel ; 

„dan", te abstraheren uit vormen als dank(e) = dat ik en dant = 
datjdat het, die voorkomen in West-Vlaanderen en aangrenzende ge
bieden14, VANACKER verklaart de eerste vorm fonetisch: de ng van 
dank is overgangsklank vóór ki& ; 

det komt voor in het hierboven vermelde es-gebied, ook in Noord-
Nederlands-Limburg, maar bv. ook in Friesland (Vr.A. 12 z.7, RND 
z. 118). Zoals dat met dà afwisselt, komt naast det ook de voor; 

dot, in Friesland (Vr. A. 12 z. 7, RND z. 118) ; 
tot, in Maastricht en omgeving1 β ; 
lat, in Zuid-West-Vlaanderen, VERCOULLIE (p.45) vermeldt het voor 

„'t Poperingsche" (N 67), ikzelf vond het in Godewaarsvelde N 107 
(in R N D z . 3 0 e n 8 0 ) . 
Tenslotte kunnen als varianten van ABN toen worden genoemd : 

doe, blijkens Vr. A. 3 / Vr. L. 4 z. 24 algemeen in Friesland (meest in 
de vorm doe't), en hier en daar in Belgisch- en Nederlands-Limburg1 7; 

toe, door de invullers van genoemde lijsten en Vr.A. 12 z.7 over het 
hele taalgebied verspreid opgegeven. 

Behalve deze klankvarianten kunnen nog de zgn. „congruerende 
voegwoorden" (verlengde vormen bij een meervoudig subject) vermeld 
worden : assejazze voor als, offejovve voor of, dattejdadde voor dat, toene 
voor toen. Blijkens Vr.A. 11 z.2 en Vr.A. 12 z.7 komen deze vormen 
voor in Hollandse en vóór wij ook in noordoostelijke dialecten (Zuid-
Drente, Twente, Achterhoek)18. In het Vlaams is dan ook meervouds
vorm van dat19. De pluralisvorm an wordt besproken in verband met 
de a(i)-vonnen (blz. 52). De vormen op -s bij een subject in de 2e 
pers. sing, zijn hier van minder belang, omdat ze de ionische gedaante 
van de voegwoorden niet in belangrijke mate veranderen20. 

Dit overzicht heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het is vrijwel 
ondoenlijk en in het kader van deze studie ook niet zinvol, een lijst aan 
te leggen van al de verschillende klank-, en vaak slechts spelling
varianten die in de atlassen, de vragenlijsten en in de literatuur voor
komen. Ik had slechts de bedoeling die varianten te vermelden die of
wel veelvuldig voorkomen, ofwel nogal afwijken van de ABN-vorm, om 
daardoor ontslagen te zijn van de plicht in het hierna volgende steeds 
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weer alle vormen te vermelden waarin een bepaalde conjunctie zich 
voordoet. De als variant opgevatte woorden die niet in dit overzicht 
voorkomen, zijn ófwel gemakkelijk te herleiden tot de wel genoemde, 
of tot andere voegwoorden (bv. gelik / gelink (vgl. dank) / gelaak = 
gelijk), ófwel te beschouwen als „moeilijke gevallen", die hieronder af
zonderlijk behandeld zullen worden. 

De geografische aanduiding van de verspreiding was globaal, de 
verwijzingen naar de bronnen waren zeker niet volledig. Meer dan het 
geven van een algemene indruk lag niet in de bedoeling. 

A. ABN «¿S IN DE DIALECTEN EN HET FRIES 

I. ALS VERGELIJKEND VOEGWOORD 

1. In navolging van het W.N.T. wordt allereerst het vergelijkende 
als behandeld, en wel om te beginnen in „eigenlijke" zin, waaronder het 
W.N.T. s.v. a/s 1.1 verstaat: „Bij vergelijking van twee termen, die ten 
opzichte van datgene, waarin zij met elkander vergeleken worden, 
hetzij geheel, hetzij nagenoeg gelijk of overeenkomstig worden voor
gesteld". 

7. α. Algemeen 

Voor de behandeling van het vergelijkende als gaan we uit van krt. I, 
getekend naar RND z. 27 : „Die man heeft een leven als een grote heer", 
en krt.II, gebaseerd op RND z.46: „Onze metselaar is zo vet als...". 
Beide zinnen gaven in het noorden een vrijwel homogeen a/s-gebied te 
zien (dat op de kaarten is weggelaten), terwijl het zuiden (België en het 
grootste deel van Nederlands-Limburg) op krt.I in zijn geheel en op 
krt. II ten dele andere vormen vertoont. In beide zinnen van de RND 
is het relevante betekeniselement van als het vergelijkende: het onder
scheid tussen de vormen van krt.I en II is dan ook niet van semantis
che, maar van syntactische aard. We hebben hier dus al dadelijk een 
geval waar syntaxis en semantiek tezamen behandeld moeten worden. 
In Z.27 is het eerste element van de vergelijking (vóór de conjunctie) 
een substantief, in z. 46 een adjectief voorafgegaan door zo, en het blijkt 
dat de zuidelijke dialecten dan grotendeels andere voegwoorden ge
bruiken. In plaats van een substantief kan ook een verbum, in plaats 
van een adjectief een adverbium gebruikt worden, zoals blijkt uit de 
Uteratuur, waar deze tweedeling niet onbekend is21. 
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(ge)li jk (als) 

In ζ. 27 (krt.I) hebben de Belgische dialecten op die van Limburg na 
en de Frans-Vlaamse meestal gelijk of lijk. West-Vlaanderen is een 
vrijwel homogeen foy&-gebied, elders komen lijk en gelijk door 
elkaar voor. Dit (ge)lijk treffen we ook aan op enkele plaatsen in 
Noord-Brabant (DE BONT (dl. I I , p.28) kent in het Kempenlands ook 
de zojuist genoemde tweedehng, maar constateert het opdringen van 
a¿s), en Zeeland, tot zelfs op Overflakkee (Herkingen I 42) en Putten 
(Zuidland 127). In de literatuur vinden we voor Nederland (ge)lijk 
(ook gevolgd door als) nog opgegeven voor Groningen22 en Friesland23. 
Uit de summiere vermeldingen is niets op te maken over een eventuele 
tweedeling. 

(Ge)lijk als (en driemaal gelijk of, waarover aanstonds), komt op 
kr t . I in een vrij sterke concentratie voor in Zuid-Oost-Vlaanderen 
(hoewel niet vermeld bij TEIRLINCK) en Zuid-West-Brabant, met uit
lopers naar het noorden, noordoosten en oosten. In Frans-, West- en 
westelijk Oost-Vlaanderen schijnen deze vormen niet voor te komen, 
waarmee in overeenstemming is dat ze in de literatuur voor deze ge
bieden nooit vermeld worden. Wel is (ge)lijk als enkele malen genoteerd 
in Zeeland; GHIJSEN (p.546, vgl. p.267) zegt dan ook dat liek „bijna 
steeds verbonden (wordt) met relatiefpartikel: liek-à(s)"; vgl. ook 
DEK, p.53. 

wie 

In het oosten tekent zich een uitgebreid m'e-gebied af, dat Belgisch-
Limburg op een kleine westelijke strook na en Nederlands-Limburg 
behalve het noordelijkste stuk omvat. In Nederlands-Limburg komt 
een paar maal als voor, wel onder ABN-invloed ; in Belgisch-Limburg 
trouwens ook, maar ook de „algemeen-Belgische" [ge)lijk-voTmen zijn 
daar niet geheel onbekend. Interessant is de opgave voor Horst L 246, 
nl. : hoe. Hebben we hier met een (onjuiste) „vertaling" van wie te 
maken ? 

Als we nu overgaan tot de bespreking van krt. II , en het wie-gebied 
daar bekijken, constateren we dat het voor z.46 („zo vet als...") een 
veel geringere omvang heeft dan op krt . I en zich beperkt tot het 
uiterste zuidoosten van ons taalgebied. Vrijwel hetzelfde beeld ver
toont krt. IV, evenals Vr.A.3 z.l5/Vr.L.4 z. 15, waarvan geen kaart 
werd afgedrukt. Wel vormen op krt. I I Maasbree L 267, Helden L 291, 
Maastricht en 's-Gravenvoeren Q 200 „ontsierende vlekjes". En ook in 
de literatuur en op twee bandopnamen vinden we in een vergelijking 
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na adjectief of adverbium wel wie voor plaatsen die buiten het zuid
oostelijk ш -gebied van deze kaart liggen, bv. Valkenburg Q 1 0 1 м . 
Meersen Q 99 (bdopn.), Hasselt Q 2 2 5 , en Geistingen L 3 7 1 2 6 . Voor 
Maastricht geeft ENDEPOLS alleen voorbeelden van es en wie na com
paratief enz. (ABN als of dan), maar SHEPHERD vermeldt naast elkaar: 
„eve/zoe dik es" en „eve/zoe dik wie" (p.48). SCHUNCK (VGW. VERG.) 

zegt dat vergelijkend es in het Maastrichts „als concurrent van wie 
nauwelijks meetelt" (p.42), maar noemt op dezelfde bladzijde „Es, 
correlerend met zoe in de andere term van de vergelijking" vrij normaal, 
met als voorbeeld: „Dan waor ze zoe sjoen es tiech". Op p.27 komt 
echter wie voor na adjectief, adverbium of participium. 

In ieder geval vermeldt geen van deze auteurs iets over een eventuele 
oppositie tussen vergelijkingen met substantief/verbum of adjectief/ 
adverbium als eerste element. Waar deze syntactische tweedeUng wel 
genoemd wordt (de plaatsen liggen buiten het zuidoostelijk ш'е-gebied) 
blijkt de situatie in principe in overeenstemming met kr t . I en I I : bij 
voorkeur wie in het eerste geval, als in het tweede, GEVERS zegt over 
Bree L 360 dat het vergelijkende voegwoord als is na adjectief, wie na 
verba (p.120), maar dat na substantief ook als „niet zelden" optreedt 
(p. 108). Ook in Maaseik L 372 blijkt de oppositie bekend 2 7. 

We kunnen dus wel aannemen dat er in Limburg buiten het gebied 
dat altijd wie heeft, een zelfde tweedeling bestaat als in de (andere) 
Belgische dialecten, zij het dan dat de oppositie niet altijd en overal in 
het taalgebruik gereahseerd wordt. Daarbij blijkt de vergelijking met 
adjectief/adverbium het zwakst te staan; in Limburg wordt nogal eens 
wie, elders (ge)lijk (meestallijk) gebruikt,zoals krt .II aantoont (krt.I 
is veel eenvormiger). Vooral in Frans-Vlaanderen en zuidelijk West-
Vlaanderen valt de vrij sterke concentratie van deze fó/A-vormen op. 

a l s 

Verder vertoont krt . II een omvangrijk a/s-gebied, dat behalve het 
besproken gedeelte van Limburg, ook Brabant, Antwerpen, en oostelijk 
Oost-Vlaanderen omvat. De genoemde (ge)Z¿;'A-vormen van dit gebied 
vinden we ook vermeld bij PAUWELS voor Aarschot Ρ 25, waar als de 
gewone vorm is na een adjectief, maar ook (ge)lijk (als) gehoord wordt 
„vooral bij kinderen en in platte volkstaal" (p. 309), en bij VAN DER 
VORST voor Mechelen К 330 (p. 102). 

a(t) 

In plaats van als wordt enkele malen a(t) opgegeven. Allereerst valt 
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het op hoe zelden deze vormen voorkomen, vergeleken met het tempo
reel-hypothetische a(t) van krt.VII. GHIJSEN zegt dan ook over het 
vergelijkende a/s: „In deze functie komt de afkorting a niet voor" 
(p.46), en ook couwENBERG geeft voor Outgaarden Ρ 154 voor tempo
reel en conditioneel als de vormen as en a, maar voor vergelijkend als 
alleen as (p.118). Voor Winterswijk M 13 vermeldt DEUNK (p.13) at 
als „voegw. v. tijd en voorwaarde",en as als „voegw. van vergelijk.". 
Men krijgt de indruk dat ook hier weer een syntactisch onderscheid 
van belang is: het conditionele of temporele als staat aan het begin 
van een bijzin, het vergelijkende als leidt vaak een niet-predicerende 
woordgroep in, zoals in de zinnen van krt.I en II . 

Ter vergelijking wijs ik op een ander vormverschil tussen het con
ditionele of temporele en het vergelijkende als. LAFEBER vermeldt voor 
Gouda de volgende zinnen, waarin het voegwoord als inleiding van een 
bijzin wel, van een niet-predicerende woordgroep niet congrueert: „de 
jongez benne veul ondeugender as te meisies", en: „de jongez benne 
veul ondeugender, azze ze op straat loope, as tat te ze op school zitte" 
(curs, van mij), en schrijft dit vormverschil ook aan het syntactisch 
onderscheid toe (dl.III, p.21). 

Opvallend is de geografische spreiding van de a-vormen : op de grens 
van het of- en het als-gébied, nl. in Oost-Vlaanderen (waar we ook op 
kr t . I eenmaal gelijk a aantreffen, nl. in Gijzegem O 57), en in Zeeuws-
Vlaanderen (Retranchement 1105). Aangezien het westelijke o/-gebied op 
krt. VII ook a(¿)-gebied is, en de aZs-vormen van krt. II kennelijk in wes
telijke richting opdringen,is het niet onmogelijk dat de α-opgaven afkom
stig zijn van oorspronkelijke o/-sprekers, die bij het overnemen van de als-
vormen deze hebben aangepast aan hun temporeel-hypothetische a(t). 

Ook in het noorden treffen we α (en ad) aan op een grens, nl. van het 
Friese taalgebied (Burum В 37 en Grijpskerk В 42 - Friesland/Gro
ningen; Donkerbroek В 130, Oud Appelscha F 25 en Nijeholtpade 
F 43 - Stellingwerven). In RND z. 27 werd ad opgegeven voor Burum, 
Grijpskerk en Gerkesklooster В 69b. Daar de situatie hier heel anders 
is dan in Vlaanderen, is het moeilijk een verklaring te vinden voor deze 
toch wel opvallende spreiding, behalve misschien een enigszins wankel 
taalgevoel in overgangsgebieden. 

Verder komt α (naast als) nog voor in zuidwestelijk Belgisch-Limburg 
(vgl. krt.VII) en in Aalsmeer E 117. 

al 

De vormen al, op krt. II genoteerd voor Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
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К 332 en Beerzel К 338 vinden we bij CORN.-VERVL. opgegeven voor 
„sommige streken der Kemp." (p. 155). Het W.N.T. Suppl. vermeldt 
dit vergelijkende al s.v. al (V) I I I ; ook VAN DALE geeft het, met de 
toevoeging: „(veroud.)". 

of 

Het o/-gebied van krt. II , Frans-, West- en westelijk Oost-Vlaande-
ren omvattend, vertoont, zoals reeds opgemerkt, ook я/s-vormen, die 
de indruk maken van infiltraties uit het oosten, dat de ABN-vorm 
heeft 2 8. Op de eerste plaats door hun verspreiding, en ten tweede door 
aanwijzingen uit de literatuur dat het o/-gebied oorspronkelijk groter 
geweest is, - wanneer we tenminste niet van de onwaarschijnlijke 
hypothese uitgaan dat deze vermeldingen op een uitbreiding van het 
o/-gebied wijzen, wat op krt. II niet tot uiting komt, en trouwens ook 
tegen de ABN-invloed zou ingaan. Het betreft hier opgaven van of in 
vergelijkingen voor zuidelijk Oost-Vlaanderen29, het Land van Waas 3 0 

(het voor deze streek ook opgegeven gelijk of vinden we op krt. I drie 
maal), Zeeuws-Vlaanderen31, het noorden van de Antwerpse Kempen 
(ook gelijk of)32 en zelfs Kempenland (Oerle L 224)3 3. De STIL. GR. kent 
of ook in Friesland en westelijk Groningen (p.285, noot 3 en p.654, 
noot 2). 

De {ge)lijk-woTm&n van het o/-gebied tonen een heel andere ver
spreiding: het zwaartepunt ligt in het zuiden en westen (Frans-
Vlaanderen), zodat we aan een conservatisme kunnen denken. De 
syntactische tweedeling zou dan een betrekkelijk jong verschijnsel 
kunnen zijn, dat zich (gezien ook de (ge)lijk-vormen in het a/s-gebied) 
vanuit centraal-België (Brussel) verspreid heeft. Ter staving van deze 
hypothese zou een historisch onderzoek nodig zijn. Opmerkelijk is dat 
de weifeling tussen wie en als in RND z.46 in het Limburgse, op een 
parallelle ontwikkeling van de daar aanwezige tweedeling schijnt te 
wijzen. 

Vermelding verdient nog de opgave van RETSIN voor Kortrijk N 141. 
Op p. 101-102 zegt hij nl. dat de conjunctie na adjectief of is als er vóór 
het adjectief zo staat („hij is zo dronken of een top") en gelijk als dit 
niet het geval is („hij is preutsch ( = trots) gelijk veertig"), TEIRLINCK 

formuleert de syntactische tweedeling bij vergelijkende conjuncties als 
volgt: „Achter een werkw. of een naamw., in vergelijkende zinnen, 
gebruikt men dit voegw. [nl. gelijk] : eete lijk em heeste; bleuzende gelijk 
en rooze; en vrauwe leenk em blome; anders zegt men as: zoo groot (of 
grooter) az e pert" (dl. IV, p. 208). De andere auteurs spreken alleen over 
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de oppositie substantief/verbum - adjectief/adverbium, zonder zich 
over het gebruik van zo vóór het adjectief uit te laten. In de voorbeel
den komt wel steeds zo voor, behalve wanneer een comparatief gebruikt 
is. Het lijkt me waarschijnlijk, dat het al of niet aanwezig zijn van zo 
vóór het adjectief (misschien ook vóór een adverbium?) overal waar 
een tweedeling voorkomt relevant is. De tweedeling zou dan zijn: 
substantief / verbum / adjectief zonder zo/(adverbium zonder zo), tegen
over: adjectief met zo of in comparatief/(adverbium met zo of in com
paratief). Op grond van het beschikbare materiaal is dit echter niet 
met zekerheid uit te maken ; vandaar dat in het voorgaande de vereen
voudigde formulering van de syntactische tweedeling gebruikt is. 

d a t 

Tenslotte moet nog een vergelijkende conjunctie vermeld worden die 
op de kaarten niet voorkomt, waarschijnlijk omdat de zinnen 27 en 46 
geen bijzin bevatten, nl. dat. GHIJSEN (p.46) geeft voor Ouddorp I 19: 
„'t Is 'n wonder, zoo zachies dat 'n loapt" (curs. van mij). (In Domburg 
I 60 kan deze zin ook luiden: „ . . . à - t 'n loopt"; de vergelijkende con
junctie luidt een bijzin in! (zie boven, blz. 20)). In bdopn. I 45/45a 
(Oude Tonge/Achthuizen) vond ik: „zo'n troep datter ut kwam". 
VAN ES citeert uit het materiaal van LAMBERTS (Willebroek К 320) o.a. 
de zin „hij is zo lui dat hij groot is" 3 4 , die VAN LANGENDONCK ook op
geeft voor Tildonk Ρ 21 (p. 144). 

Wordt dat in deze voorbeelden steeds gevolgd door een bijzin, op een 
aantal andere plaatsen maakt dat, gecombineerd met zo, deel uit van 
een vaste verbinding met temporeel karakter, die ook weer een bijzin 
inleidt. Zo bv. in: (van) zo gauw dat naast zo gauw als (Sint-Truiden 
Ρ 176 : MOERMANS, p. 184 ; Aarschot Ρ 25 : PAUWELS, p. 406), en zolang 
dat (Ronse O 265: BOUTON, p. 96). Ditzelfde verschijnsel komt in ruime 
mate voor in het Fries, als we tenminste de t als dat beschouwen (vgl. 
blz. 110-116): VAN DER WOUDE geeft (p.342): salang 't, sa faek 't, sa 
gau 't, sadré 't, naast overeenkomstige vormen met as (interessant is 
dat lyk as zonder pendant met t vermeld wordt; wordt dit vooral als 
inleiding van niet-predicerende woordgroepen gebruikt?). 

Het voegwoord zoals dat naar we zullen zien ook vooral aan het begin 
van bijzinnen voorkomt, verschijnt in het Fries als sa '£36. 

Ook hier is dus weer een syntactisch moment van belang. Dat als 
vergelijkende conjunctie schijnt wel alleen aan het begin van onder
geschikte zinnen gebruikt te worden. Een zin als „Onze metselaar is zo 
vet dat een varken" zal wel in alle dialecten onmogelijk zijn. 
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b. In vaste verbindingen 

Het vergelijkende als komt ook voor in een aantal vaste verbindin
gen, die we voegwoordelijke uitdrukkingen zouden kunnen noemen, 
bv. zo dikwijls als, zo goed als enz. Het W.N.T. merkt s.v. als I . l .a op, 
dat de conjunctie hier kan worden „weggelaten"; „achter die bij
woorden, die gewoonlijk met zoo verbonden en aaneen geschreven 
worden (zoodra, zoohaast, zoolang, zooveel, zooverre of zoover, en zoozeer), 
is die weglating van als zelfs de gewone regel". Deze regel geldt niet 
voor vele dialecten, het is eerder omgekeerd: als (resp. of, wie, dat, 't) 
komt in deze verbindingen meestal wèl voor. Een enkele maal vinden 
we een expliciete vermelding hiervan; zo voor Maastricht39, Ant
werpen37, Aarschot38. Vaak worden deze verbindingen mèt conjunctie 
zonder nader commentaar gegeven. Hoewel de opgaven meest uit 
zuidelijke bronnen stammen, geloof ik niet, dat het verschijnsel in het 
noorden ongewoon zou zijn. Waarschijnlijk hebben we hier met een 
„volkstaal"-verschijnsel te maken, nl. uit „een taallaag waardoor men 
voor gemeenzamer gebruik afstand neemt of houdt van het A.B. zonder 
dat er noemenswaarde locale verschillen zijn" (WEIJNEN, p. 19). De 
volkstaal is immers analytischer dan de cultuurtaal en „kant (zich) 
tegen cumul" (ibid., p. 28): het vergelijkend element wordt door de 
conjunctie expliciet uitgedrukt; het vaak op deze uitdrukkingen 
volgende dat geeft dan nog de onderschikking aan. 

c. Zoals 

S.v. als I.l .c vermeldt het W.N.T. het gebruik van als „aan 't hoofd 
van tusschen- of bijzinnen", waarbij o.a. als voorbeeld gegeven wordt: 
„De koning, als men raden kan, schudde neen, en nu was ' t oorlog". 

Bij mijn bestudering van de conjuncties in het ABN constateerde ik 
als een van de verschillen tussen als en zoals, dat het laatste woord bij 
voorkeur gebruikt wordt als het daardoor ingeleide tweede element van 
de vergelijking een bijzin is (VGW. HED. NDL., p. 33). Er is hier slechts 
sprake van een tendentie, niet van een vaste regel : zoals kan ook een 
niet-predicerende woordgroep inleiden, en als een bijzin, met name als 
het afhankelijk is van zo (vgl. „hij liep zo hard als hij kon", met: „hij 
liep zoals hij nog nooit gelopen had"). Maar overigens klinkt vóór bij
zinnen zoals vaak normaler, althans voor mijn taalgevoel, bv. in de zin 
van het W.N.T. Anderzijds zou zoals in RND z.27 en 46 (uiteraard 
wegens zo) niet goed mogelijk zijn. Vandaar dat ik op deze plaats een 
bespreking wijd aan de dialectische vergelijkende voegwoorden die een 
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volledige bijzin inleiden, en wel onder het hoofd „Zoals". Hiermee is 
slechts één aspect van deze conjunctie in het ABN aangestipt, maar 
wel een aspect dat al eerder aan de orde is geweest (blz. 20, 22). 

Het is moeilijk volledig na te gaan of en in hoeverre er in de dialecten 
een soortgelijke tendentie bestaat als in het ABN, nl. om verschillende 
vergelijkende voegwoorden te gebruiken al naargelang een zin of een 
niet-predicerende woordgroep wordt ingeleid. In het enquêtemateriaal 
komt één voorbeeld van zoals voor, nl. in Vr. L.8 z. 125 („'t is zooals 
ge zegt"), die dus alleen gegevens voor België verschaft. In de literatuur 
wordt behalve bij SCHUNCK, die zich bij haar onderzoek van de Lim
burgse voegwoorden mede baseerde op mijn doctorale scriptie (VGW. p. 3), 
nergens uitdrukkelijk melding gemaakt van vergelijkende conjuncties 
die vooral zinnen of vooral niet-predicerende woordgroepen inleiden. 
Op basis van de genoemde Leuvense vragenlijst is krt. I I I getekend, 
waarvan hier een globale bespreking moge volgen. 

In westelijk België, ongeveer samenvallend met het o/-gebied van 
krt. I I , maar zich in het noordoosten tot Antwerpen uitstrekkend, 
vinden we als voornaamste vormen: (ge)lijk of, (ge)lijk dat, of de com
binatie van beide (ge)lijk of dat. Het grootste oostelijk gedeelte van 
Limburg vertoont wie en tweemaal zo wie. Het daartussen liggende 
centrale deel heeft vooral de vormen (ge)lijk, (ge)lijk als en zoals. 

We zien dus dat de of- en me-vormen verspreid zijn als op krt. I I , 
resp. krt. I, en dat gelijk in een of andere vorm over heel België voor
komt, afgezien van het oostelijke да'е-gebied, evenals op krt. I. Als we 
de zoals-vormen (ABN-invloed?39) even buiten beschouwing laten, 
kunnen we krt. I I I dus wel op één lijn stellen met krt. I : er is op beide 
kaarten, globaal genomen, een (ge)lijk- en een wie-gebied. 

Daarbij moet dan wel direct opgemerkt worden dat de gelijk-vormen 
veel vaker „verlengd" zijn (met als, of, dat en combinaties daarvan40) 
dan op krt. I en II . Vooral in het westen is dit verschil tussen krt. I en 
I I I opvallend, maar ook in centraal-België zijn de (ge)lijk a/s-vormen 
hier relatief frequenter. Als we aan de gegevens van beide kaarten 
dezelfde waarde kunnen toekennen, ontkomen we niet aan de indruk 
dat de Belgische dialecten buiten Limburg aan het begin van een 
bijzin bij voorkeur een langere vorm van de vergelijkende conjunctie 
gebruiken, dan als inleiding van een niet-predicerende woordgroep. 
Deze toestand komt overeen met de verhouding als - zoals in het ABN. 

Bij dit westelijke en centrale deel van België steekt Limburg met 
zijn meest enkelvoudige wie-vormen enigszins af. Interessant is dat 
juist alleen in het westelijk gelegen Hoepertingen Ρ 188 wie dat is op-
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gegeven41. De opgaven voor Limburg van deze kaart zijn natuurlijk 
gering in aantal, maar in de literatuur vinden we dit kaartbeeld be
vestigd. Het vergelijkende wie aan het begin van een bijzin treffen we 
nl. aan bij ROUKENS4 2 en in monografieën over Zonhoven Q l 4 3 en 
Bilzen Q 834 4 . SCHUNCK VGW. VERG. vermeldt het voor Maastricht45, 
en zij verklaart : „hier zien we de doorwerking van het duitse gebruik 
van wie dat geen versterkend bijwoord nodig heeft om de vergelijkende 
betekenis aan te duiden. In het ABN moet deze functie van wie dan 
ook weergegeven worden door zoals". 

De op de kaart tweemaal genoteerde vorm zo wie wordt genoemd 
door ENDEPOLS (s.v. zoals: „sporadisch") en SCHUNCK VGW. VERG. 

(p. 30-31: „minder gebruikelijk (e)") voor Maastricht, en door de laatste 
ook voor enkele andere plaatsen (p. 37-38). ROUKENS STIJL geeft op 
p.31 nog de zin van pastoor Schleiden (dialect van Vijlen Q208): 
„Ezu wie 't mit hane geet, geet ' t och mit de luuj" (curs, van mij). Op
vallend bij deze vormen is de „verlenging van voren" : zo-wie, als in het 
ABN zo-als, in tegenstelling tot de Belgische {ge)lijk-\0TTae.n. 

DE во geeft op p. 188 een aantal zinnen, waarin dat „in den zin van 
zoo als, gelijk dat, fr. comme" gebruikt zou worden. In het voorbeeld: 
„Die vent en is niet te betrouwen, dat er velen zijn", ligt het voor de 
hand dat als relatief ( = wat) op te vatten. Deze opvatting is ook wel 
mogelijk in: „Hij is machtig rijk, dat er weinigen zijn". In de zinnen: 
„Die boer woont op eene allerschoonste hofstede, dat er niet en zijn, 
fr. comme il n'y en a plus" en: „Dat is meesterlijk geschreven, dat het 
niemand en kan", lijkt echter de interpretatie dat = zoals de enig 
mogelijke. - Elders heb ik dit vergelijkende dat niet aangetroffen (vgl. 
dat op biz. 22). 

d. Als daar zijn 

Als bijzondere functie van het vergelijkende als noemt het W.N.T. 
sub 1.1. b.& het gebruik van dit woord in als daar is, als daar zijn, als 
bijvoorbeeld (ook alleen als, dat dan door een van deze verbindingen 
vervangen kan worden) „ter aanwijzing van datgene, dat men aan
haalt of opnoemt". In het ABN komt dit als vooral voor in betogend, 
wetenschappelijk proza, en slechts zelden in gesproken taal, zoals ik 
constateerde in VGW. HED. NDL. (p. 40-41). Het is dan ook niet te ver
wonderen dat ik in het dialectmateriaal dit gebruik alleen vermeld 
vond bij SCHUNCK, die zich op geschreven dialectteksten baseerde, en 
bij ENDEPOLS voor het Maastrichts, dat een typisch cultuurdialect is. 
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De laatste auteur zegt, dat in deze functie bij voorkeur wie gebruikt 
wordt (naast als; p. 11). SCHUNCK vond in haar materiaal uitsluitend 
wie (VGW. VERG., p.32), niet alleen voor Maastricht, maar „in heel het 
gebied ten Zuiden van de syntactische isoglosse" (p. 39). (Bedoeld is het 
Limburgse дай-gebied van k r t . I ; de „syntactische isoglosse" is te 
vinden op krt.87 van ROUKENS (grens tussen wie- en zoa/s-vormen)). 
Langere vormen werden door SCHUNCK aangetroffen in Heerlerheide 
Q 112a („zoei wie") en Vijlen Q 208 {„es wie") (p.39). 

2. Als = dan 

„Bij uitbreiding. Bij vergelijking van twee termen, die als ongelijk 
voorgesteld worden; t.w. achter een comparatief, of achter de woorden 
ander, anders, niemand, niets, geen, nooit, wie, wat, enz." (W.N.T. s.v. 
als 1.2). In een „Aanm." beveelt de woordenboekschrijver vervolgens 
aan voor gelijkheid als en voor ongelijkheid dan te gebruiken, VAN DALE 
volgt anno 1961 nog het voetspoor van zijn grote meester, door van als 
in deze functie te vermelden: „behoort niet tot het Alg. Beschaafd". 
Het tegenovergestelde standpunt neemt PAARDEKOOPER in, die in zijn 
artikel ALS EN DAN het taalpedagogisch advies geeft: „Propageer 
groter als, want het is echt-Nederlands, het bestrijdt de я/s-fobie en 
voorkomt hypercorrecte vormen" (p. 167). Tussen deze beide uitersten 
in bevinden zich bv. KOENEN: „men spreekt zowel als als dan na 
comparatief, na negatief voornaamw. en na ander(s)" ) en de STIL. GR., 
die op p.285 vermeldt: „De comparatief wordt uitgebreid door een 
vergelijkende bepaling, die ingeleid wordt door dan of als". 

De werkelijke toestand t.a.v. het gebruik van als en dan in het 
hedendaags ABN kan worden toegelicht met de gegevens uit VGW. 
HED. NDL. (p. 44-45). In het geschreven-taalmateriaal vond ik uit
sluitend dan, zowel in het literair als in het wetenschappelijk proza. 
In de werkelijk gesproken taal werd ruim vier maal zoveel dan als als 
gebruikt (waarbij het intellectuele peil van de gesprekspartners wel van 
belang geweest zal zijn: als wordt onder invloed van de school nog 
meestal als „fout" beschouwd, en dus zoveel mogelijk vermeden), in 
BRUSSE'S BOEFJE kwam driemaal zoveel dan voor. Het lijkt me verant
woord te stellen, dat in het hedendaags geschreven ABN dan regel is, 
terwijl in de gesproken taal beide woorden gebruikelijk zijn. 

Om de situatie in de dialecten te leren kennen, wenden we ons aller
eerst tot krt. IV, getekend op basis van RND z.3 : „Tegenwoordig 
spinnen ze niet meer dan met machines" en RND z. 85 : „'t Volk zocht 
niets anders dan geld en rijkdom". Het zal wel van de instelling van de 
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beschouwer en interpretator afhangen, wat het meest opvalt als we 
deze kaart met krt. II vergelijken: de overeenkomst of het verschil. 

De overeenkomst: een zuid-westelijk o/-, een centraal-Belgisch en 
Nederlands als-, en een zuidoostelijk ¡m'e-gebied. Dit laatste is duide
lijker dan dat van krt. II beperkt tot het uiterste zuidoosten, en maakt 
bovendien een „zwakkere" indruk. De geografische als - дае-oppositie, 
die SCHUNCK niet vermeldde voor RND z. 27 en 46, komt hier wel naar 
voren : in tegenstelling tot ENDEPOLS, die op p. 61 s.v. dan zonder 

commentaar es en wie vermeldt, acht zij wie na comparatief enz. voor 
Maastricht „zéér ongebruikelijk" (zij vond het geen enkele keer)48. 
Verder trof zij wie (uitsluitend of in meerderheid) aan in Brunsum 
Q 35, Schaasberg Q 118, Kerkrade Q 121 en Vijlen Q 208. In Wiler 
Q 201 kwam twee maal es en eenmaal wie voor. Buiten dit zuid
oostelijke gebied werd wie slechts éénmaal genoteerd in Venlo L 2714 7 . 
Elders wordt voor Maaseik L 372 eenmaal wie opgegeven, verder meest 
als, soms dan*s; zeli vond ik wie in deze functie één keer in bdopn. 
L 433 (Nieuwstad). 

Verder vertoont krt . IV evenals kr t . I I de vormen: (ge)lijk (als) 
(waarop ik direct nog terugkom) en al (in hetzelfde gebied als op 
krt. II), alsook enige infiltratie van als in het o/-gebied. Wat dit laatste 
betreft is de vermelding bij OVERD. VOLKST. EN DIAL, over het Gents 
interessant: „Het vergelijkende of komt voor na comparatieven e.d., 
in vrije concurrentie met aos (ies), waarbij „of" een „netteren" indruk 
schijnt te maken: Maor 'k was rapper of zezij. Hij doe nie anders of 
drijnke" (p. 51-52). 

Als we alleen deze overeenkomst tussen de kaarten II en IV in aan
merking nemen, kunnen we stellen dat de tweedeling bij de verge
lijkende voegwoorden, die althans in het geschreven ABN meestal ge
handhaafd wordt (bv. in: hij is zo groot als ik, tegenover: hij is groter 
dan ik), in de dialecten niet bestaat, zoals PAARDEKOOPER doet in zijn 
artikel ALS EN DAN. 

We moeten echter niet alleen op overeenkomsten, maar ook op ver
schillen letten. Deze zijn niet alle even belangrijk. De o/-vlekjes in het 
aZs-gebied (niet op krt. II) lijken me op eenvoudige wijze te verklaren. 
Allereerst is er op blz. 21 al op gewezen dat de o/-vormen in de litera
tuur voor een groter gebied genoemd worden dan de kaarten laten zien. 
Maar het komt mij voor dat er in dit geval nog een andere factor van 
belang is. Dit of komt nl. alleen voor in RND z.3: „Tegenwoordig 
spinnen ze niet meer dan met machines". Nu maakt deze zin op Noord-
nederlandse oren een vreemde, gewrongen, misschien wel onbegrijpe-
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lijke indruk. In Nederland werd z. 3 dan ook meestal met „alleen maar" 
geconstrueerd; de Limburgse atlas heeft :„niet anders meer dan". En 
waarschijnlijk hebben ook niet alle Belgische ondervraagden de oor
spronkelijke versie volkomen normaal gevonden. Het is dan ook be
grijpelijk dat men bij de „vertaling" is gaan zoeken naar andere 
mogelijkheden, en deze soms vond in een gebruik van of, waardoor we 
de zin kunnen parafraseren met : „Tegenwoordig spinnen ze niet meer, 
of ze doen het met machines". Hier hebben we dan eigenlijk het coördi
nerende voegwoord of, dat we m.i. ook aantreffen in de Westvlaamse 
uitdrukkingen of 't is, of 't was, of 't zij, of 't en zij. Dat deze ook in z. 85 
voorkwamen lijkt me geen bezwaar; ook daar is een parafrase: „'t Volk 
zocht niets (anders), of het was geld en rijkdom" mogelijk. De opgaven 
of in het ais-gebied en of 't is enz. kunnen we dus eenvoudigweg van 
het totaal aftrekken, omdat ze geen „letterlijke vertalingen" van de 
vergelijkende conjunctie alsjdan vertegenwoordigen. Hetzelfde geldt 
voor het Westvlaamse tenzij en 't en is. 

De vraag of dan niet alle westelijke of-vormen op dezelfde wijze ge
ïnterpreteerd kunnen worden als de zojuist besprokene, beantwoord ik 
met verwijzing naar andere bronnen, nl. voor het hele taalgebied 
Vr.A.3 z. 15/Vr. L.4 z. 15 (resp. : „je moogt eerder naar huis gaan als 
(dan) de anderen", en: „gij moogt vroeger naar huis gaan als de 
andere"), en voor België: FRINGS - VANDENHEUVEL Z . 1 5 („jij/je mag 
vroeger naar huis gaan dan de andere(n)"), en de kaart bij MEEUSSEN 

(gebaseerd op Vr. L.36 z. 89: „Hij is grooter - zijn broer"). De gegevens 
uit deze enquêtes - waarvan de zinnen niet op bovengenoemde wijze te 
parafraseren zijn - tonen steeds een westelijk o/-gebied als op krt. IV, 
waarmee de opgaven in de literatuur overeenstemmen. 

Een verschilpunt van meer belang tussen krt. I I en IV is de ver
spreiding van de (ge)lijk-vormen. (De reeds genoemde kaart van 
MEEUSSEN stemt hierin volkomen met krt. IV overeen.) Het Ant
werpse en Brabantse (ge)lijA-gebied van krt. IV is op krt. I I wel onge
veer terug te vinden. De sterke concentratie van foy^-vormen in Frans
en West-Vlaanderen zoals op krt. II , is op krt. IV echter volkomen 
afwezig. 

Men is geneigd hier direct aan toe te voegen: daar is dan ook een 
i&zn-concentratie voor in de plaats gekomen. Dit lijkt echter een te 
haastige conclusie : dan komt overal voor, en de provincie Antwerpen 
bewijst dat dan en (ge)lijk elkaar niet hoeven uit te sluiten. Laten we 
deze ¿аи-vormen en hun verspreiding dus nu aan een nader onderzoek 
onderwerpen. Aangezien de als ¡dan-kwestie nogal delicaat is, zowel in 
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de wetenschappelijke wereld als in het dagelijks leven, waar neder-
landisten zo vaak geplaagd worden met de vraag wat nu „goed" is, 
meen ik mij hieromtrent een wat langere uitweiding te kunnen ver
oorloven. 

Als we voor de bestudering van dit probleem alleen over literatuur 
beschikten en niet over enquêtes, kon de zaak zeer eenvoudig lijken. 
De schrijvers van dialectmonografieën zijn voor het hele Nederlandse 
en Friese taalgebied vrijwel eenstemmig in hun getuigenis, dat het ver
gelijkende voegwoord na comparatief enz. als is. Soms voorzien zij hun 
mededelingen van toevoegingen als: „nooit dan", „steeds als". 

Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt dan in deze functie als 
dialectwoord genoemd. Volledigheidshalve noem ik hier alle bronnen. 
Een eenvoudige vermelding zonder nader commentaar vinden we voor 
de stad Groningen49, Tessei50, Monnikendam51, Gent52 en Duffel 
К 293 5 3 . Een vermelding met de aantekening dat dan geen normaal 
dialect is, maar berust op ABN-invloed, werd aangetroffen voor 
Maaseik L372 5 4 , Oudenaarde O 98 5 5, Venlo L 271, Maastricht en 
Venraai L 210 5 e. Voor het Fries werd enige malen opgegeven dat dan 
zou voorkomen in de Dongeradelen5 7, of in het algemeen in het 
noorden 5 8 ; uit het enquêtemateriaal is dit niet te bewijzen, waarbij 
natuurlijk in het oog gehouden moet worden dat de Friese versie van 
de voorbeeldzin in de RND as bevatte. 

Bij de enquêtes wordt dan echter, zoals blijkt uit krt. IV, dikwijls 
opgegeven. Nu heeft het beschikbare materiaal natuurlijk voor- en 
nadelen. De ondervraging voor de atlassen is mondehng geschied door 
ervaren dialectologen, maar de zinnen hebben beide het nadeel geen 
erg natuurlijke indruk te maken. Bovendien bevatten ze het woord 
dan (en niet als), waarvan voor de ondervraagde een zekere suggestie 
kan uitgaan. Of de enquêteurs de zinnen ook altijd met dan hebben 
voorgesproken weet ik niet, en dit zal wel niet meer na te gaan zijn. 
Het is echter niet onmogelijk dat de toch wel opvallende verschillen 
op krt. IV, met name in de verspreiding van dan over België, hierdoor 
veroorzaakt zijn. De zin van Wenker nr. 15, die voorkomt in Vr.A.3 
en Vr. L.4, klinkt heel normaal, bevat in Amsterdam als/dan en in 
Leuven zelfs alleen als, maar is schriftelijk gevraagd, wat het voor
komen van de schrijftaalvorm dan bevorderd kan hebben. Deze zelfde 
zin is door FRINGS - VANDENHEUVEL mondeling gevraagd, maar met 
het woord dan. De zin waarop MEEUSSEN zijn kaart en artikel baseerde 
tenslotte: „Hij is grooter - zijn broer", is al zeer eenvoudig en natuur
lijk, en bevat bovendien in het geheel geen voegwoord, maar werd in 
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de vragenlijst begeleid door de tekst: „Vertaal den volgenden zin 
geheel in uw dialect en vervang het streepje door het woordje dat na 
„grooter" wordt gebruikt (als, wie, of, gelijk, enz.)". Hierbij werd dan 
dus niet eens genoemd, maar de schriftelijke beantwoording blijft 
natuurlijk een nadeel, MEEUSSEN zelf twijfelt dan ook aan de waarde 
van zijn opgaven, en meent dat alleen een mondeling enquêterend 
dialectoloog hier werkelijk betrouwbaar materiaal zal leveren. We 
wenden ons dus maar weer tot krt.IV, waarmee de gegevens uit de 
andere enquêtes trouwens nergens principieel in tegenspraak zijn : over 
het gehele taalgebied verspreid komt dan in ruime mate voor. Ook in 
de bandopnamen vond ik enkele malen dan, en wel in Opperdoes 
E 14a, Vogelenzang E 113a, Zoeterwoude E 170, Schinveld Q 30 en 
Meersen Q 99. 

Nu zijn er twee mogelijkheden: 1) dan is geen echt dialectwoord, 
maar is via de schrijftaal, de school enz. uit het ABN binnengedrongen; 
2) dan is een oud dialectwoord, en wel de voortzetting van het in het 
Middelnederlands algemeen voorkomende voegwoord. 

Voor de eerste en tegen de tweede opvatting pleit volgens PAARDE-

KOOPER (ALS EN DAN) het ontbreken van een duidelijk aaneengesloten 
(¿яи-gebied, dat dan als relictgebied zou kunnen gelden, zoals bv. de 
westelijke en oostelijke [ï]-gebieden voor de diftongering. Inderdaad 
komt een dergelijk gebied nergens uit het enquêtemateriaal naar voren. 
Hiertegen is echter in te brengen dat dan als réiïctvorm nog niet staat of 
valt met het voorkomen van een nWctgebied. Waarom zou een oud dan 
niet als een substraat over het hele taalgebied verspreid kunnen zijn? 
Ook hier kan alleen een historisch onderzoek nadere gegevens ver
schaffen, maar de tegenwoordige toestand geeft wel aanwijzingen. Het 
temporeel-hypothetische al met inversie (zie blz. 53-54), dat sterk de 
indruk maakt een oud verschijnsel te zijn, komt óók alleen voor in de 
vorm van enkele „vlekjes" over het hele taalgebied. 

Een ander argument tegen de ouderdom van dan, dus tegen de 
substraattheorie, is het ontbreken van ¿аи-vormen in Frans-Vlaan
deren, waar wegens het ontbreken van ABN-invloed juist oude vormen 
te verwachten zijn. 

Tegen de opvatting van dan als uitsluitend ABN-woord pleit echter 
de hoge frequentie van dit voegwoord op krt .IV (gebaseerd op een 
mondelinge enquête) met name in België, waar de ABN-invloed toch 
bepaald niet zo sterk is. Het succes van de „schoolmeesters" is toch wel 
onvoorstelbaar groot, als zoveel mensen die gevraagd worden dialect 
te spreken, een woord gaan gebruiken dat in hun dialect helemaal niet 
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voorkomt. Wordt dit dan er in het onderwijs werkelijk zo „inge-
hamerd"? Voor een gebied als West-Vlaanderen is dit argument nog 
verder toe te spitsen. De o/-vormen die hier voorkomen zijn nl. noch in 
„zo groot of" noch in „groter of" ABN. Op kr t . I I zien we echter veel 
minder als-vormen in het o/-gebied (die dan nog zeer wel uit de aan
grenzende Belgische dialecten kunnen komen, en niet direct uit het 
ABN), als daw-vormen op krt . IV (die wèl rechtstreeks uit het ABN 
zouden moeten komen, omdat juist in de aangrenzende dialecten op 
krt . IV dan vrijwel ontbreekt59). Als we dus krt . IV mogen geloven - de 
kwestie van de ondervraging werd al aangestipt - maken toch zeker de 
Westvlaamse ¿«w-vormen (die ook in al het andere enquêtemateriaal 
frequent zijn) een autochtone indruk. 

De kwestie blijkt dus wel uiterst gecompliceerd. Een aantrekkelijk 
compromis zou zijn dat het voegwoord dan een oud dialectwoord is, 
dat echter een krachtige steun krijgt van het moderne ABN, waarmee 
we ons misschien in een unieke situatie zouden bevinden. Helaas werkt 
deze ABN-invloed natuurlijk vooral daar waar het dialect zwak staat, 
en omgekeerd. Het zal wel heel moeilijk zijn in elk concreet geval uit te 
maken, of dan als oud dialect-, dan wel modern ABN-woord kan gelden. 

Terugkerend tot het standpunt waarop deze studie eigenlijk staat, 
het synchronische, kunnen we niet anders doen als de dan-gevallen 
accepteren voor wat ze zijn: nevenvormen naast als, die in te ruime 
mate voorkomen om verwaarloosd te kunnen worden. En dus moeten 
we in tegenstelling tot PAARDEKOOPER constateren dat er voor het 
grootste deel van de dialecten wèl een tweedeling bestaat bij het verge
lijkende voegwoord. In Nederland behalve Limburg is deze: bij gelijk
heid wordt alleen als, bij ongelijkheid als of dan gebruikt. In de 
Belgische, Frans-Vlaamse en Nederlands-Limburgse dialecten is de 
tweedeling een onderafdeling van een andere. In deze dialecten bestond 
immers een syntactische oppositie tussen enerzijds substantief/verbum 
+ vergelijkend voegwoord (krt. I) en anderzijds adjectief/adverbium 
+ vergelijkend voegwoord. Tot de laatste categorie kunnen we de 
vormen van kr t . I I en ook die uit deze paragraaf rekenen. Syntactisch 
zijn deze beide niet geheel gelijk: de hierboven besproken conjuncties 
staan niet alleen na comparatieven van adjectiva en adverbia (waarbij 
ook het woord ander {s)), maar ook na negatieve woorden als: niemand, 
niets, geen, nooit, en eventueel vragende woorden als wie en wat. Bij de 
constructie met deze pronomina wordt echter het begrip „ander(s)" ver
ondersteld („verzwegen", zegt het W.N.T.), met welk semantisch hulp
middel we de syntactische moeilijkheid misschien kunnen oplossen. 
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In de centraal-Belgische dialecten kunnen we de oppositie binnen de 
categorie adjectief/adverbium + vergelijkend voegwoord wat vereen
voudigd als volgt formuleren: bij gelijkheid meest als, soms (ge)lijk; 
bij ongelijkheid meest als, soms {ge)lijk, soms dan. Voor westelijk België 
en Frans-Vlaanderen wordt dit: bij gelijkheid of, soms lijk; bij onge
lijkheid of, soms dan. Voor Limburg, behalve het zuidoostelijke wie-
gebied: bij gelijkheid als, soms wie; bij ongelijkheid als, soms dan. 

Bij dit alles heb ik geen rekening hoeven houden met de door 
Paardekooper zo verafschuwde hypercorrecte ¿яи- огтеп, bv. „hij is 
even groot dan ik". In het dialectmateriaal kwamen zulke vormen 
nergens voor. Aangezien ik ze ook niet éénmaal heb aangetroffen in het 
materiaal van VGW. HED. NDL., ook niet in het gesproken „intellectu
ele" ABN, meen ik P.'s opmerking: „het inachtnemen van twee 
grammatische categorieën daarbij vindt vrijwel nooit plaats zoals men 
weet"60 (m.a.w. men zegt: zo groot als en groter als, of: zo groot dan en 
groter dan) sterk overdreven te mogen noemen61. 

Tot slot een enkel woord over andere vergelijkende conjuncties bij 
ongelijkheid. De vorm da die in de atlassen wordt opgegeven voor de 
plaatsen: H 14,116; I 40, 48, 50, 78, 83, 102a, 115, 128, 130, 139,144a, 
162, 215, 227; К 173a, 176; N 8 1 (alle in z.3); en G 234, L217 en 
Q 204 (z.85), is slechts een variant van dan. In z.3 is de assimilatie van 
de slot-w aan de m van met voor de hand liggend; het leek me niet 
reëel in de drie gevallen van z.85 iets anders dan een soortgelijke 
reductie van dan aan te nemen. 

Natuurlijk kan da ook een variant van dat zijn, dat ook in deze ver
gelijkende functie wel eens voorkomt. In de weinige gevallen die de 
literatuur vermeldt, hebben we echter te maken met een conjunctie die 
een bijzin inleidt (vgl. blz. 22). Het betreft hier een zin als: „'k heb 
' t beter gedaan da'k peinsde"62. Ik volg hier de interpretatie van de 
auteurs, volgens welke da = dat. Op zichzelf beschouwd is het misschien 
ook mogelijk in dit da weer een variant van dan te zien. Voor Duffel 
К 293 geeft VAN DEN WIJNGAERT als vergelijkende voegwoorden: „as, 
als of da, dan met de comparatieven", echter zonder voorbeelden 
(p.526). 

In Friesland vond ik eenmaal at, nl. in RND z.80 „'t Kindje was 
dood eer ze 't konden dopen" (Burum В 37), en drie maal a, in RND 
Z.30 „Ik kan toch niet komen eer ik gereed ben" (Buitenpost В 36, 
Leeuwarden В 56 en Nijeholtpade F 43). In plaats van het voegwoord 
eer gebruikte men in deze zinnen nl. „eerder... dan". Hoewel dit ver-
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gelijkende voegwoord a(t) een bijzin inleidt, en dus beter verklaarbaar 
is dan de overeenkomstige gevallen van krt. II (zie blz. 20), is het weer 
opvallend dat de plaatsen waarvoor deze vormen worden opgegeven, 
niet tot het zuiver-Friese taalgebied horen. Burum wordt al tot het 
Gronings gerekend, Buitenpost ligt op de grens, Leeuwarden hoort tot 
het Stadsfries, en Nijeholtpade tot het Stellingwerfs. 

II. ALS VOEGWOORD VAN WIJZE 

1. In 't algemeen 

Het W.N.T. vermeldt hier als dat niet-predicerende woordgroepen 
inleidt en het beste omschreven kan worden met als het ware, bv. in : 
„De lucht was op eenmaal als schoon geveegd" (voorbeeld W.N.T.). 
We hebben hier eigenlijk te maken met een vergelijking met irrealiteits-
aspect: „de lucht was zoals hij zou zijn, als hij schoongeveegd was". In 
het moderne ABN is als in deze functie ongewoon, zeker in de ge
sproken taal. In de dialecten worden de woorden a/s, (ge)lijk (als) en 
wie op deze manier gebruikt. (Ge)lijk en gelijk als kunnen ook gebezigd 
worden in een moeilijk te omschrijven functie, die wel verwantschap 
met de betekenis van als het ware vertoont, maar semantisch veel 
vager is. 

als 

TEIRLINCK geeft voor Zuid-Oost-Vlaanderen: „Zovl. as, gevolgd door 
een ontkennend woord, heeft de bet. van ndl. bijna: der en waz as chee 
(*geen) volk; k en kreeg as niet (* bijna niets) ; der en kwamp as niement". 
Zowel door de aard van de voorbeelden, als door de verwijzing naar 
„Ned. Wdb., II, 251", is het duidelijk dat dit als tot de „voegwoorden 
van wijze" gerekend moet worden. In plaats van met „bijna" had het 
ook met „als het ware" weergegeven kunnen worden63. Ditzelfde als 
het ware „nadert tot: bijna" in het Zeeuws, zoals GHIJSEN toelicht met 
het voorbeeld : „Gommert eid 'n ongelok ehad en noe kan ie z'n eigen as't 
waere nie mi bewege" (p. 46). 

(ge)lijk (als) 

Het W.N.T. noemt gelijk II evenals als II „voegwoord van wijze", 
maar voegt er aan toe: „In deze toepassing echter komt het thans 
weinig meer voor, ofschoon in Vlaamsch België nog in gebruik". 
VAN DALE is tamelijk uitvoerig over dit betekeniselement van het 
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woord gelijk: „(Zuidn.) als 't ware: hij kwam gelijk op vleugelen aan
gesneld; - vaak overtollig gebruikt, ongeveer overeenkomende met 
zowat, om zo te zeggen: hij is gelijk alweer zat; hij is gelijk ziek geweest; 
ze hebben hem gelijk aan de deur gezet; zich nergens mede moeien is gelijk 
nog het beste", HOEUFFT vermeldt voor Breda gelijk in de betekenis als 
het ware (p. 181-182), en gelijk als „in honderden van spreekwijzen, als 
deze: „de lucht is gelijk als nevelachtig"'; - „ik ben gelijk als ziek"..." 
(p.183). SCHUERMANS geeft gelijk {als) voor „Brab., Kemp., N.-Brab."; 
de betekenis wordt omschreven met „als het ware, als of", maar uit de 
voorbeelden blijkt wel dat ook hier een zekere vervaging kan optreden : 
„ge waart gelijk kwaad, het schijnt gelijk dat gij ziek zijt, ik had gelijk 
eenen schrik op mijn lijf" (BIJV. p.93). 

Meer naar het westen vinden we in West-Vlaanderen zinnen als: 
„Ge doet het lijnk niet! fr. vous ne faites donc pas ce que vous aviez dit", 
met als toelichting: „zachte(η) schimp of lichte verwondering"; en 
verder: „Het is alzoo lijk nog beter" („verzachting")6 4). Voor het Gents 
wordt opgegeven: „ G E L I J K . . . Overtollig: dan meest lijk of lijnk: 't is 
lijk winter; ik ben lijnk zuiver ziek"Bb. Hierbij aansluitend vinden we 
in Zeeland het gebruik van (ge)lijk als: „Dikwijls a.h. begin van de zin, 
dus in bet.: bijvoorbeeld, ook als stopwrd., bijna zonder bet.: Gliek-as 
Ko, die:n ei ok'êêl wà meeemaekt, de leste jaeren: Ko bijvoorbeeld..., die 
K o . . . " (opgave van Kloetinge I 70; elders zinnen uit Oostkapelle I 61 
en Domburg I 60)β β. In het gesproken ABN is het zeker mogelijk in een 
geval als dit zoals te gebruiken: „Zoals Ko (nou bijvoorbeeld), die heeft 
ook heel wat meegemaakt, de laatste jaren". In VGW. HED. NDL. vond 
ik van een dergelijk zoals verschillende voorbeelden (p. 20-21). 

Waarschijnlijk is het gebruik van gelijk en overeenkomstige woorden 
in de hier bedoelde functies veel algemener, zeker in België, dan uit de 
weinige hier genoemde, ten dele oudere, bronnen blijkt. Helaas heb ik 
bij het excerperen van de literatuur aanvankelijk niet gelet op deze 
niet-voegwoordelijke gebruikswijze. Een dergelijk verzuim is nader
hand bijna niet meer te herstellen. Uit het enquêtemateriaal kan ik 
geen voorbeelden aanhalen : ik heb er niet naar gezocht en betwijfel ook 
of dergelijke „overtollige" woorden bij het in dialect omzetten van ABN-
zinnen ooit voor de dag komen. Bij het bewerken van het materiaal leek 
het me echter beter, de aanbieding van deze onvolledige gegevens over 
een semantisch zo interessante categorie niet achterwege te laten. 

wie 

In Limburg correspondeert met het bovengenoemde (ge)lijk (als) 
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ten dele het woord wie. Ten dele: in de door SCHUNCK aangehaalde 
zinnen is dit wie steeds door ABN als („voegwoord van wijze") te ver
vangen, bv. : „al waor wie gesjlage" en „hae woort wakker wie oet einen 
droum". Voorbeelden van de hierboven geconstateerde semantische 
vervaging heb ik niet aangetroffen. Het feit dat SCHUNCK alleen ge
schreven bronnen heeft gebruikt, alsook haar opmerking: „Vooral de 
Sittardse literator Felix Rutten heeft voor deze constructie een voor
keur", doen twijfel rijzen aan het voorkomen van deze verbindingen 
met wie in levend gesproken dialect. Haar voorbeelden zijn afkomstig 
uit Maastricht, Valkenburg Q 101, Kerkrade Q 121, Vijlen Q 208 en 
Sittard Q 20. 

Interessant is overigens de vermelding dat het „voegwoord van 
wijze" in het Limburgs wie is als inleiding van niet-predicerende 
woordgroepen, en als {es) aan het begin van bijzinnen (W.N.T. als 
I I .2 ; zie blz. 70). Ook hier treffen we dus een syntactische tweedeling 
aan bij een vergelijkend (voeg)woord67. 

De in deze paragraaf behandelde woorden vertonen, zoals reeds op
gemerkt, een vergelijkend betekenismoment met irrealiteitsaspect, 
welk moment in het taalgebruik soms slechts zeer zwak gerealiseerd 
wordt. Dit is niets bijzonders : ook als het ware is in het ABN van velen 
meer een stopwoord dan de uitdrukking van een vergelijking, en verder 
werd hierboven al gewezen op het gebruik van zoals in gesproken ABN. 
De betekenis van gelijk enz. in sommige voorbeelden „nadert tot nul", 
wat in de literatuur veelal met de aanduiding „overtollig" wordt weer
gegeven. Hetzelfde constateren we bij ABN als en zijn dialectische 
equivalenten in combinatie met tijdsbepalingen en bij als in de ver
binding alsdat. Het W.N.T. brengt deze gebruikswijzen onder in een 
aparte onderafdeling, nl. „Als expletief" (W.N.T. a/s VII). M.i. hebben 
we hier te maken met speciale gevallen van de categorie die in deze 
paragraaf aan de orde is geweest. Ook HOEUFFT geeft gelijk als bij 
tijdsbepalingen en „in honderden van spreekwijzen" in één artikel 
zonder onderscheid (p. 183) ; vgl. ook de vermelding bij GANDERHEYDEN, 

geciteerd op blz. 67. Om praktische redenen heb ik echter in deze studie 
de onderverdeling van het W.N.T. gehandhaafd (zie blz. 65vv.). 

2. In 't bijzonder 

Onder dit hoofd behandelt het WT.N.T. als, zoals het bv. voorkomt 
in de zin: „Hij deed als hoorde hij mij niet". Het betekeniselement van 
als dat hier relevant is, wordt in het ABN meest uitgedrukt door alsof 
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en of met andere woordschikking. Om de bespreking van de dialect
woorden die in deze functie gebruikt worden niet te verbrokkelen, zal 
ik het gehele complex behandelen onder of (blz. 70vv.). 

III. ALS VOEGWOORD VAN HOEDANIGHEID 

De twee zinnen: „Hij regeert als een koning", en „Hij regeert als 
koning" hebben niet dezelfde betekenis. In het eerste geval geeft als 
aan: „op de manier van": het subject is geen koning, hoeft dit althans 
niet te zijn, maar regeert „met koninklijke allure" ; in het tweede geval 
betekent a/s." „in de functie van": het subject is koning. Het W.N.T. 
noemt als in de eerste zin dan ook voegwoord van vergelijking, in de 
tweede van hoedanigheid. 

Het verschil in betekenis tussen twee zinnen als deze wordt in het 
ABN meestal gemanifesteerd door het al of niet aanwezig zijn van het 
lidwoord, dikwijls waarschijnlijk ook door intonatie, terwijl ook de 
woordschikking wel van belang kan zijn. Er wordt echter dezelfde 
conjunctie als gebruikt, in tegenstelling tot de situatie in bv. het Duits 
en het Engels, waar de opposities wiejals, resp. likejas voorkomen. 

Ook in vele dialecten blijkt een dergelijke oppositie niet onbekend. 
We komen hier weer alleen op Belgisch en Nederlands-Limburgs 
terrein, en moeten onze gegevens putten uit de literatuur, omdat als 
„van hoedanigheid" in het enquêtemateriaal niet voorkwam. Ook de 
monografieën enz. verschaffen overigens niet veel gegevens, omdat het 
voegwoord van hoedanigheid in de spreektaal waarschijnlijk niet zeer 
vaak gebruikt wordt. In VGW. HED. NDL. noteerde ik althans de hoog
ste gebruiksfrequentie voor de wetenschappelijke taal, daarna volgde 
het literaire proza, terwijl de gesproken taal onderaan stond (p. 40-41). 

Wat de Belgische dialecten betreft (behalve die van Limburg) weten 
we op grond van krt. I dat als voegwoord van vergelijking na een sub
stantief {ge)lijk {als) gebruikt wordt. Vinden we in zinnen als voeg
woord van hoedanigheid na een substantief een andere conjunctie, nl. 
als, dan kunnen we een oppositie als in het Duits of het Engels consta
teren. Dit nu is het geval in Oostende Η 16β β, Brugge Η 36 6 9, Ouden
aarde O 98 7 0 , Aalst O 61 7 1 , Sint-Niklaas 1175 7 2 , Willebroek К 3207 3, 
Mechelen К 3307 4 en Sint-Truiden Ρ 1767 6. Soms wordt deze twee
deling uitdrukkelijk genoemd, soms blijkt ze uit gegeven dialect-
voorbeelden. Deze bevatten meestal een eigennaam, die door een 
voegwoord van hoedanigheid met een ander substantief verbonden 

36 



wordt, bv.: „de Marcel als piot, dat zou ik wel eens willen bijwonen!" 
(Sint-Niklaas). Gezien de spreiding van de vermelde plaatsen lijkt het 
me aannemelijk dat de oppositie in het hele niet-Limburgse gebied 
voorkomt. 

In Limburg wordt als voegwoord van hoedanigheid ook als gebruikt, 
dat na substantief tegenover het vergelijkende wie gesteld kan worden. 
SCHUNCK maakt hier melding van voor Maastricht en „alle andere 
dialecten" (van Nederlands-Limburg)76. In Maastricht vond ze maar 
één geval waar wie waarschijnlijk als voegwoord van hoedanigheid ge
ïnterpreteerd moest worden. Zelf vond ik als in bdopn. L 246 (Horst), 
Q 30 (Schinveld) en Q 101 (Valkenburg). In Belgisch-Limburg werden 
soortgelijke opgaven als voor de andere Belgische plaatsen - m a a r met de 
oppositie alsjwie - aangetroffen voor Bree L36077 en Maaseik L37278 . 

Zoals reeds opgemerkt komt het voegwoord van hoedanigheid 
vooral in intellectueel proza voor (zoals SCHUNCK ook zegt t.a.v. het 
Limburgs (p.48)), en in het algemeen meer in geschreven dan in ge
sproken taal. Het feit dat in deze functie in de dialecten consequent 
als (zoals in het ABN) gebruikt schijnt te worden en geen dialect
woorden als (ge)lijk en wie, doet veronderstellen dat dit als een ABN-
ontlening zou zijn. Deze hypothese wordt nog gesteund door enkele 
opgaven waar de plaatselijke variant van als als voegwoord van hoe
danigheid de l vertoont (bv. o/s), en als vergelijkend voegwoord niet 
(bv. os), nl. voor Brugge, Oudenaarde, Oostende en Kerkrade79. Dit 
als wordt echter nergens als ABN-insluipsel gesignaleerd, wat bv. met 
dan wel het geval was (zie blz. 29). 

Ook in de rest van het Nederlandse en in het Friese taalgebied zal 
wel steeds als gebruikt worden als voegwoord van hoedanigheid. Dit 
is echter minder interessant, bij gebrek aan een oppositie met de ver
gelijkende voegwoorden. Een expliciete opgave vinden we alleen nog 
voor Groningeneo. 

IV. ALS VERKLAREND VOEGWOORD 

Deze betekenisonderscheiding kan verklaard worden uit de vooraf
gaande: een hoedanigheid wordt vermeld als verklaring. Een voor
beeld van het W.N.T. is: „De kloosterlingen, die, als van Frankische 
afkomst, meest ongeleerd waren.. .". Dit gebruik van als, dat ook in 
het ABN wel tot bijzondere stijlsoorten beperkt zal zijn, werd in het 
dialectmateriaal niet aangetroffen, en zij hier slechts volledigheids
halve vermeld. 
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V. ALS VOEGWOORD VAN TIJD 

1. Als = toen 

Hoewel het W.N.T. s.v. als V voor als „ter aanwijzing van een be
paald tijdstip in het verledene" alleen oudere en dialectische voor
beelden aanhaalt, en uitdrukkelijk vermeldt dat het „in proza. . . 
voorgoed vervangen" is door toen, volgt hier, als eerste paragraaf van 
het temporele als, een bespreking van de dialectwoorden die gebruikt 
worden ter inleiding van zinnen met een niet-herhaalde handeling in 
het verleden. Hier zullen nl. zowel als, of als dat aan de orde komen. 
Een behandeling uitgaande van het ABN, samengevat in één paragraaf 
en geplaatst vóór ABN als in temporeel-hypothetische zin, leek het 
meest praktisch. 

Krt .V toont ons de verschillende dialectweergaven van ABN toen 
in de zin van Wenker nr.24: „Toen wij gisteravond terugkwamen, 
(toen) lagen de anderen al in (hun) bed . . . " (Vr.A.3 z.24/Vr.L.4 z.24; 
voor België aangevuld met de gegevens uit FRINGS - VANDENHEUVEL). 

We hebben dus met grotendeels schriftelijke opgaven te maken ; in de 
zinnen van de RND kwam het voegwoord toen niet voor. Ter verge
lijking beschikken we voor Nederland nog over Vr.A. 12 z.7: „Toen je 
kwam was ik er al. Toen ze kwamen, was hij al dood". 

In grote trekken kunnen we het Nederlandse en Friese taalgebied 
t.a.v. de gebruikte woorden in drieën verdelen: een noordelijk toen-
gebied, een zuidelijk en zuidwestelijk a/s/a(<)-gebied, en een zuid
oostelijk ш'е-gebied. 

t o e n , t o e n d a t , t o e n a ( t ) , t o e n a l s 

Toen komt voor in verschillende vormen, waarvan de voornaamste 
zijn genoemd in de paragraaf over de varianten (blz. 16). Voor het 
Fries dient nog het volgende vermeld te worden : de meeste invullers 
geven doe't op (voor het i-element zie blz. 115-116), maar daarnaast 
komt ook niet zelden do'l voor (een enkele keer dot gespeld). Dit dot is 
in dit geval geen da/-variant (zie blz. 16), die dan op één lijn gesteld zou 
kunnen worden met de Noordhollandse ¿a<-vormen (zie blz.43vv.), 
maar een oudere spelvorm voor doe't, naar prof.dr. J .H.Brouwer mij 
meedeelde. Ook de vormen da voor Westerschelling A 2 en dat voor 
Oosterburen В 4 kunnen niet als equivalenten van ABN dat beschouwd 
worden, KNOP geeft op p.45: „[da] toen, conj. en adv.", en FOKKEMA 
5000 WEZZEN op p .24 8 1 : „da... 3. voegw.: da't er my seich - toen hij 
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me zag", - zonder er op enigerlei wijze melding van te maken, dat het 
hier een bijzondere gebruikswijze van dat betreft. Weliswaar worden 
in het Schiermonnikoogs zowel da't als het zgn. grammatisch-ver-
bindende dat beide als dot uitgesproken82, maar deze overeenkomst in 
klank lijkt me niet voldoende om da't op één lijn te stellen met het 
Noordhollandse dat. Etymologisch zijn deze vormen volgens prof. 
Brouwer gelijk aan het Friese doe('t). Ditzelfde geldt voor dèèt/dea't 
van Hindelopen F 283. 

Toen kan ook verlengd worden met een subordinerend partikel. Dit 
verschijnsel, dat zich geenszins tot toen beperkt, maar zeer algemeen is, 
zal nader worden besproken onder of (blz.87w.) en dat (blz. 100 vv). 

Op krt. V vinden we in de kop van Overijsel en zuidwestelijk Drente 
een aantal vormen met als of a(t) als verlenging. Voor het nabijgelegen 
Ruinen G 48 noteert SASSEN hetzelfde84. Vormen op als werden in 
Vr. A. 12 z. 7 ook opgegeven voor Vriezenveen G 171 en De Lutte G 209. 

In Zeeland verschijnt op krt.V als verlengde vorm uitsluitend 
toen a(t); in de stad Antwerpen eenmaal toen als. Vr.A. 12 z. 7 bevat 
echter voor Zeeland ook toen als-vounen. (Uit de opgaven toen as se 
(= toen ze) is hiertoe niet met zekerheid te concluderen, daar deze 
zowel uit toen als ze als uit toen at ze geassimileerd kunnen zijn; het ook 
enkele malen opgegeven toen as je laat echter maar één interpretatie 
toe85.) 

Door dit naast elkaar voorkomen van als- en a-vormen - zowel in 
Zeeland als in Overijsel-Drente - is men geneigd a als een eenvoudige 
variant van als te beschouwen, zeker waar het hier alleen gaat om de 
combinaties awwe/amme (als we), ajje (als je) en asse (als ze). Als de 
я(<)- огтеп alleen op krt.V voorkwamen was er ook alle reden dit te 
doen, maar gezien hun complexiteit naar vorm en betekenis, zoals uit 
de volgende paragrafen zal blijken, zijn deze vormen ook hier als aparte 
categorie vermeld. Hiermee is natuurlijk niet gezegd, dat de a(t)-
vormen van deze kaart etymologisch geen varianten van als kunnen 
zijn. 

Als we a(t) en als gelijkschakelen, kunnen we overigens als misschien 
op een andere manier opvatten dan als subordinerend partikel. Dit 
geldt vooral voor Zeeland, waar als en a(t) - zij het niet op Zuid-Beve
land en Tolen - ook zonder voorafgaand toen voorkomen, en als zodanig 
aansluiten bij het Belgische gebied8 6. Men zou nl. als in toen als niet als 
„verlenging" kunnen opvatten, maar als als de eigenlijke conjunctie en 
toen als adverbium, waardoor toen, als omschreven zou kunnen worden 
met: in die tijd, toen. Ook in de rest van Nederland blijkt als voor 
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ABN toen niet geheel onbekend, zodat het niet onmogelijk schijnt de 
Overijsels-Drentse vormen op dezelfde manier te verklaren. Een 
dergelijke opvatting lijkt me echter de taalwerkelijkheid voor het 
noorden wel enig geweld aan te doen - SASSEN zegt uitdrukkelijk dat 
als in de hierbedoelde functie in Ruinen niet voorkomt (p.172) - ; in 
Zeeland en België is de situatie waarschijnlijk anders (vgl. het citaat 
in de volgende alinea van PAUWELS over Aarschot). 

Toen als wordt in de literatuur ook nog vermeld voor Antwerpen87 

(ook toen a(t)), Willebroek К 320 (ook toen dat)99 en Aarschot Ρ 25 (ook 
toen dat en toen als dat), waarbij PAUWELS aantekent: „Het normale 
toevoegsel is da{t), maar, aangezien Aarsch. as voor ndl. toen altijd 
kan worden gebruikt, aarzelt men tussen as en da{t) als toevoegsel.. . " 8 9 . 
Verder door ROUKENS voor Kasterlee К 273, Nijlen К 296 en andere, 
niet nader genoemde Belgische plaatsen 9 0. 

Andere verlengde vormen vinden we op krt. V alleen in Opperdoes 
E 14a en Volendam E 91b, nl. toen dat, in de laatste plaats naast dat. 
Ook in Vr.A. 12 Z.7 kwam in Noord-Holland twee maal toen dat voor, 
en wel in Hoorn E 58 en Hem E 61a. In de bandopnamen vond ik 
toen dat in Enkhuizen E 40, Zaandijk E 84, Volendam E 91b en het 
Zuidhollandse Ameide К 27. Aangezien in Noord-Holland dat „sec" 
ook de functie van ABN toen kan vervullen, is het mogelijk ook hier 
aan een adverbium toen + conjunctie dat te denken, in plaats van een 
subordinerend dat. 

Vr.A. 12 z.7 bevat echter voor Twente en de Achterhoek nog meer 
uitbreidingen van toen, die volledigheidshalve hier volgen, in de 
spelling van de invullers: F 181 - toe't, G 197 - tow't, G 207 - toot, 
G 222 - doew't, G 223a - dom-t, G 251 - toent, G 252- toe-t, G 255 - toot, 
M 7 *-toot, M l i a - doot. Het lijkt me het meest voor de hand liggend 
hierin vormen van toen met een subordinerend partikel at>t te zien, 
dat in deze streken gebruikelijk is. Hierover nader op blz. 109. 

ROUKENS geeft toen dat op voor Noord-Brabant („ausnahmsweise", 
ni.: Zomeren L 264, Mierlo L 241, Haren (K 170 of L 96a?) en Hoge 
Zwaluwe К 126) en België91. 

als , a ( t ) 

De conjunctie als in de functie zoals het W.N.T. die s.v. als V.l 
omschrijft, is in Nederland, ook afgezien van Zeeland, niet geheel on
bekend, zoals al werd opgemerkt. Buiten de op krt .V aangetekende 
plaatsen, vinden we in Vr. A. 12 z. 7 als opgegeven voor Westerschelling 
А 2 en Zutfen F 179. In de literatuur ontbreekt dit als buiten Zeeland 
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en België. Wel vermeldt LANDHEER voor Overflakkee zó als in de be
tekenis van „meteen toen, zodra", bv. : „zoo as en dat hoorde, gieng en 
derop of"92, een constructie die me ook elders in Holland niet onge
bruikelijk lijkt. Hoewel dit als alleen met zo verbonden „gewoon" 
klinkt, heeft het op zich beschouwd toch dezelfde functie als ABN toen. 

Het grote als-gébied vinden we in Zeeland en in België, met dien 
verstande dat de a/s-vormen in het westen afwisselen met a(t). Voor 
Zeeland vinden we in de literatuur beide vormen opgegeven93; voor 
België zijn de expliciete en impliciete opgaven van als even talrijk94 

als die van a(t) gering in aantal95. We kunnen echter West-België niet 
als een „onecht tf(¿)-gebied" beschouwen, waar a(t) alleen als variant 
van я/s zou voorkomen in awwe/amme = „als we" enz., want krt .VII 
toont aan dat ook in andere verbindingen a(t) gebruikt wordt. De vorm 
an is opgevat als variant, nl. als pluralisvorm van a(t). De problemen 
die hiermee samenhangen worden besproken op blz. 52. In de op
gaven voor krt.V kwam an slechts sporadisch voor: enkele malen in 
Zeeland, en éénmaal in België, in de vorm van een genasaleerde a. 

De opgaven alle voor Onze-Lieve-Vrouw-Waver К 332 en Heist-op-
de-Berg К 339 doen denken aan een pluralisvorm van al, dat in de
zelfde streek gebruikt wordt voor het vergelijkende als. (Zie krt. I I en 
IV). Of hier inderdaad congruerende voegwoorden voorkomen is mij 
niet bekend. 

Algemeen gebruikelijk in België is ook van als, dat meestal met 
„zodra" of „sedert" wordt weergegeven. Voor het Zeeuws geeft 
GHijSEN ook van-à(t) (p. 158). Dikwijls zal als hier, geïsoleerd be
schouwd, de betekenis van ABN toen hebben : van als is dan gelijk aan 
vanaf de tijd toen. In het W.N.T. wordt van als vermeld als „In de 
alg. taal veroud." (s.v. van (I), A, III , 9, c). 

of 

Naast dit van als komt een enkele keer van of en van of dat voor. 
Dit laatste wordt door GHIJSEN opgegeven voor Ouddorp I 19 (p. 158), 
in de betekenis sedert. Van of ( = zodra) wordt vermeld voor Gent96 en 
West-Vlaanderen97. Dit doet ons veronderstellen dat of, dat we reeds 
in de functie van het vergelijkende als ontmoetten, ook het temporele 
betekeniselement van het „algemeen-Belgische" als kan hebben (ABN 
toen). Inderdaad wordt dit temporele of genoemd, maar alleen in twee 
oudere bronnen, nl. DE ВО en SCHUERMANS 9 8 . Gezien ook het feit dat 
dit of in het enquêtemateriaal ontbreekt, komt het me voor dat we het 
als verouderd kunnen beschouwen. 
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(ge)li jk 

Een andere conjunctie die op de eerste plaats vergelijkend, maar ook 
temporeel gebruikt wordt, is (ge)lijk. Op krt. V komt het twee maal voor, 
nl. in Heusden К 360 en Retie К 241. Het wordt in de literatuur ver
meld voor Breda (anno 1836)", Kempenland 1 0 0 , Zeeland 1 0 1 en een 
groot aantal plaatsen in België102, wat voor het W.N.T. aanleiding ge
weest is dit woord als gelijk IV op te nemen, met de betekenis, „terwijl, 
te gelijk dat", „thans alleen nog in Vlaamsch België gebezigd" (ook bij 
VAN DALE, S.V. gelijk IV.3). 

Hoewel de ABN-weergave in de literatuur ook wel „toen" luidt, is 
deze meestal „zodra", „juist toen", ook: „terwijl". Deze betekenis
schakering zal er de oorzaak van zijn, dat de geënquêteerden slechts 
bij uitzondering het ABN-woord toen, in een zin waar terwijl en zodra 
niet mogelijk zijn, met gelijk „vertaald" hebben. 

(Ge)lijk kan ook met een ander voegwoord gecombineerd worden, 
met welke uitspraak overigens al een interpretatie gegeven wordt. 
Immers : gelijk als kan zeer wel worden opgevat als een combinatie van 
een adverbium (juist, net op het moment) en een conjunctie (toen). Vgl. 
de bovengenoemde vormen toen als en ook zó als. Het gaat te ver de 
vormen gelijk als dat en gelijk dat op dezelfde manier te interpreteren : 
het enkele dat wordt in België nooit voor ABN toen vermeld, en is 
bovendien zeer'gebruikelijk als subordinerend partikel (zie blz. 102-104). 
Ook deze drie vormen worden voor een groot aantal Belgische plaatsen 
opgegeven; lijk dat (ook lijk a(i)) tevens voor Zeeland103. In West-
Vlaanderen vinden we nog (ge)lijk of (dat) (vgl. de bovengenoemde 
temporele of-vormen) in Brugge H 36104 en Oostende H 16105. 

wie 

Het centraal-Belgische ais-gebied vertoont opvallend veel toen-
opgaven, vooral in het noordelijk gedeelte. Hetzelfde geldt voor 
Belgisch-, in mindere mate Nederlands-Limburg, waar ook a/s-vormen 
voorkomen, en eenmaal wen (Geleen Q 21). Overigens kunnen we 
Limburg als een m'e-gebied karakteriseren. De opgaven in de literatuur 
zijn in het algemeen in overeenstemming met het kaartbeeld: wie is 
algemeen verbreid, maar dikwijls wordt ook toen vermeld, ROUKENS 

vond in Nederlands-Limburg nogal vaak toen, nl. in 16 plaatsen ; voor 
Belgisch-Limburg heeft hij 9 opgaven. In de bandopnamen van 
Nederlands-Limburg trof ik vrijwel uitsluitend wie aan; alleen in die 
van Meersen Q 99 kwam twee maal wie en vier maal toen voor. 

Buiten het wie-gébied van krt .V komt (of: kwam?) temporeel wie 
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nog voor in Haspengouw; het wordt „vertaald" met „zoodra" en is in 
de gegeven zin niet aan ABN toen gelijk: „Wij dj ее gedoon het, mot 
djee belle" (voorbeeld van St.-Truiden Ρ176)1 0 β. Op dezelfde manier 
wordt in Tongeren Q 162 van wie (naast van als) gebruikt : „Van wie 
hij begon te lachen, had ik het geschoten". Het enkele wie is er gelijk 
aan ABN toen107. 

Verlengde vormen van wie schijnen slechts bij hoge uitzondering 
voor te komen (evenals bij het vergelijkende wie) : wie det noteerde ik 
in bdopn. L 329 (Roermond) ; de vorm wit, opgegeven voor Welkenraat 
Q 278 in Vr. L. 4 z. 24 zal wel op dezelfde manier geïnterpreteerd moeten 
worden {wie dat > wie't). 

dat 

Van de overige vormen die op krt. V voorkomen, verdient allereerst 
dat de aandacht. Op de kaart treffen we het slechts drie maal aan in 
Noord-Holland en een keer in Frans-Vlaanderen (Noordpene N 95, 
opgave van FRINGS-VANDENHEUVEL). In Vr.A.12 z.7 werd het nog 
opgegeven voor Benningbroek E 29*. Deze kleine oogst van dat-
vormen is wel te wijten aan de enquête-methode: als men een ABN-zin 
met toen ter „vertaling" voorlegt, en het woord toen is „goed dialect", 
dan is het begrijpelijk dat slechts weinige ondervraagden eraan denken 
dat er nog een ander dialectwoord bestaat om dezelfde temporele 
relatie weer te geven. Dit geldt natuurlijk vooral wanneer dit andere 
woord de conjunctie dat is, die zoveel nauwelijks omschrijfbare relaties 
kan uitdrukken, zoals bij de behandeling van dit voegwoord zal blijken. 
De methode van het vrije gesprek, op de band opgenomen, blijkt beter 
geschikt om dit soort woorden op te sporen. Ik noteerde dat als equiva
lent van toen in de bandopnamen van de volgende Noordhollandse 
plaatsen: А 10, E 2, 9,12, 14a, 24a, 26, 31a, 41, 64, 68a, 69, 91b en 97. 
In de literatuur over het Noordhollands is op dit verschijnsel uit
drukkelijk gewezen door DAAN, in een van haar beide opstellen over 
de taal van de Enkhuizer visser Jan Goos (DAAN DAT) . Verder vinden 
we vermeldingen voor het Zaans1 0 8, het Westfries109 en het Volen-
dams1 1 0. Dat in deze functie is dus wel op de eerste plaats een Noord
hollands verschijnsel. 

Toch komen zinnen met dit voegwoord dat ook wel elders voor. Ik 
heb dit bv. opgemerkt in de bandopnamen van de Zuidhollandse 
plaatsen Stolwijk К 16 en Noordeloos К 64. In de daar gevonden 
zinnen is de betekenis van dat echter niet altijd even duidelijk die van 
ABN toen. In К 16 : „dat hewwe uitgehouwe tottet laast toe, dat ik al 

43 



en grote jonge was", kan het bv. ook wel de waarde van ABN zodat of 
tot hebben. Ook voor Ruinen geeft SASSEN twee zinnen, nl. : „'k heb oe 
wel ekent de'j tabak kauwdn", en „mar et was bej de laanpe de'w er 
weer waarn", waar inderdaad dat = toen de meest plausibele inter
pretatie lijkt. Een ander geval zijn natuurlijk de zinnen waar dat af
hangt van een temporeel substantief, zoals in het voorbeeld van 
SASSEN : „was t 'r doe, ien de tiet det ie uut vrejn gungn, ha'j doe ook 
nog last van spuokn?"111. In het ABN kan hier immers behalve toen 
óók dat gebruikt worden (zie blz. 92). Heel duidelijk is ook het voor
beeld van DE BONT voor het Kempenlands: „Ik heb et geztejn (nl. dat 
die oude boer bij zijn meid sliep) da 'k er kwam"112. De Frans-Vlaamse 
plaats op krt .V werd al genoemd. - Deze enkele verspreide opgaven 
doen echter aan het beeld van een sterke Noordhollandse concentratie 
geen afbreuk. 

Wel bestaan er nog een aantal combinaties met dat, die temporele 
betekenis hebben, en waarin dat als equivalent van toen geïsoleerd zou 
kunnen worden. Het is natuurlijk ook zeer goed mogelijk in het eerste 
element van deze verbindingen het vooral semantische en in het 
tweede het vooral syntactische te zien: de oorspronkelijke preposities 
en adverbia van, zo, metjmee, in worden dan d.m.v. het subordinerend 
partikel dat tot conjunctie gemaakt. Ik vermeld de combinaties hier 
ter vergelijking met het enkele temporele dat. 

Van dat ( = van toen) wordt opgegeven voor Marken (ABN-voor-
beeld : „ze haalden oude bakken op van toen ik nog een jongen was")113 

en Willebroek К 320 („'к spreek van dat wij ginder waren") 1 1 4 , maar is 
waarschijnlijk algemeen gebruikelijk, getuige de vermelding in het 
W.N.T. (s.v. van (I), A, I II , 9, c) en dat (vgw.) 14) en VAN DALE (S.V. 

van 9). Van dat kan ook sedert betekenen, bv. in het Fries, Gronings 1 1 5 

en Zeeuws 1 1 6. In de gegeven voorbeelden kan dat niet als toen geïnter
preteerd worden, bv.: „Vandat. . . 'n in 't zie:ken'uus leit, is 'n achter-
uut gevloge"1 1 β. 

Zó dat in temporele functie wordt in de STIL. GR. „volkstaal, o.a. 
Drentsch" genoemd: „Zoo da'k toeloopn kom, sprung - e vot! - (vgl. 
zoo - als). Het beteekent juist of onmiddellijk toen, of zoodra" n'7. Vgl. 
hiermee het Friese: „Sa't ik dat skynsel seach, wie it ek wer wei"118. 
Zeker hier kan het ¿-element wel alleen als „voegwoordmaker" op
gevat worden. 

Met dat of mee dat in de betekenis juist toen, meteen toen wordt opge
geven voor Overflakkee119, en kwam voor in de bandopname van het 
niet ver vandaar gelegen Strijen К 124. Maar ook voor Maaseik L 372 
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wordt de zin: „Met dat hij binnen kwam begonnen ze te lawaaien" 
vermeld120, SHEPHERD adviseert zijn Maastrichtenaren: „Let ook op 
„in tot", dat in het Nederlands „meteen toen" of „méé dat" moet 
luiden" i a i . Ik heb dan ook de indruk dat met/mee dat in de volkstaal 
algemeen is. Het W.N.T. kent met dat „in de spreektaal hier en daar 
nog thans" (1913) (s.v. met 28); VAN DALE geeft het voorbeeld: „met 
dat ik de deur opendeed" en noemt met hier: „bw., tegelijk, op hetzelfde 
ogenblik, juist" (s.v. met (IV) II). In West-Vlaanderen bestaat ook 
van met dat („zoohaast")m . 

Het zojuist genoemde in tot {tot = dat, zieblz. 16) voor meteen toen 
is een limburgisme, dat opgegeven wordt voor Maastricht121, Maas
eik120 en Geistingen L371 1 2 3 . 

a n d e r e w o o r d e n 

Na deze behandeling van dat kunnen we volstaan met een korte ver
melding van drie woorden die een enkele maal in de betekenis van ABN 
toen gebruikt worden. 

Wanneer komt op krt. V voor in De Klinge I 145, Sint-Amands I 266, 
Steenvoorde N 104 en Duisburg Ρ 128. Zie voor dit woord verder 
blz. 54-55. 

In BLANCQUAERT OPD. komt voor: „Tegen dat alles gedaan was, 
stond de sjampetter en de hulpsjampetter daar ook" (r. 164-165), 
waarbij de aantekening op tegen dat luidt : toen. Het betreft hier dus het 
dialect van Opdorp I 272. 

OVERDIEP vermeldt voor Katwijk een interessant gebruik van zo bv. 
in de zin: „Onz' Aeltje die zaai, zòo z'em zag drege: Da's Grootevaers 
skuit!" (OVERD. KATW., p.228). Vgl. hiermee het bovengenoemde zó dat, 
en Fries sa't. 

2. Als, temporeel en hypothetisch 

Hoewel het W.N.T. de functies van de conjunctie ah „als voegwoord 
van tijd" en „als voorwaardelijk voegwoord" (resp. als V en VI) wel 
degelijk onderscheidt, wordt toch sub VI opgemerkt: „Hoe nauw dan 
ook deze beide opvattingen samenhangen, blijkt vooral hieruit, dat het 
in een aantal zinnen nauwelijks is uit te maken, in welke van beide als 
bedoeld is". Al bij de bestudering van het ABN-materiaal voor mijn 
doctorale scriptie heb ik de waarheid van deze uitspraak steeds weer 
ondervonden. In het algemeen viel een vloeiende overgang tussen deze 
beide betekeniselementen te constateren. Des te groter is de moeilijk-
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heid een scherpe scheiding te maken in deze studie, die in de eerste 
plaats op dialectmateriaal gebaseerd is. Zou er van alle dialecten een 
groot aantal a/s-zinnen aanwezig zijn, dan was het misschien mogelijk 
deze onder te verdelen in temporele en hypothetisch-conditionele (over 
deze term wordt nader gehandeld in de volgende paragraaf). In de 
literatuur komt echter meestal een bepaald voegwoord voor, gevolgd 
door een of een paar voorbeelden. Is nu de conjunctie als in deze voor
beelden van temporele aard, dan is daardoor nog niet de conclusie ge
rechtvaardigd dat als in het betrokken dialect niet hypothetisch of 
conditioneel kan zijn. 

De beschikbare zinnen uit het enquêtemateriaal waarin als een 
bijzin van tijd, onderstelling of voorwaarde inleidt, zijn de volgende: 
1. Als de kippen een sperwer zien zijn ze bang (RND z.l). 
2. Als ik hém was (Gem.Vr. z.3). 
3. Als ik klaar ben - als je dood bent - als u klaar is - ids ie klaar is -

als ze klaar is - als et waar is - als we klaar zijn - als jullie klaar 
bent - als ze dood zijn (Vr. A. 11 z. 2). 

4. Als hij komt loopt hij erin. Als wij komen, moet je niets laten 
merken (Vr.A.12 z.7). 

5. Indien dat gebeurde, als dat moest voorvallen, moest dat ge
schieden (Vr. L.36 Z.5). 

6. Als 't warm is, zit ik 't liefst in . . . van de bomen (Vr. A. 23 z. 9). 
Van deze zinnen zijn de nrs. 2 en 5 uitsluitend als hypothetisch op 

te vatten, de overige kunnen temporeel en hypothetisch, nr. 3 (door 
het ontbreken van nazinnen in allerlei context denkbaar) ook wel 
conditioneel geïnterpreteerd worden. 

Bij de bestudering van het ABN-materiaal in VGW. HED. NDL., waar 
ik de onderscheiding temporeel tegenover hypothetisch-conditioneel zo 
goed mogelijk heb doorgevoerd, is gebleken dat het temporele als het 
synoniem wanneer heeft, dat echter ook hypothetisch-conditioneel kan 
zijn. Het hypothetisch-conditionele als, heeft behalve wanneer de 
synoniemen indien, zo en mits. M.a.w. : in deze groep komen temporeel-
hypothetisch-conditionele voegwoorden en uitsluitend hypothetisch-
conditionele conjuncties voor (vgl. de bovenvermelde enquêtezinnen). 

Hoewel het op grond van het beschikbare materiaal niet met zeker
heid vastgesteld kan worden of de situatie in de dialecten precies 
dezelfde is, leek het me verantwoord en praktisch in deze paragraaf die 
dialectwoorden te behandelen die als vertaling van ABN als (uiteraard 
niet het vergelijkende) worden opgegeven, en niet specifiek hypo
thetisch-conditioneel zijn. De beste benaming voor deze categorie is: 
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temporeel-hypothetische conjuncties. De specifiek hypothetische voeg
woorden komen dan in de volgende paragraaf aan de beurt. Hiermee 
worden doublures voorkomen, en blijft toch de indeling van het 
W.N.T. zoveel mogelijk gehandhaafd. 

w e n ( t ) , w a n ( t ) 

In het zuidoosten van ons taalgebied wordt voor als in RND z. 1 
wen{t) opgegeven, zoals blijkt uit krt. VI. Enkele zuidelijke, Belgische 
plaatsen van dit gebied, alsook Vaals Q 222, hebben voor de woorden 
als de uit deze zin: wende; de overige wente. Het lijkt wat gewaagd 
hieruit op te maken dat Vaals en de zuidelijker gelegen plaatsen alleen 
wen, de overige alleen went kennen. Onder de antwoorden op Vr.A. 11 
Z.2, Vr.A. 12 Z.7, de Gem.Vr. en Vr.A.23 z.9 kwamen op Nederlands 
grondgebied ook enkele aw-opgaven voor. In de literatuur wordt wen 
vermeld voor Roermond L 329124 en Heerlen Q 113125 (beide bronnen 
van oudere datum). De sleutel tot de oplossing lijkt te liggen in de 
bandopname van Vijlen Q 208. Ik noteerde daar: „wen ene sjtrange 
winter kumpt" naast „wente zon daar op kumt", wat de indruk wekt 
dat wen voor vocalen en went voor consonanten gebruikt wordt. 
(SCHUNCK geeft voor Vijlen alleen went, evenals ROUKENS, die er aan 
toevoegt: „meestal in de verbogen vormen wenste, wente126.) Hiermee 
zijn de opgaven voor het Land van Overmaas echter niet in overeen
stemming; misschien zijn echter de assimilatieregels hier anders. 
SCHUNCK zegt over deze kwestie: „wen, al of niet met een -t-; in 
Montfort bijvoorbeeld komt het voor in de oorspronkelijke vorm wen; 
de -t- zal waarschijnlijk oorspronkelijk de proleptische -t- van de 3e 
persoon geweest zijn" (VGW. VERG., p. 16). Op grond van deze gegevens 
lijkt het me het beste wen en went als vrije varianten te beschouwen, en 
de spelling wen(t) te gebruiken. 

Wat de spreiding van de wen(t)-vormen betreft krijgen we de indruk 
dat deze vroeger over een groter gebied zijn voorgekomen dan de re
cente opnemingen voor de Limburgse atlas uitwijzen. Genoemd werd al 
de opgave voor Roermond124 (anno 1889), waaraan die voor Belgisch-
Limburg kan worden toegevoegd (1865-'70)127. Latere vermeldingen 
vinden we voor Valkenburg Q 101128 , een plaats die wel tot het gebied 
van krt .VI gerekend kan worden; SCHUNCK vond hier echter geen 
wen(t). CLAESSENS vermeldt op p.72, dat dit voegwoord wel in (het 
dorp) Mechelen-aan-de-Maas Q 9 gebruikt wordt, maar niet in (de 
stad) Maaseik L 372. - Vr.A. 12 z.7 bevat een wen(t)-opgave voor 
Heithuizen L292 ; Vr.A. 11 z.2 voor Venraai L 210. (Maar ook voor 

47 



Mussel G 15*! Of het voegwoord wen(t) inderdaad in zuidoostelijk 
Groningen voorkomt of voorgekomen is, kan uit geen enkele andere 
bron worden opgemaakt.) 

Hoe groot de omvang van het wen(t)-gebied dan ook precies moge 
zijn, vast staat wel dat deze conjunctie in zuidoostelijk Limburg volop 
leeft, en dat VAN ES niet aan dit dialectische gebruik gedacht heeft toen 
hij schreef: „In het tegenwoordige Nedl. is bovendien het hele voeg
woord verdwenen, hoewel het zich tot in de 19e Eeuw bij dichters, 
waarschijnlijk wegens zijn in de klassieke maatschema's passende korte 
vorm, had gehandhaafd"129, VAN DALE noteert s.v. wen: „voegw., 
(vero., gew., dicht.)", en geeft de taalrealiteit dus beter weer. 

De opmerking van VAN ES betrof de vormen wen en wan. Dit wan 
wordt inderdaad voor „het Limburgs" (waarmee hier de dialecten van 
de dorpen tussen Roermond L 329 en Weerd L 289 bedoeld worden) 
genoemd door MERTENS (p.265). Mocht de ouderdom van deze opgave 
(anno 1885) twijfel wekken aan de geldigheid voor de hedendaagse 
dialecten, dan is er bdopn. L 318 (Stramprooi), waarin de zin: „Geer 
zeet wanjer noa de weste kiek de steinberreg van de koalemiene". 

Ook bestaat er een voegwoord want met temporeel-hypothetische 
betekenis. Het is verleidelijk hierin een variant te zien die het drietal 
wen, went, wan aanvult met het ontbrekende vierde element. Dit wordt 
temeer aannemelijk door het voorkomen van of want in sommige 
Limburgse dialecten ( = ABN alsof, zie blz. 77-79). In Vr.L.36 z.5 
werd want opgegeven voor Opoeteren L 415 en Diepenbeek Q 71, 
waarmee het enquêtemateriaal is uitgeput. In de literatuur wordt het 
ook vermeld voor het Haspengouws (anno 1890)130, waarmee de op
gaven voor Outgaarden Ρ 1541 3 1, Melkwezer Ρ 157 1 3 2 en Tongeren 
Q 162 1 3 3 wel in overeenstemming zijn. Is dit gebied nog een uitloper 
van Limburg, waardoor we kunnen denken aan een oud groot-Limburgs 
wen(t)lwan(t)-gebied, moeilijker wordt het als we want ook aantreffen 
in het Hagelands 1 3 4 (waarbij vermeld: „Ook in Br."), Belgisch-
Brabant 1 3 5 en zelfs Antwerpen 1 3 6. Aangezien zover naar het westen 
nooit wen(t) schijnt voor te komen is het waarschijnlijk beter dit 
laatste want los te zien van het Limburgse wen(t)lwan(t)-complex.. 

a l s 

In het wen(t)-gebied komt hier en daar ook als voor (in de vorm es). 
Ik noteerde het bv. in bdopn. Q 20 (Sittard) en Q 208 (Vijlen). Ook 
elders in het Nederlandse en Friese taalgebied komt als in een of andere 
vorm algemeen voor. De atlassen, vragenlijsten en literatuur wijzen 
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uit dat de conjunctie als in temporeel-hypothetische zin nergens on
bekend is, ook al bestaan daarnaast andere woorden. Terecht merkt 
VAN ES dan ook op: „Het meest algemeen gebruikelijke voegwoord voor 
de hypothetische en de conditionele functies is in het Nederlands sinds 
lang het voegwoord als, zowel in de gesproken als in de geschreven 
taaisoorten, in de algemene cultuurtaal, zowel als in de volkstalen"137, 
- en er is reden om aan te nemen dat dit ook voor de temporele functies 
geldt. Het is van belang deze algemene verbreiding van als hier duide
lijk te vermelden, omdat anders misschien de indruk zou ontstaan, dat 
deze conjunctie bv. in de a(¿)-gebieden van krt.VII niet voorkomt. 
Voor het goede overzicht is er van afgezien op deze kaart ook de als-
vormen in te tekenen, terwijl het geven van een afzonderlijke a/s-kaart 
heel weinig zin zou hebben. 

a(t) en an 

Krt.VII toont alle a(¿)-vormen die opgegeven worden in de RND, 
dus niet alleen in z. 1, de enige die het temporeel-hypothetische als 
bevat. De kaart is op deze wijze getekend met het oog op de later te 
geven samenvattingen van de a (t) -vormen met hun verschillende 
functies in de verschillende dialectgebieden. Bij de paragraafsgewij ze 
behandeling, uitgaande van het ABN, zal dus enkele malen op deze 
kaart worden teruggegrepen, om telkens een nieuwe groep a (t) -vormen 
te bespreken. De aanduiding „a(t)" gebruik ik om aan te geven dat in 
de gebieden van krt.VII zowel a als at voorkomen. Het is niet mogelijk 
altijd uit te maken waar en wanneer de ene of de andere vorm ver
schijnt; dit zal wel met de sandhiverhoudingen samenhangen. Alge
meen verbreid zijn in ieder geval: ak („als ik"), awwe („als we"), ajje 
(„als je"), ook buiten de «(i)-gebieden (zie blz. 14). In het hierna 
volgende zal ik aan deze kwestie voor ieder gebied apart aandacht 
besteden. 

In deze paragraaf zijn dus alleen de dialectweergaven van als in 
RND z. 1 aan de orde. In Friesland wordt hiervoor zeer dikwijls a(t) 
opgegeven, hoewel ook als voorkomt. De vocaal is in het zuivere Fries 
steeds een ò, voor het Stadsfries, Stellingwerf s enz. wordt wel a(t) 
vermeld. De vormen eindigen meestal op -t, als we dit althans mogen 
besluiten uit de opgaven „otte" voor „als de". „Adde" of „odde" voor 
„als de" vinden we eveneens buiten het zuiver-Friese gebied (met uit
zondering van Hidaard В 110a, Oudehaske F 13c, Balk F 34 en De 
Lemmer F 38). (Over verschillende problemen met betrekking tot 
deze conjunctie, wordt gehandeld in het artikel van HOEKEMA.) 
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DIJKSTRA noemt at als nevenvorm van as (dl.I, p.62); opvallend is 
wel dat de andere geraadpleegde Friese woordenboeken en grammati
ca's deze vorm niet noemen. Wel komt er een artikel at voor in het in 
bewerking zijnde Friese Woordenboek, waarvan prof.dr. J .H.Brouwer 
zo vriendelijk was mij een afschrift te geven. Hierin wordt opgemerkt: 
„In de schrijftaal wordt at gewoonlijk vermeden en vervangen door as, 
dat, oft, enz."; misschien is dit de oorzaak van het vrijwel ontbreken 
van dit voegwoord in de literatuur. Als eerste betekeniselement van at 
noemt het Friese Woordenboek het conditionele en temporele, met als 
Nederlandse equivalenten „als, indien, wanneer, zodra". 

De gegevens uit de Amsterdamse vragenlijsten (zie blz. 46) ver
schillen inzoverre van krt .VII , dat hier minder a(t)- en meer als-
vormen voorkomen. Dit is niet onbegrijpelijk als we bedenken dat a(t), 
zoals gezegd, een typische spreektaalvorm is. De verdeling van at- en 
ot-, alsook van at- en arf-vormen maakt een vrij willekeurige indruk, 
waaraan het probleem van de spelling (iedere medewerker volgt zijn 
eigen spellingsregels) wel niet vreemd zal zijn. 

Beoosten de I Jsel werd in RND z. 1 voor als de vooral atte opgegeven ; 
een enkele maal adde. De opgaven van Vr. A. 11 z. 2, waar de conjunctie 
met alle persoonlijke pronomina verbonden voorkwam, vertoonden in 
vak G het volgende beeld: a was algemeen in ak (als ik), aj (als je), en 
awwe (als we) (éénmaal ad wij); ai in attiejatte (als hij). At = als het 
kan zowel a als at bevatten. Bij de vorm voor jullie (bv. ieleu) werd 
meest als gebruikt, maar at ieleu kwam ook voor. Asse kan natuurlijk 
zowel uit as ze als uit at ze ontstaan zijn; dit laatste werd ook meer
malen geschreven. 

Van de Amsterdamse vragenlijsten gaf de Gem. Vr. in het „Sak
sische" gebied, naast ad in Groenlo G 280 en Winterswijk M 13, alleen 
α-vormen te zien, wat begrijpelijk is, gezien de zin „Als ik hem was". 
De andere lijsten leverden eveneens een kleiner of groter aantal α(ί)-
vormen op in Twente en de Achterhoek. In de literatuur wordt a{t) in 
de hier bedoelde functie genoemd door WANINK (p.69), DEUNK (p. 13) 
СП BEZOEN. 

Het α(i)-gebiedje in het zuiden van Belgisch-Limburg is zo klein dat 
de vormen ervan wel volledig opgegeven kunnen worden. Als de was 
in: Q 72 aide, Q 74 aite, Q 75 atte, Q 77 aide, Q 154 ette, Q 163 adde, 
Q 180/181 adde. Er zijn hier dus nogal wat vogels van diverse pluimage 
bijeengebracht, die echter één belangrijk kenmerk gemeen hebben: het 
ontbreken van de s in combinatie met de. - Vr.L.36 z.5 vertoont in 
dezelfde streek een gebied met voor als het de vormen: at, attet, of et. 
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ni. de plaatsen Q 83, 158, 168a, 170,177 en 178. In de literatuur wordt 
dit gebiedje niet vermeld. 

Het zuidwesten van het Nederlandse taalgebied, van Frans-
Vlaanderen tot West-Noord-Brabant, vertoont ook a(i)-vormen. In 
Zeeland is als de op één uitzondering na ('s-Gravenpolder I 94) atte. 
Vr. Α. 11 z.2, waarin als met alle persoonlijke pronomina gecombineerd 
wordt, geeft voor Zeeland het volgende resultaat : a is algemeen in ak 
(als ik), aj (als je), amme (als we) en a julder (als jullie; drie maal at 
julder; at in atten (als hij) ; verder bestaat er ook at = als het. De over
eenkomst met de situatie in het oosten is opvallend. Wat de spreiding 
over het Zeeuwse gebied betreft zijn de gegevens uit de vragenlijsten 
in overeenstemming met kr t .VII : op Walcheren en Schouwen-Duive-
land komen geen, of althans zeer weinig a(¿)-vormen voor. In de litera
tuur blijken deze vormen bekend138. In West-Noord-Brabant komen 
zowel op krt. VII als in de vragenlijsten enkele a{t)-vormen voor {als de 
= atte), die verder nergens vermeld worden. 

Voor België bestaat het enquêtemateriaal waarmee de gegevens van 
RND z. 1 vergeleken kunnen worden, slechts uit de Gem. Vr. en Vr. L. 
36 z.5. In de provincie Antwerpen vinden we zowel in de atlas als in de 
Leuvense lijst een aantal a(t)-vormen; voor de kaart geldt, dat voor 
als de overal atte werd opgegeven, CORN.-VERVL. kent: a („Verkorting 
van als", voorbeelden met „a'k", „a ge" en „a Jan" ; p.94), ad („Als, 
vóór een woord dat met h of eenen klinker begint", p. 122), at („Samen
trekking van als het", p. 168) en attem, atten, atti („Samentrekking van 
als em, en, i (als hij)", p. 168). - De Leuvense lijst geeft ook enkele a{t)-
vormen in het Land van Waas, die op krt .VII niet voorkomen, althans 
niet in de hier besproken functie. Hiermee is dan de brug geslagen naar 
het grote Vlaamse gebied. 

In het westelijk deel van België en Frans-Vlaanderen is de situatie 
t.a.v. a(t) wat gecompliceerder. Vr.L.36 z.5 levert voor West-Vlaan-
deren en het grootste deel van Oost-Vlaanderen (Frans-Vlaanderen is 
niet in het onderzoek betrokken) a (t) -vormen op, al wordt het aantal 
ervan beperkt, doordat in de specifiek-hypothetische zin van deze lijst 
heel vaak het voegwoord dat wordt gebruikt, waarover nader in de 
volgende paragraaf. Dit laatste geldt ook voor de Gem. Vr. ; op de ge
sloten kaart die hiervan getekend werd, behoren Frans-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen en het zuiden van Oost-Vlaanderen tot het dat-
gebied. 

Aangezien in Vr. L. 36 z. 5 zowel vormen met als zonder t worden op
gegeven, is het zeker verantwoord dit westelijk deel van België en 
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Frans-Vlaanderen een я(t)-gebied te noemen. Uit de literatuur blijkt 
dit overigens niet al te duidelijk: meestal worden alleen i-loze vormen 
vermeld {ak, aj, agge enz.), die op zichzelf niet bewijskrachtig zijn1 3 9. 
Alleen voor Oostende vermeldt BLOMME enkele zinnetjes, ook geciteerd 
door VANACKER, waar duidelijk at voorkomt, bv. „atten da moeste 
doen" = „als hij dat moest ( = zou) doen" 1 4 0 . 

Wat nu de vormen op krt.VII betreft: die in centraal West-Vlaan
deren (als de is steeds atte) zijn natuurlijk duidelijk. Elders (ook een 
paar keer in Zeeland) werd echter bijna altijd een vorm met nasaal of 
genasaleerde vocaal opgegeven (an, ang, on e.d.; soms en). Daar het 
subject in RND z. 1 meervoudig is, ligt het voor de hand deze vormen, 
in de geest van VANACKER MEERV., als pluralisvormen op te vatten. 

Het is dan echter niet uit te maken of naast deze meervouden een singu
laris ais dan wel a(t) gedacht moet worden. (Voor Sijsele H 41 bv. wordt 
in RND z. 1 opgegeven: als, an, en a(t), dit laatste met enkelvoudig 
subject.) Bovendien wordt de zaak gecompliceerd door het bestaan van 
wat VANACKER „het oorspronkelijk voegwoord en, met conditionele 
betekenis" noemt 1 4 1 , bij HUIZINGA vermeld in de vormen in en an, 
gelijk aan ende. Inderdaad geeft DE ВО deze vormen, in zinnen met een 
enkelvoudig subject1 4 2, VERCOULLIE doet hetzelfde zonder voor
beelden (p.46); TEIRLINCK kent echter alleen an als pluralisvorm1 4 3. Of 
dit an ook schuilgaat onder de vormen van Krt. VII zal wel niemand 
met zekerheid kunnen uitmaken. Ertegen pleit dat het alleen voorkomt 
bij de oudere auteurs DE ВО en VERCOULLIE, alsook dat het in Vr. L.36 
z. 5 (een zin met een enkelvoudig subject) niet éénmaal werd opgegeven. 
Van de andere kant doen de vormen en (met verschillende openings-
graden van de vocaal) voor de Frans-Vlaamse plaatsen b. 14, b. 15 
(„men"), N 52, N 54, N 93, N 95, N 97, N 98, N 101, N 109, N 113, 
N 149, N 151, N 156 en N 160a wel aan dit oude ende denken. In veel 
van deze plaatsen komt echter dat in de vorm det, plur. den voor; 
bovendien geeft DE ВО niet en maar in. 

Nog een ander an is dat wat geabstraheerd kan worden uit ank(e) = 
ak = als ik144. Deze vormen, die wel voorkomen in de gegevens van de 
Gem. Vr., zijn op één lijn te stellen met dank = dak = dat ik, waarover 
op blz. 16 is gesproken. 

Tot slot van deze behandeling van de a (t) -vormen verdient nog ver
melding, dat ook de vorm ast (of osi) voorkomt. Deze wordt vermeld 
voor Oostende146, Gent146, en Zuid-Oost-Vlaanderen147, en lijkt een 
overgangsvorm tussen as en at. Ook in het Hollands is „astie komt" 
voor „als hij komt" algemeen gebruikelijk. Overigens is het natuurlijk 
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geen uitgemaakte zaak dat men de hier optredende t als een deel van 
het voegwoord moet beschouwen, en niet als deel van het pronomen 
of als zelfstandige overgangsklank. 

a l + i n v e r s i e 

Ook de conjunctie al wordt temporeel-hypothetisch gebruikt. Niet 
op dezelfde manier als het vergelijkende al, waarover op blz. 20 ge
sproken is, hoewel VAN ES voor Alfen (ws. Alfen aan de Rijn E 176) een 
zin opgeeft luidende: „Al ik klaar ben, mag ik dan naar huis?", waar 
al zonder meer door ABN als vervangen zou kunnen worden. Daar 
deze echter zonder nader commentaar gegeven wordt, terwijl de andere 
zin voor dezelfde plaats en een voorbeeld voor Naaldwijk I 3 inversie 
vertonen148, evenals alle zinnen die ik elders vond, neem ik aan dat hier 
van een vergissing sprake is. De constructie al Vf SA, die in het ABN 
een concessief karakter heeft, blijkt in diverse dialecten synoniem te 
zijn met als SA Vf, zoals ten duidelijkste gedemonstreerd kan worden 
aan VAN ES' tweede voorbeeld voor Alfen: „Al was de meid niet wakker 
geworden, dan waren ze allemaal verbrand"148. Dit verschijnsel komt 
op verschillende plaatsen in Nederland voor. Allereerst in Holland; 
voor Zuid-Holland zijn er, buiten de twee genoemde plaatsen, opgaven 
voor De Lier I 4 (Vr.A. 11 z.2). Monster D 3 1 4 9 (samen met Naaldwijk 
vormen deze plaatsen wel een Westlandse concentratie) en Koudekerk 
E 173 (Vr.A. 12 z.7). In Noord-Holland wordt het verschijnsel vermeld 
voor West-Friesland150. 

Voor Groningen wordt deze constructie genoemd door GANDER-

HEYDEN en in de eerste druk van TER LAAN'S woordenboek151; VAN ES 

staat hier echter sceptisch tegenover152, wat voor TER LAAN misschien 
aanleiding geweest is de vermelding in de tweede druk te laten ver
vallen. BERGSMA acht het voorkomen van dit type in Noord-Drente een 
gevolg van Groningse invloed153. Mogelijk heeft het in Groningen dus 
vroeger wel bestaan, maar komt het in de moderne dialecten niet meer 
voor. Het W.N.T. merkt s.v. al (als voegwoord, II) op: „Nog heden 
[het deel is van 1898] is al voor als, in den zin van indien, in Groningen 
gewoon (SWAAGMAN 49) en ook elders niet onbekend", VAN DALE 

geeft s.v. al (IV) in de nieuwste druk: „3. (gew.) indien, als". 
In het zuiden kent WEIJNEN (p.237) dit al in Valkenswaard L 260; 

zelf vond ik een dergelijke aZ-zin in een schoolopstel van een leerling 
uit een dorp in de buurt van Venlo. Ook JONGENEEL vermeldt voor 
Heerlen Q 113 onder de conditionele voegwoorden al en al is het, 
echter zonder voorbeelden (Ie Stuk, p.45). 
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Gezien de verspreiding en de vermelding in vooral oudere literatuur, 
lijkt de hier bedoelde constructie een verschijnsel dat oorspronkelijk in 
het Nederlands algemeen is geweest (zie Mnl. Wdb. s.v. al, kolom 327), 
en nu nog als relict voortleeft op bepaalde plaatsen. De verklaring die 
VAN ES geeft voor het ontstaan van de moderne ABN-constructie (met 
concessief karakter) steunt deze hypothese. Hij meent nl. dat de 
oorsprong hiervan gezocht moet worden in de constructie Vf SA, de 
vragende zin die voorwaardelijke functie kreeg; daarna werd een ver
zwarend al toegevoegd, waardoor de zin „een „superlativische" be
tekenis heeft gekregen, aanduiding van een uiterst denkbaar geval", 
waaruit de moderne betekenis zich ontwikkelt154. Het dialectisch nog 
voorkomende type zou dan een voorstadium van dat in het hedendaags 
ABN zijn: de vragende zin wordt reeds door al ingeleid, maar heeft 
nog wel zijn hypothetische betekenis. 

De in het materiaal aanwezige voorbeelden zijn meestal van hypo-
thetisch-conditionele aard; daar echter als temporeel te interpreteren 
zinnen niet geheel ontbraken (bv. het Westfriese „Al gaat de bel, dan 
mogen we naar huis"), lijkt het me het beste dit voegwoord al evenals 
als temporeel-hypothetisch te noemen. 

wanneer 

Bij het onderzoek naar het gebruik van de voegwoorden in het 
moderne ABN, in het kader van mijn doctorale scriptie, constateerde 
ik dat de conjunctie wanneer, zowel in temporele als in hypothetische 
functie, vrijwel alleen gebruikt werd in het proza van de Belgische 
auteurs. Toen ik na raadpleging van RND z. 1 in de atlassen, en enkele 
monografieën, als dialectwoord overal in België als en nergens wanneer 
vond opgegeven, verklaarde ik dit verschijnsel bij de zuidelijke schrij
vers door „negatieve dialectinvloed" aan te nemen: een vermijden van 
een te „gewoon" klinkend spreektaalwoord, en een voorkeur voor een 
langere, deftiger, meer „papieren" vorm165. Nu ik meer dialect
materiaal bestudeerd heb, weet ik niet of deze conclusie te hand
haven is. 

Weliswaar komt wanneer in het enquêtemateriaal alleen vier maal 
voor in Vr.L.4 Z.24 met de betekenis toen (zie krt.V, blz.45). Als zo
danig wordt het ook genoemd door VEERING, als gebruikelijk in 
Belgische krantetaai (p.50). Maar hier staat het grote aantal ver
meldingen in de literatuur tegenover. Voor allerlei plaatsen en streken 
in geheel Nederlandssprekend België wordt wanneer (soms met dat) 
als temporeel en /of hypothetisch voegwoord opgegeven15'. Alleen 
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PAUWELS vermeldt voor het Aarschots, dat naast het normale als ook 
wel wanneer dat voorkomt, als „schoolse vorm". Misschien geldt deze 
kwalificatie ook elders, maar dan blijft het opmerkelijk dat zoveel 
auteurs wanneer zonder nader commentaar opgeven. 

In Nederland schijnt het voegwoord wanneer aanmerkelijk minder 
frequent te zijn. VAN BLOM en SIPMA geven het voor het Fries, de 
laatste in de vorm by hwannear (asfoft/'t)1S7. VAN ES uit zijn twijfel aan 
het werkelijk bestaan van de conjunctie wanneer in het Gronings 16e

( die 
TER LAAN vermeldt. Inderdaad komt in de eerste druk van het Gro
ninger Woordenboek een voorbeeld met wanneer as ¡dat als conjunctie 
voor (p. 1164). In de tweede druk is dit weggelaten, en wordt wanneer 
alleen als adverbium opgegeven (p.1051). 

SCHUNCK heeft dit voegwoord in haar schriftelijke dialectbronnen 
aangetroffen in Maastricht, Valkenburg en Vijlen. In de beide laatste 
plaatsen slechts eenmaal, en wel in de vorm wanneer dat159. Zeli vond 
ik wanneer in de bandopnamen F 90 (Kampen - 1 χ ), I 45-45a (Oude 
Tonge - Achthuizen - 1 χ ) en К 124 (Strijen - 2X ). 

s i n d s d a t 

Een interessant gebruik van sinds dat als equivalent van het tempo
rele als, noteert LANDHEER voor Overflakkee (p. 116). De zin: „sintta 
'k wäg bin, mo je ze mar es fraege" wordt weergegeven met: „tijdens 
mijn afwezigheid moet je ze maar eens uitnodigen". 

of, d a t 

Tot slot dienen hier enkele gevallen genoemd te worden waar de 
voegwoorden of en dat duidelijk temporeel worden gebruikt. Meestal 
zijn deze conjuncties hypothetisch, waarom ze dan ook in de volgende 
paragraaf aan de orde komen. 

Het temporele of vinden we bij DE BO (p. 662): „Ge moet hem altijd 
wel ontvangen of hij komt" („(telkens) als"). (Zelfde voorbeeld, op 
het woord altijd na, bij VERCOULLIE, p.47). Zoals op blz. 41 uiteen
gezet is, werd of in West-Vlaanderen ook voor ABN toen gebruikt. 

Wat dat betreft vermeldt LAMBERTS voor Willebroek К 320 : „Een 
bijzin van tijd kan ingeleid worden door het voegwoord... dat, dat dan 
in dezelfde gevallen gebruikt wordt als het voegwoord... als. De con
structie m e t . . . dat is echter veel minder frequent dan die m e t . . . als". 
Voorbeelden: „Zeg(t) het maar, dat hij thuiskomt. - Dat het vijf uur 
slaat, beginnen we". 

Ook in de volgende zin lijkt dat me niet op een andere wijze te inter-

55 



preteren dan als equivalent van als: „Nou, sundagsóchens den коте 
ze ók allegaar... en dan nemen ze al dat klaine goed mee dat de kerk 
dan uit is, nou, kraig je den hier zoo'n stuk of viertien, voiftien te 
koffiedrinken" (bdopn. E 14a - Opperdoes). Ook in Noordeloos К 64 
en Kampen F 90 noteerde ik eenmaal een dergelijke zin. Het betreft 
hier kennelijk incidentele gevallen, waarin het polyfunctionele ver
bindingswoord dat een temporele kleur krijgt. 

VI. ALS V O O R W A A R D E L I J K V O E G W O O R D 

Als, hypothetisch 

In plaats van de traditionele term „voorwaardelijk" of „conditio
neel" is voor de functie die in deze paragraaf behandeld wordt de be
naming „hypothetisch" gekozen. Dit is gedaan op grond van de uit
eenzetting in VAN ES COND. (нур.), waar de auteur op p.5 stelt dat 
men „gewoon (is) onder de taalkundige categorie „conditionaUs" of 
„voorwaardelijke zin", twee functietypen samen te vatten: voorwaarde 
en onderstelling", en verderop (p.8) tot de slotsom komt: „Het kern-
karakter van de zgn. „conditionaUs" zit niet in de voorwaarde, maar 
in de onderstelling", en: „In ieder geval voert deze beschouwing tot 
de conclusie dat de zgn. voorwaardelijke functie een verbijzondering is 
van de hypothetische verbinding". 

Vooral wanneer men werkt met zinnen zonder verband, waaruit het 
overgrote deel van mijn materiaal bestaat, blijkt de categorie „hypo
thetisch" veel beter hanteerbaar dan „conditioneel". Van de op blz. 
46 vermelde zinnen uit het enquêtemateriaal kon ik er bv. twee af
zonderen als uitsluitend hypothetisch, terwijl geen enkele zin alleen 
maar conditioneel opgevat kon worden. 

Zoals hierboven werd gezegd, is het de bedoeling in deze paragraaf 
alleen die conjuncties te bespreken die op grond van de beschikbare 
gegevens beschouwd kunnen worden als vrijwel exclusief hypothetisch, 
en die dus niet tevens temporeel worden gebruikt. 

da t 

Op de eerste plaats verdient dan het voegwoord dat de aandacht. 
De gesloten kaart, getekend naar z.3 van de Gem.Vr. („Als ik hem 
was"), toont in Frans-Vlaanderen en westelijk België een ¿a¿-gebied, 
dat in het oosten begrensd wordt door de lijn H 2 - H 71 - I 236 - 1 241 
- 1 206 -1175 - I 262 - О 60 - О 68 - О 2891 6 0. 
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Ook in de literatuur is het hypothetische dat algemeen bekend, het 
wordt zelfs opgegeven voor vele plaatsen buiten het zojuist geschetste 
gebied, nl. Antwerpen161, Willebroek K3201 6 2 , Mechelen K330 1 6 3 , 
Leuven P88 1 6 4 , Tildonk P 2 1 l e 5 , Sint-Truiden P176 1 6 e en Bree 
L 3 6 0 i e 7 . De zinnen die hier als voorbeelden worden opgegeven zijn 
steeds duidelijk als hypothetisch te interpreteren; vaak komt dit door 
het gebruik van een modaal imperfectum als in het Mechelse „terg
rijmpje": 

„Marjan, 
Dat ik u nam, 

Zou-de mijn broek niet willen lappen? 
Marjan, 
Dat ik u nam, 

Zou-de mijn broek niet lappen dan?"1 6 e 

Natuurlijk is een temporele interpretatie niet altijd ondenkbaar als 
bv. in de zin: „dat se lawaai maken, ge doet dat ( = alsof) ge niets 
hoort"169 , maar in alle gegeven voorbeelden is de hypothetische op
vatting dan óók mogelijk, zodat het zeker verantwoord is dat als 
hypothetisch voegwoord te beschouwen. 

Het feit dat deze conjunctie volgens de Gem.Vr. alleen in Vlaande
ren, en volgens de literatuur in heel Nederlandssprekend België voor
komt, kan ik niet verklaren. Ik ben geneigd aan te nemen dat het ge
bruik ervan op zijn retour is, en in Vlaanderen beter standhoudt dan in 
Brabant en Limburg. Interessant is de vermelding van dat in RND z. 1 
(overigens zeker geen uitgesproken hypothetische zin) voor Waarloos 
К 289, waaraan toegevoegd: „kindertaal". Hetzelfde vinden we in 
Lamswaarde I 116b (in Zeeuws-Vlaanderen), waar de invuller van 
Vr .A. l l bij Z.2 („als ik klaar ben - als je dood bent" enz.) vermeldde 
dat de dat-vormen in dit geval tot de kinderwoorden behoren. Dat 
komt in deze plaatsen dus (nog) in hypothetische zin voor, maar wordt 
niet (meer) als standaarddialect beschouwd. 

Met de laatstgenoemde opgave hebben we de Nederlandse grens 
overschreden, maar niet ver. Ditzelfde geldt voor de vermelding van 
hypothetisch dat bij DE BONT voor het Kempenlands 1 7 0 . Verder heb ik 
in het Noordnederlands materiaal nog één keer een zin aangetroffen 
waar dat misschien als hypothetische conjunctie opgevat zou kunnen 
worden, nl. in OVERD. KATW. (p.227): „(Hij kreeg een plaatsvervanger) 
altijt o p t i e c o n d i s i e s , dañe beter wier, d a n híj weer skipper". 
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OVERDIEP tekent hierbij aan: „De zin met dat kan voorwaardelijke 
functie krijgen, wanneer hij afhangt van een voorwaardelijke „ante
cedent"". 

Een negatieve opgave vinden we nog voor het Fries: STAPELKAMP 

vermeldt dat „„Dat" als voorw. voegwoord" in het moderne Fries niet 
voorkomt. Het W.N.T. kent hypothetisch dat in Noord-Nederland 
„thans slechts in de platte spreektaal" (s.v. dat 12). 

De hypothetische ¿ai-zinnen, of liever de hoofdzinnen waar ze mee 
verbonden zijn, vertonen nog een syntactische eigenaardigheid die 
vermelding verdient. Als de dat-zin voorafgaat treedt in de nazin nl. 
meestal geen inversie op. Zo bv. in het Gents: „Dan ze da tege mij 
moeste zegge, 'k slao hulder zuu plat of e zeske"171 = ABN „Als ze 
dat tegen mij zeiden, sloeg ik ze zo plat als een dubbeltje". De nazin 
kan, evenals in het ABN, ook in de dialecten door dan worden inge
leid, waarna wel inversie volgt ; ook kan de nazin een vraag zijn, 
waarbij uiteraard ook inversie optreedt. Afgezien van deze gevallen 
vond ik temidden van de tientallen voorbeelden met een hypothetische 
dat-zin die in het materiaal voorkwamen er slechts twee met inversie 
in de nazin, nl. : „Dat ze aan u zo iets moesten vragen, zoudt ge 't toch 
ook niet kunnen" (Antwerpen172), en: „Dat een mens uit de voeten 
kon. . . , was dat niets, he" (Willebroek K320173). GEVERS vermeldt voor 
het Brees (L 360) dat hypothetische zinnen door dat of als kunnen 
worden ingeleid; inversie in de nazin is volgens de auteur in het laatste 
geval wel, maar in het eerste niet mogelijk (p. 205). 

Deze „vrij hevige scheiding" tussen voor- en nazin, die volgens 
OVERDIEP gepaard gaat met een „zeer „bewogen" toon"171, heeft tot 
gevolg dat de hypothetische dat-zinnen vooral op een Noordnederlands 
taalgevoel de indruk maken van betrekkelijk onafhankelijke wensende 
zinnen, die in België veelvuldig met dat geconstrueerd worden (vgl. 
„dat hij het maar deed" = „deed hij het maar", blz. 117-118), „een zins-
vorm waaruit de conditionale bijzin is voortgekomen"171. Zo zou de 
bovenaangehaalde Gentse zin bv. heel goed in het ABN kunnen worden 
weergegeven met: „Laten ze dat maar eens tegen mij zeggen, ik sla 
ze . . . " . Het zou echter beslist te ver gaan op grond hiervan het hypo
thetische als afzonderlijke semantische categorie van de dat-zinnen te 
ontkennen, en alle zinnen in deze paragraaf bedoeld tot wensende 
zinnen te verklaren. Zie bv. het hierboven geciteerde Antwerpse 
voorbeeld. 

of; o f /a l s + i n v e r s i e 
In aansluiting bij het W.N.T., dat het onderschikkende of allereerst 
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„Als voorwaardelijk voegwoord" opgeeft, met de betekenis indien (zie 
ook VAN DALE s.v. o/ 4, „thans niet gewoon"), behandel ik dit voeg
woord in deze paragraaf. Op blz. 55 is al vermeld dat of ook met 
temporele betekenis is aangetroffen, en wel bij DE ВО en VERCOULLIE 
(resp. op p.662 en 47). Het door deze auteurs gegeven voorbeeld „Ge 
moet hem {altijd) wel ontvangen of hij komt" kan natuurlijk, vooral in de 
versie van VERCOULLIE (zonder „altijd"), zowel temporeel als hypo
thetisch geïnterpreteerd worden, DE ВО geeft als „vertaling" : „Als, 
wanneer, indien; fr. quand, lorsque, si" (curs, van de auteur); VER
COULLIE zegt van of: „Vervangt als en indien". Een ondubbelzinnig 
hypothetisch voorbeeld komt niet voor. SCHUERMANS vermeldt s.v. of 
4e : „Voor : indien en al of wordt ook in Noord-Holl. gebr. : of het ook 
zoo was"1'4. We hebben hier dus te maken met drie opgaven van hypo
thetisch of (waarvan vooral de laatste niet overduidelijk is) door 
oudere auteurs ; in meer recent Belgisch dialectmateriaal heb ik alleen 
voor Oudenaarde O 98 een vermelding van nof ( < en of) in de betekenis 
„zelfs indien" aangetroffen, bv. in: „Nof (ge)gij uw „pijke" ( = schop
pen) trokt, dat was juist hetzelfde" 1 7 5. Uit dit voorbeeld blijkt wel dat 
het hypothetisch karakter duidelijk aanwezig is, ondanks de eventuele 
concessieve kleur; verder wordt de normale subordinerende woord
schikking gebruikt, en niet de inversie, zoals in de hieronder te be
handelen concessieve gevallen. 

Voor het Fries wordt een hypothetische conjunctie oft opgegeven 1 7 6; 
daar dit oft een spelvorm is voor het voegwoord dat ik in deze studie 
als a{t) schrijf, verwijs ik naar de behandeUng daarvan in de vorige 
paragraaf. 

Een andere zaak is het hypothetische of in het Gronings, GANDER-
HEYDEN vermeldt op p.45-46 de zinnen: „hij 's dood, of (as) je 't 
wijten", en: „'t is 'n vrundelk man, of (as) j ' m kennen". Beide zinnen 
werden overgenomen in de eerste druk (p.647), alleen de eerste zin in 
de tweede druk (p.608) van TER LAAN WDB., en wel onder of (5e) in de 
betekenis „indien", VAN ES citeert deze zinnen, maar acht ze „niet 
algemeen in levend gebruik" 1 7 7 , SASSEN gaat hierop nader in, noemt 
de zinnen, die door TER LAAN in Slochteren С 118 zijn opgevangen, 
zeker niet gewoon en algemeen, en wil ze in de dubitatieve sfeer 
plaatsen. „Hai is dood; of ie 't waiten". . . (spelling van TER LAAN) zou 
dan opgevat moeten worden als: „Hai is dood; of ie't waiten... (wait 
ik nait)". Dat i.p.v. of ook as gebruikt kan worden is volgens SASSEN 
geen bezwaar: as met dubitatieve betekenis (ABN of) is in het Gronings, 
bv. in de Veenkoloniën en ook in Slochteren, heel normaal178. - Hoewel 
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ik op gezag van SASSEN graag aanneem dat hypothetische o/-zinnen in 
de moderne Groningse dialecten niet (meer) voorkomen, betwijfel ik of 
zijn verklaring van genoemde zinnen juist is. Ik vraag me af of we 
hierin geen min of meer versteende overblijfsels van een hypothetisch 
gebruik van of kunnen zien, dat in ouder Nederlands algemeen was. 
De eerste opgave (van GANDERHEVDEN) dateert al van 1897, in welke 
tijd het hypothetische of ook nog aan de andere grens van ons taal
gebied, nl. in West-Vlaanderen, bleek te leven. Misschien waren de 
zinnen toen GANDERHEYDEN ze noteerde algemener, en was het in
leidend voegwoord voor het toenmalig taalgevoel wel hypothetisch. 
Dat het hypothetische of, zij het op een andere manier gebruikt, 
overigens ook tegenwoordig nog bestaat, blijkt wel uit de ook door 
SASSEN vermelde constructie of -\- inversie, die ik aanstonds zal be
spreken. 

Intussen is het hypothetische of - eveneens volgens SASSEN - wel 
algemeen gebruikelijk in het Westerkwartier178. Ook de STIL. GR. geeft 
op p.643 een voorbeeld voor dit gebied, van een zin die in ieder geval 
duidelijk hypothetisch is, nl. : „Of swoann broedn, benn ze kwoad". 
SASSEN vermoedt hierin „een symptoom van Friese inwerking op het 
Westerkwartiers"179. Nu is het algemeen bekend dat in het Fries als 
en of dikwijls zonder onderscheid gebruikt worden (zie blz. 14 noot 5), 
en inzoverre is een Fries hypothetisch of alleszins aannemelijk. In de 
literatuur wordt echter alleen hypothetisch oft (met t) opgegeven (zie 
blz. 59), en in de Friese atlas komen in RND z. l wel de vormen als en 
a(t) voor (beide met à of ò uitgesproken), maar nooit of, of zelfs oft. 
Men zou dan moeten veronderstellen dat het Friese a{t) (juist aan de 
Groningse grens dikwijls met à-uitspraak opgegeven) een Wester
kwartiers of zou hebben veroorzaakt. Tenzij het Fries alleen of ge
bruikt in zuiver hypothetische zinnen, en dus niet in de meer temporele 
RND z. 1. Aangezien mij dit echter noch uit de literatuur, noch uit het 
enquêtemateriaal gebleken is, lijkt het me voorlopig beter de Wester-
kwartierse of-vormen als relicten van een oorspronkelijk hypothetisch 
of te beschouwen, die aan de rand van het Groningse dialectgebied 
bewaard zijn gebleven. Dit zou ook volledig in de lijn van de algemene 
ontwikkeling liggen; aan het eind van de 19e eeuw kwam het hypo
thetische of nog voor aan de zuidwestelijke en noordoostelijke periferie 
van het Nederlandse taalgebied, momenteel alleen nog aan „de peri
ferie van de periferie", nl. in het Westerkwartier. 

Tenslotte verdient een vermelding van of voor Twente en de Achter
hoek bij WANINK de aandacht. Op p. 152 geeft deze auteur de zin: 
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„'t Hôof neet op of 't lekker is", met als „vertaling": „'t hoeft niet op, 
als (sic) is 't lekker". In deze zin is of kennelijk hypothctisch-concessief, 
equivalent aan ABN al. De o/-zin vertoont echter geen inversie, zoals 
in andere dialecten (zie blz. 62-63). De juistheid van de opgave is echter 
niet boven alle twijfel verheven, gezien de kritiek der vakgeleerden op 
dit „Twents-Achterhoeks Woordenboek"180. 

Leek het Groningse hypothetische of, getuige de zinnen van 
GANDERHEYDEN - TER LAAN, alleen (nog) te bestaan in bepaalde syn
tagma's, de o/-zinnen met inversie (o/ VfSA) zijn meestal niet zuiver 
hypothetisch. Toch lijkt het me alleszins verantwoord met SASSEN te 
spreken van hypothetische o/-zinnen, met optatieve of concessieve mo
daliteit181. De Ruinderse zin: „det was nog niit zoo gek óf waar-ie 
dierekteur!"182 is wel zuiver hypothetisch te noemen; ook het ABN 
zou hier gemakkelijk zeggen: „dat was nog niet zo gek als hij directeur 
was!". Hetzelfde geldt voor het Groningse: „Of kom 'k möm, hou loat 
zei 'k den komen?"183, afgezien van de misschien meer temporele kleur. 

Een overgang naar de wensende zin vinden we bij VAN ES voor het 
Gronings: „Of kreeg 'k bij alle klanten maar zo veul; dan was ik gauw 
riek"184. Een onafhankelijke optatieve zin vinden we in de STIL. GR. 
opgegeven voor „sommige streken van Gron.", nl. : „Ov har ( = had) 
ik moar 'n pen! (Als ik maar een pen had)" (p.512). Ondanks de aan
tekening aldaar: „Het is niet uitgesloten dat het wenschende of 
nog het oude dubitatieve woord is", lijkt het me in verband met de 
andere voorbeelden beter dit of als oorspronkelijk hypothetisch te in
terpreteren. Ook ABN als kan deze functie hebben, getuige de „ver
taling" : „Als ik maar een pen had", SASSEN, die zinnen van dit type 
vooral in de Veenkoloniën kent (hij noemt enkele voorbeelden), geeft 
de voorkeur aan de ABN-weergave: „Had ik maar 'n pen!"185. En ook 
deze constructie kan in het ABN hypothetisch gebruikt worden: „Had 
ik een pen, dan kon ik schrijven". 

Het parallellisme tussen of en als gaat nog verder: in het Gronings 
blijken ook optatieve zinnen van het type als VfSA voor te komen. 
MOLEMA zegt op p.498: „Vooral in de Marne hoort men: as w a s ik 
er m o a r ! = was ik er maar! as k w a m hij no 's n a i t = indien hij 
eens niet kwam!" (Deze laatste zin zou men met de STIL. GR. (p.639) 
een „afwerende wens" kunnen noemen.) TER LAAN geeft twee soort
gelijke zinnen onder het hoofd: „AS, overtollig gebruikt"186, die ook 
door SASSEN vermeld worden187. 
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De o/-zinnen met inversie kunnen zoals gezegd ook een concessief 
karakter hebben, en als zodanig met de aZ-zinnen van het ABN gelijk
gesteld worden. Zoals op blz. 53-54 aangetoond is, kan het type al Vf SA 
ook in hypothetische zin gebruikt worden, zodat er wat dit betreft een 
parallellie tussen of- en αί-zinnen met inversie bestaat. Daarom, en ook 
vanwege de semantische verwantschap tussen de concessieve en de 
hypothetische modaliteit („al is het slecht weer, ik blijf niet thuis" = 
„ook/zelfs als het slecht weer is, blijf ik niet thuis"), kan ook dit con
cessieve of het beste in de paragraaf van de hypothetische conjuncties 
behandeld worden. (De concessieve o/-zinnen zonder inversie, die ook 
in het ABN voorkomen, bv. „Of je nu wilt of niet, je gaat mee", 
worden behandeld onder of, blz. 69-70.) 

De concessieve o/-zinnen met inversie komen volgens SASSEN „niet 
alleen in dat van de Veenkoloniën, . . . . maar ook in het Gronings van 
de andere contreien van onze provincie" voor188. Elders zegt hij dat 
dit of „aan de syntaxis van de Groninger zelfs zo eigen (is) dat hij het 
ook herhaaldelijk in zijn Nederlands gebruikt", terwijl al hem veel 
minder bekend voorkomt189. Zo geeft TER LAAN (met de vermelding 
„niet algemeen"): „Of aarbaaiden ze ook, 't helpt tóch niks"190 . 
Volgens VAN ES is dit zinstype ook Fries191, „hoewel niet algemeen. 
Het jonger geslacht schijnt dezen vorm te vermijden, waarschijnlijk 
onder invloed van het „beschaafd Fries" dat zich onwillekeurig richt 
naar het beschaafd Nederlands, en althans primitieve taalvormen ver
loochent". Hoewel ik deze laatste mening niet deel, en veeleer geloof 
dat „primitieve taalvormen" - als de t bij verbindingswoorden (zie 
blz. 110-116) - in het Fries juist welig tieren, o.a. omdat ze „it ûnder-
skie tusken Frysk en Hollânsk greater meitsje"192, neem ik graag aan 
dat het concessieve of -\- inversie in het Fries niet algemeen is. In de 
Friese literatuur heb ik het niet één keer vermeld gevonden (wel 
concessief a/s + inv.), en SASSEN kent het slechts uit het Stellingwerfse 
Nijeholtpade F 43 en uit geschreven bronnen193, waar de spelvorm oft 
weer een rol kan spelen. 

„Ook in de rest van Nederland", vervolgt VAN ES t.a.p., „lijkt deze 
constructie mij, voor zover ik heb nagevraagd, uitgesloten. We schijnen 
hier dus te doen te hebben met een Fries-Groningse eigenaardigheid, 
waardoor deze dialecten zich onderscheiden zowel van het Saksische 
als van het Frankische taalgebied en waardoor het Fries en Gronings 
hun onderlinge verwantschap ook op syntactisch gebied bewijzen". 
Het verschijnsel is echter niet tot het noordoosten van ons taalgebied 
beperkt. In de literatuur vond ik het vermeld voor de Overijselse 
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plaatsen Baars F 59* en Brucht G 113a193, Urk194, Zeeland198, de 
Neder-Betuwe196, Kempenland197, West-Vlaanderen198, Kortrijk 
N 1411 9 9 en Ronse O 265200. Bovendien hoorde ik zelf het concessieve 
o/ geregeld in de conversatie van een ruim tachtigjarige uit Vinkeveen 
E 151 geboortige dame, die hoewel ze haar hele leven in Amsterdam en 
Den Haag gewoond had, in haar ABN verschillende dialectismen ver
toonde, waaronder het Zuidhollandse ik loopt. - Ik heb ook in het geval 
van concessief of Vf SA de indruk met een relictverschijnsel te doen te 
hebben, dat op sommige plaatsen geïsoleerd voortbestaat. Zo dateert 
de opgave voor de Neder-Betuwe van 1885; dr.A. R.Hol verklaarde 
mij desgevraagd dit zinstype in het moderne Nederbetuws niet te 
kennen. Hierdoor zal het wel te verklaren zijn dat VAN ES de constructie 
bij zijn navraag niet op het spoor kwam, hetgeen natuurlijk niets afdoet 
aan het objectieve feit dat hij zich hier, om met DE BONT te spreken, 
„grotelijks vergist"201. 

Wèl beperkt tot het Gronings en Fries zijn concessieve zinnen met de 
constructie «ZsVfSA. Voor het Gronings worden ze opgegeven door 
GANDERHEYDEN (p.4), TER LAAN WDB. (p.46: „Ik bin al tcvree, as is 't 
ook mor η dubbeltje") en de STIL. GR. (p.640); voor het Fries door 
VAN BLOM (p. 173) en DIJKSTRA (dl.I, p.60). SASSEN OF vermeldt dit 

zinstype voor het Gronings en Fries (p. 110-111), evenals OVERDIEP, 
die erbij opmerkt dat het niet Drents is 2 0 2 . 

Volledigheidshalve vermeld ik hier dat gewone a¿s-zinnen zonder 
inversie ook wel eens een concessief karakter hebben, VAN ES geeft 
voor het ABN bv. : „Als (zóó) hij het al gedaan heeft, het kan geen opzet 
geweest zijn"203. Concessieve adverbia schijnen wel onontbeerlijk te zijn. 

Voor het Willebroeks geeft hij o.a. : „Als ze nu belt, de bel gaat toch 
niet". „Blijkbaar bestaat een zekere neiging in zulke als-zinnen het 
adv. nu in te voegen. Een tweede formeel grammaticaal kenmerk is 
hier de niet-geïnverteerde hoofdzin. Maar het meest expressieve middel 
is de intonatie, gepaard met mimiek..."204 . Het blijkt dus wel nodig 
deze concessieve zinnen met speciale middelen te onderscheiden van de 
gewone hypothetische, zoals ook voor de hand ligt. - Voor andere 
dialecten dan het Willebroeks heb ik dit soort zinnen niet vermeld 
gevonden. 

a n d e r e c o n j u n c t i e s 

Behalve de hierboven behandelde conjuncties zijn er nog enige 
andere, die in bepaalde dialecten een enkele maal als hypothetisch 
voegwoord worden opgegeven. 
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GROOTHUIS vermeldt anno 1885 voor het Nederbetuws voordat in de 
betekenis indien: „Da' hoefde... nie', veurda' che. . . nie' en wilt" 
(p. И З ) . 

Opdat staat in het W.N.T. sub I als „voorwaardelijk voegwoord" 
vermeld met de toevoeging „...verouderd en alleen hier en daar in 
dialecten bekend". Andere opgaven hiervan heb ik niet aangetroffen. 

LAMBERTS kent in het Willebroeks ingeval dat en ingeval als (p.238). 

Indien komt volgens VAN ES in volkstalen „voor zover ik heb kunnen 
nagaan, niet voor" 2 0 5 . Bij de antwoorden van Vr.L.36 z.5 („Indien dat 
gebeurde, als dat moest voorvallen, moest dat geschieden") vond ik dit 
vgw. enkele malen, nl. in de plaatsen К 271, O 35, O 59, O 73, N 38, 
L 316, Ρ 26, Ρ 176 en Ρ 184. De suggestie van het voorbeeld kan hier 

natuurlijk van belang geweest zijn. - Ook in Vr.L.8 z. 122 („zat hij 

maar stil!") werd eenmaal indien gebruikt, en wel in Zogge I 258a. 

DE во geeft deze conjunctie in de vorm indi (e) (ook met dat), „met de 
stemrust op die"206. Indien komt bij deze auteur alleen voor als 
adverbium, met de betekenis „intusschentijd, middelerwijl". Ook kent 
hij de vorm opaldien („wvl. IPALDIEN, UPALDIEN") : „Ik ga u strengelijk 
kastijden, opaldien gij dat nog eens durft doen" (p.685). 

Zo als hypothetisch voegwoord vond ik in een drietal Limburgse 
dialecten: Maastricht 2 0 7, Geistingen L 3 7 1 2 0 a , en Maaseik L 3 7 2 2 0 9 . 
Verder in Vr.L.36 z.5 voor de Antwerpse plaatsen Merksplas К 212 
en Tielen К 271, alsook voor het Oostvlaamse Oombergen O 128. 
TER LAAN WDB. geeft voor het Gronings („niet in Stad en W.K.") zo 
indien dat: „Zo indain dat doe dat duste, is 't oet mit ons baaident" 
(p. 1118). DE BONT vermeldt voor Kempenland zo wanneer {dat) 
(dl. L p . 465). 

Vooral het geschreven ABN kent nog wel de conjunctie mits in de 
betekenis op voorwaarde dat, dus ter uitdrukking van het conditionele 
element van de hypothetische modaliteit. Of dit laatste ook op de 
dialecten waar mits voorkomt kan worden toegepast, is uit de schaarse 
gegevens hierover niet met zekerheid op te maken. 

Mits wordt voor het Fries vermeld door FOKKEMA (FR.SPR. p.77), 
VAN BLOM (p.171) en VAN DER WOUDE (p.342). Volgens OVERDIEP is 

deze conjunctie zowel Fries als Gronings, maar niet Drents. Hij geeft 
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het voorbeeld: „Ik wil wèl, mits Jan mout ook mit doun", en wijst op 
de „bijzondere woordschikking"210. 

LAMBERTS kent mits dat als een enkele keer voorkomend in haar 
Willebroeks dialect (p.237). 

VII. ALS EXPLETIEF 

Het expletieve, overtollige als is waarschijnlijk het best te beschou
wen als een uiterste consequentie van de verzwakking in het irreëel-
vergelijkende betekeniselement (zie onder „Als voegwoord van wijze", 
blz. 33-36). Het wordt door het W.N.T. gesignaleerd in de verbinding 
alsdat en in combinatie met tijdsbepalingen. 

1. Alsdat 

Alsdat als grammatisch-verbindende conjunctie, gelijk aan ABN 
dat, is (was althans aan het eind van de 19e eeuw) volgens het W.N.T. 
„bij de lagere volksklasse in dagelijksch gebruik". De STIL. GR. spreekt 
over „het platte „alsdat"", zonder zich over de frequentie uit te laten. 
De geografische localisering wordt slechts negatief benaderd door de 
vermelding: „Er zijn echter ook streken waar dit astat nóóit gehoord 
wordt", - tenzij dit slaat op het gebruik in de zin: „Dat kooptie voor 
astattie op reis gaat211. VAN DALE noemt „als dat" (s.v. als 8) alleen 
maar „volkst.". 

In de dialectliteratuur trof ik 16 maal een vermelding van het zgn. 
grammatisch-verbindende alsdat aan, voor plaatsen en streken over 
het grootste deel van het Nederlandse taalgebied verspreid. 

De opmerking van PAUWELS over het dialect van Aarschot Ρ 25 : 
„Als „dat" niet reeds met een ander woord eng is verbonden, neemt het 
als toevoegsel as, als, vóór zich, maar niet als eerste woord van een 
volzin" (p.403-404), schijnt er op te wijzen dat alsdat daar het normale 
voegwoord is. In de atlas en in Vr. L.4 z.8, 9 en 17 (in deze lijst 5 op
gaven) vond ik echter in Aarschot geen alsdat. 

In het enquêtemateriaal vond ik in 12 zinnen met zgn. grammatisch
verbindend dat (2 subjects- en 10 objectszinnen) slechts het relatief 
geringe aantal van 31 alsdat-opgaven. In de bandopnamen tenslotte 
kwam alsdat alleen tweemaal voor in Alien aan de Rijn E 176 („Want 
ik had alted maar en hekel as dat me vrouw altijd 'saves natuurlek an 
die zaag moest trekke", en: „Dus ik had weken as dat ik nou zoo onge-
veers tachteg per klompen in en weejk maakte".). 
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De constatering van BROEKHUYSEN voor Zelhem G 278: „Dit 
[ni. alsdat] wordt tegenwoordig als „ouderwets" gevoeld" (p. 58), en 
een dergelijke opmerking in vragende vorm van prof. dr. E. Blancquaert 
in de verhandeling van LAMBERTS over het Willebroeks n.a.v. alsdat: 
„Wellicht ook archaistisch?" (de auteur zelf noemde dit voegwoord 
„Veel minder gebruikelijk dan . . . dat" (p.211-212)), - zullen wel voor 
het hele taalgebied gelden. Alsdat wordt in de literatuur vermeld (ook 
in de meer recente, omdat het woord nog wel bestaat), maar in het 
enquêtemateriaal, en vooral in het levende taalgebruik dat op de band 
geregistreerd is, komt het weinig tot zeer weinig voor. 

Een niet-grammatisch-verbindend alsdat, dat evenwel het best hier 
genoemd kan worden, trof ik nog aan in de combinaties behalve als dat 
en zonder als dat, opgegeven voor Hasselt Q 2212. Overigens is alsdat 
in niet-grammatisch-verbindende functies meestal anders te beoordelen 
dan als: expletief als -\- zgn. grammatisch-verbindend dat. De desbe
treffende voorbeelden zullen dan ook elders besproken worden. 

Het W.N.T. Suppl. vermeldt ook al dat (s.v. al (V) II.3), dat naar het 
(Westfriese) voorbeeld te oordelen dezelfde functie heeft als alsdat. 

Gezien het betrekkelijk gering aantal alsdat-vorm&n uit atlassen en 
vragenlijsten, en de geografische spreiding hiervan, heb ik ervan afge
zien een kaart van dit woord te tekenen, en noem hier slechts de 
plaatsen waar alsdat in het enquêtemateriaal voorkwam: E 192; F 133, 
181; G 233; I 8, 55, 144, 251a; К 39, 153, 157, 183c, 191, 278a, 312a, 
320, 347; L 52, 244c, 263; O 70a; Ρ 89 (meer opgaven voor één plaats 
zijn hier niet vermeld). Tenslotte zij nog opgemerkt dat het zgn. 
grammatisch-verbindende alsdat niet gevonden werd (in literatuur 
noch enquêtemateriaal) in Friesland, Drente en West-Vlaanderen. 

2. Als met tijdsbepalingen 

Van dit gebruik, dat het W.N.T. al in 1898 verouderd noemt, be
halve in Brabant, zijn de opgaven allereerst in de literatuur over het 
Brabants te vinden, HOEUFFT vermeldt voor Breda dat als „hier en 
omstreeks bij gisteren, morgen, verledene week, toekomende week, en 
andere, eenigen tijd aanduidende, woorden gevoegd (wordt), even als 
bij dan in alsdan" (p. 16). Ook gelijk (als) wordt in deze gevallen ge
bruikt : „ik moest dat gelijk als gisteren doen.. . Voornamelijk gebruikt 
men veel die spreekwijze, wanneer de daad geen plaats heeft gehad" 
(p. 183). SCHUERMANS zegt: „Als hoort men veel in N.-Br. bij morgen. 
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gisteren tot versterking: hij zou als morgen komen, zoo zegt men ook 
elders : als nu, als nog" (BIJV., p. 12). En ook voor de moderne tijd geeft 
DE BONT het woord lijk in deze en dergelijke verbindingen voor 
Kempenland. Hij leidt dit gebruik af van het vergelijkende betekenis
element in lijk213. 

Maar ook voor Groningen geeft GANDERHEYDEN zoals „in de zeer 
eigenaardige beteekenis van: volgens afspraak, bijvoorbeeld, namelijk, 
ge moet weten.. . bvb. hij zol z o o a s g u s t e r b ie m i e k o m e n . . . 
= volgens afspraak zou hij gisteren enz." Hij vermeldt enkele andere 
combinaties van zoals met een tijdsbepaling, en vervolgt: „'t Is een 
stopwoord van wankelende beteekenis en eenigszins te vergelijken met 
het ook elders gebruikelijke „zooveel als", bvb. in: hij is zooveel als 
opzichter in die fabriek, enz. Ook Friesch." (p.80). TER LAAN vermeldt 
s.v. zo AS : „2e. gerekend van nu af. Наг wol zo as guster bie mie komen; 
3e. namelijk. Наг het zo as guster bie mie west"214. 

Als wanneer (dat), volgens het W.N.T. Suf pi. Zuidnederlands en niet 
gelijk te stellen met het 19e-eeuwse als wanneer (s.v. als VII, 2), wordt 
opgegeven voor Zuid-Oost-Vlaanderen215. In RND z. 1 vond ik het in 
de Frans-Vlaamse plaats Steenbeke N 153. 

в. N I E T - ABN als 

1. Als = behalve 

Het betekeniselement „behalve" is gemakkelijk in verband te brengen 
met als in de functie van vergelijkend voegwoord bij ongelijkheid, 
synoniem met ABN dan (blz. 26-33). Hoewel ik verschil hoor en een 
gering betekenisonderscheid voel tussen de zinnen: „Hij deed de hele 
dag niets behalve schelden" en „Hij deed de hele dag niets dan/als 
schelden", naderen deze twee elkaar zeer dicht. In een zin als deze 
laatste is het gebruik van als = behalve dus ook in het ABN mogelijk. 
Er zijn echter gevallen waarin dialectisch als zó gebruikt wordt, dat 
het bij omzetting van de zin in het ABN niet kan worden gehandhaafd 
en alleen het woord behalve mogelijk is. 

TER LAAN'S „Gain ain was ter as Jan"2 1 6 lijkt me een grensgeval: in 
mijn idiolect kan hier alleen behalve, geen als gebruikt worden (evenmin 
dan, maar dat zal een kwestie van stijlsoort zijn: „Er was niemand dan 
de heer A." lijkt me (geschreven) wèl mogelijk), maar ik heb geen 
zekerheid omtrent „het ABN". Een overeenkomstig geval is de zin van 

67 



DE BONT : „Door is d'r geenen eene ziejk geweist... a's kräk onze Piet e 
par daog"217. 

Maar bij dezelfde auteur vinden we ook voorbeelden waar als in het 
ABN beslist onmogelijk zou zijn: „Ze traf f en et nog nie zeu slaecht a's 
dät (dat het) donker is"217. Voor het Fries vermeldt DIJKSTRA dit als, 
vertaald als: „maar, behalve, uitgezonderd", met o.a. als voorbeeld: 
„ Ik k o m a l le d a g e n y n 'e s t êd , as s n e i n s k o m ik er n e t " 
(dl. I, p.60). Interessant is ook de zin van OVERDIEP voor het Katwijks 
met alsdat: „Het waeter hadde gien deurlòòp, astat et Mallegat ontrent 
t'enne lag en pijp ( = behalve dat ongeveer op het eind van het M. een 
pijp lag; opmerkelijk is hier de inversie; de zin gaat over in den 
hoof dzinvorm) " 218. 

Voorbeelden voor andere dialecten, met name de Belgische, ont
breken in mijn materiaal (maar vgl. de zin uit Zelhem G 278 op blz. 
69!). Het voorkomen van a/s = behalve in bv. zowel het Fries als het 
Kempenlands doet echter vermoeden dat het op meer plaatsen bekend 
zal zijn, misschien zelfs als algemeen volkstaalverschijnsel te be
schouwen is. 

2. Als = totdat 

In een aantal voorbeelden uit het beschikbare dialectmateriaal heeft 
als de betekenis van ABN tot(dat). 

Voor Ruinen G 48 geeft SASSEN : „en dan giit 't te klos' óp, net zoo lang' 
a'j 'm vói hept - (en dan spin je net zo lang tot da t . . . ) " (p. 180). 

In Volendam E 91b vond ik net zo lang als in de „vertaling" van 
ABN „ik wacht tot hij komt"219. 

De STIL. GR. vermeldt (ws. voor het Katwijks) de zin: „Die 
brieve die bleve daer net so o lang astat je weer óf-vaerde" (p.657). 

Tenslotte noteerde ik in bdopn. E 209 (Gouda) : „Net zolang as ze 
eh . . . teejge gehouwe werde van de pelisie op Zondagmorrege". 

Als komt hier dus steeds voor in de verbinding net zo lang als, welke 
woordgroep uiteraard ook in het ABN kan voorkomen wanneer als 
vergelijkend is („Hoe lang moest je wachten?" - „Net zo lang als jij"). 
Het dialectisch gebruik van a/s = totdat kan wel naar analogie hiervan 
ontstaan zijn. Of het hier gaat om incidentele ontsporingen dan wel om 
gangbare syntagmata, is op grond van vier voorbeelden niet uit te 
maken. 
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3. Als(dat) = voordat en opdat (?) 

De volgende twee „hapax legomena" worden slechts volledigheids
halve vermeld. 

BROEKHUYSEN noteert voor Zelhem G 278: „Eenmaal kwam ik 
asdat tegen in de betekenis „voordat" : ... y könne niet zeggen da'y vry 
wazzen, as da'y 's aovends achter de gardienen wazzen". Het is echter ook 
mogelijk dat het hier „dan dat" betekent, waarbij het zou terugslaan 
op een verzwegen „eerder", dus: niet eerder... dan dat (= dan wan
neer)" (p.57). Andere opgaven van alsdat in de betekenis „voordat" 
heb ik niet gevonden, waardoor BROEKHUYSEN'S eerste interpretatie ta
melijk zwak komt te staan. Waarschijnlijk kunnen we hier inderdaad be
ter denken aan „dan dat" ; het is zelfs niet nodig in dat geval met een 
„verzwegen „eerder"" te opereren, aangezien als in sommige dialecten 
het betekenismoment behalve blijkt te hebben (blz. 67-68). Als dat zou 
dan equivalent zijn aan „behalve wanneer" (voor deze laatste functie 
van dat: zie blz. 116-117). 

In Vr.A.3 z.3 („Doe (wat) kolen op de kachel, dat de melk gauw 
gaat koken") geeft een van de invullers voor Uitwellingerga В 117b 
het voegwoord als op. Andere voorbeelden van een finaal als ontbreken. 

C. A B N Of IN D E D I A L E C T E N EN HET F R I E S 

I. ALS VOORWAARDELIJK V O E G W O O R D 

Onder of als „voorwaardelijk en grammatisch-verbindend onder
schikkend voegwoord", behandelt het W.N.T. deze conjunctie eerst als 
„voorwaardelijk voegwoord". Het zuiver hypothetische betekenis
element (W.N.T. o/ 2 2 0 I. 1 t/m 3) zoals dat in het dialectische of soms 
aanwezig is, is in deze studie al aan de orde geweest bij de bespreking 
van het hypothetische ABN als (zie blz. 58-63), waarbij tevens aan
dacht besteed is aan de optatieve en concessieve schakeringen. 

7. Concessief of 

Vervolgens wordt in het W.N.T. onder de nrs. I. 4 t/m 8 het hypo-
thetisch-concessieve of behandeld, zoals het bv. voorkomt in: „Of je 
(al) roept en schreeuwt, ik doe niet open" en : „Gij moet 't doen, of gij 
wilt of niet", VAN ES, over dit voegwoord handelend in zijn artikel over 
de concessieve modaliteit, merkt op: „Over het algemeen vermijdt de 
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volkstaal voegwoordelijke onderschikkingen. Het concessieve of is dan 
ook niet overal in de streektalen gebruikelijk" 221. Inderdaad vond ik in 
Nederland alleen opgaven voor Groningen (bij VAN ES t.a.p.) en Water
land222, wat op zich zelf overigens niets bewijst. In België zijn de ver
meldingen van concessief of talrijker: de vorm of wordt opgegeven 
voor het Land van Waas223, Zuid-Oost-Vlaanderen224, Melkwezer 
Ρ 157 2 2 5 en Zonhoven Q l 2 2 e ; de vorm ofdat (die op één lijn gesteld 
kan worden met of, zeker in de Belgische dialecten, waar voegwoorden 
heel vaak met -dat worden verlengd; zie blz. 103) voor Zuid-Oost-
Vlaanderen227, Antwerpen228 en Willebroek K320 2 2 9 . Het doet dan 
ook uiterst vreemd aan bij VAN ES te lezen: „In de Zuidnederlandse 
volkstalen (België) schijnt het (nl. concessief of) geheel te ontbreken", 
waarvoor als argumenten worden aangehaald: „Vanacker noemt het 
niet in zijn Syntaxis van het Aalster s Dialect. Mejuffrouw Lamberts, 
een studente uit Gent, die enigen tijd in Groningen onze methode van 
dialectonderzoek kwam bestuderen voor de analyse van haar dialect in 
Willebroek, verklaarde mij dat of als onderschikkend concessief voeg
woord in haar dialect niet bestaat. . ."2 3 0 . Wat dit laatste betreft', de 
zojuist genoemde opgave van concessief ofdat voor het Willebroeks is 
afkomstig van dezelfde mej. Lamberts! Vermoedelijk heeft zij na haar 
verblijf in Groningen, bij de verzameling van haar dialectmateriaal, 
ontdekt dat dit woord in Willebroek wel gebruikt werd. In ieder geval 
blijkt zelfs de voorzichtige manier waarop WEIJNEN de conclusie van 
VAN ES in zijn Nederlandse Dialectkunde heeft overgenomen, nl. 
„Zuidelijke dialecten als het Aalsters en Willebroeks kennen in het 
geheel geen concessief of" (p.240), niet afdoende. 

d a t , a l s 
In twee Belgische opgaven wordt voor concessief of de conjunctie 

dat vermeld, nl. bij PAUWELS voor Aarschot Ρ 25: „dat ge nu tegen-
spartelt of (te) niet, we nemen u mee" (p.405), alsook bij LAMBERTS 
voor Willebroek (naast ofdat): „(Of)dat we werken of niet, 't gaat niet 
vooruit" (p.243). 

DIJKSTRA geeft voor het Fries als: „As er heech as leech sprong, hy 
moast bitelje" ( = betalen) (dl.I, p.60). (Vgl. voor het door elkaar 
gebruiken van als en of blz. 14, noot 5.) 

Zowel dat als als zullen we in de volgende paragrafen opnieuw ont
moeten, als dialectische equivalenten van ABN of in andere functies. 

2. Of = alsof 

S.v. of I. 8 bespreekt het W.N.T. de conjunctie of aan het begin van 
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een bijzin „behelzende een ondersteld geval, waarmede de inhoud van 
den hoofdzin wordt vergeleken, om de wijze aan te duiden van de 
handeling of het voorval, daarin vermeld". Het ABN heeft als syno
niem van dit of de conjunctie alsof, die voorkomt in de zin van Wenker 
nr. 20, die met kleine variaties gevraagd is in enkele enquêtes : 

„Hij deed alsof ze hem besteld hadden om te komen dorschen..." 

(Vr.A.3z.20); 

„Hij deed alsof ze hem gevraagd hadden om te dorschen...," 

(Vr.L.4z.20); 
„Hij deed alsof zij hem besteld hadden om te dorschen,..." en: 
„Hij deed alsof ze hem bevolen hadden te dorschen,..." (beide 

ui t FRINGS - VANDENHEUVEL). 

Op grond van de gegevens hieruit is kr t .VIII getekend. Deze kaart 
vertoont een verwarrende rijkdom aan vormen, waarin hieronder 
getracht wordt enige orde te scheppen. 

of, o fda t , o fa ( t ) , oft, alsof, alof 

De twee conjuncties die het ABN normaliter gebruikt, of en alsof, 
komen in Nederland (Friesland uitgezonderd) en ten dele in België 
algemeen voor. Een duidelijke voorkeur voor één van beide blijkt 
nergens; in veel plaatsen worden dan ook allebei de vormen opgegeven. 
Volgens het W.N.T. gebruikt de spreektaal meer of dan alsof, wat ik 
in het materiaal van VGW. HED. NDL. (p. 38) wel bevestigd vond. Bij 
de beoordeling van kr t .VIII moet natuurlijk in aanmerking genomen 
worden dat de ABN-zinnen steeds alsof bevatten. 

Zowel of, alsof als de andere gebruikte conjuncties, worden vaak 
voorafgegaan door een adverbium als net, krek, juist, precies, enz.231. 
Het zou te ver voeren al deze woorden op de kaart of anderszins te 
vermelden. Belangrijk is wel dat het veelvuldig bezigen ervan (hoewel 
alle voegwoorden ook zonder adverbium kunnen voorkomen) blijkbaar 
wijst op de behoefte de vergelijkende functie van het voegwoord te 
verduidelijken en te benadrukken. Het gebruik van het woord alsof, 
dat langer maar ook duidelijker is dan of, hangt hier misschien mee 
samen. 

TER LAAN vermeldt voor het Gronings: „Het Nederlandse alsof 
luidt bij ons alleen of... Meestal versterkt tot net of" (SPR., p. 112). De 
kaart toont echter dat alsof, al is het dan misschien door ABN-invloed, 
ook wel degelijk bekend is. - Interessanter nog is het feit dat OVERDIEP 

de o/-zin in: „Hai kikt net of he gain tien teln kin" rangschikt onder de 
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bijzinnen die wel „Friesch en Groningsch maar niet Drentsch" zijn232. 
De kaart geeft wel een geheel ander beeld. 

Op enkele plaatsen wordt alof opgegeven. Het komt niet in dezelfde 
omgeving voor als het vergelijkende al (blz. 20). In de literatuur wordt 
het vermeld voor Gent233 en Zuid-Oost-Vlaanderen234. Op de kaart 
sluiten het Antwerpse Zwijndrecht I 180, en de Zeeuwse plaatsen 
Westkapelle I 58, Serooskerke I 62a, Meliskerke I 64, Koudekerke I 80 
en Oostburg I 123 nog wel aan bij dit Vlaamse gebied. Er is echter ook 
een opgave uit Stompwijk E 169 en een uit Wellen Q 78 (aloch). 

Zowel uit kr t .VIII als uit de literatuur blijkt dat in veel zuidelijke 
dialecten i.p.v. of de langere vorm ofdat wordt gebruikt. Dit is vooral 
het geval in centraal-België, maar ook in Noord-Brabant. Ook elders 
kan de vorm ofdat wel voorkomen maar dan meer incidenteel. - Voor 
Dubbeldam К 95 wordt op de vragenlijst of en of dan opgegeven. Deze 
laatste vorm is moeilijk verklaarbaar. Als congruerend voegwoord is 
hier niet dan maar datte te verwachten. Vermoedelijk heeft de invuller 
met deze spelling een assimilatie willen weergeven. 

Een met ofdat vergelijkbare vorm is het Friese oft. Voor het i-element 
verwijs ik naar blz. 110-116. 

Het Zeeuws kent de vorm ofa{t), die GHIJSEN opgeeft2 3 5. De vormen 
op -an zijn als meervouden hiervan opgevat, en dus met het teken voor 
ofa{t) genoteerd. Ook de opgave „òv-àsem" voor Hoeven К 175 in 
Noord-Brabant is op de kaart als ofa(t) aangetekend. Bij de beoordeling 
van de zinnen zoals die waren neergeschreven door de invullers van 
Vr.A.3 Z.20 was het feit dat de conjunctie door het pronomen ze 
gevolgd werd een praktische moeilijkheid. Immers, vormen als ofasse 
kunnen als of als ze en of at ze geïnterpreteerd worden. Ik heb in geval 
van aaneenschrijven (ofasse enz.) steeds ofa(t) genoteerd, anders (o/as 
se, of as ze enz.) of als. In het laatste geval immers geeft de invuller 
door zijn spelling te kennen dat hij in de betrokken foneemcombinatie 
een afzonderlijk woord(deel) as (en dus niet a(t)) onderscheidt. Of hij 
dit werkelijk zo bedoelt is een tweede, en of zijn opvatting aan de taai-
realiteit beantwoordt weer een andere zaak. Mijn criterium is dus 
bepaald niet onfeilbaar, maar enerzijds staat het voorkomen van 
a(t)-vormen vast, en anderzijds komt, ook buiten Zeeland en West-
Noord-Brabant, de combinatie of als voor. 

of a l s 

De Zeeuwse plaatsen waarvoor op grond van het bovenstaande op 

72 



krt .VIII of als genoteerd werd zijn: 's-Herenhoek 188, Bersele 189 
en Ellewoudsdijk 1111. Het is dus mogelijk dat deze vorm als ofa(t) 
geïnterpreteerd moet worden. 

Dit geldt ook voor of als in de Noordbrabantse plaats Oudenbos 
К 157 (ofas sem). Ook in West-Noord-Brabant bestaat nl. -a(t) als 
equivalent van ABN -dat in samengestelde conjuncties (zie eer dat op 
krt .VII en vgl. de hierboven genoemde opgave voor Hoeven К 175), 
zodat we dit of als misschien gelijk kunnen stellen met o f dat, dat ook 
elders in Noord-Brabant geregeld voorkomt. De invuller, die zich het 
bestaan van dit -a(t) niet realiseerde, zou dan uit de foneemverbinding 
of asse ( < of at ze) ten onrechte het element -as geabstraheerd hebben. 

In de noordoostelijke plaatsen De Wijk F 75 en Staphorst F 87 is 
een dergelijke reïnterpretatie niet nodig. Als wordt hier in ieder geval 
voor het zgn. grammatisch-verbindende ABN dat gebruikt (zie blz. 99), 
en ook wel voor -dat in samengestelde voegwoorden (zie blz. 105). 
Of als zou dan dus ook hier corresponderen met of dat, welke vorm in 
deze buurt overigens niet schijnt voor te komen. Een andere verklaring 
zou zijn in of als een pleonastische vorm te zien: a/s voor ABN (als)of is 
hier nl., zoals de kaart laat zien, wel gebruikelijk; of zou dan, misschien 
onder ABN-invloed, hieraan kunnen zijn toegevoegd. 

Of als (of es) in Heel L 328 kan misschien opgevat worden als een 
vernederlandsing van het Limburgse of went (zie blz. 77-79). Onver
klaard blijft dan alleen dezelfde vorm in Deursen L 101. 

In de literatuur vond ik of als nergens vermeld. 

a l s + i n v e r s i e 

Naast of en alsof kent het ABN, in ieder geval in geschreven taal, 
nog wel als, gevolgd door een bijzin met inversie (W.N.T. als 11.2). De 
STIL. GR. noemt deze constructie verouderd (p.640) ; in VGW. HED. NDL. 

vond ik acht voorbeelden in het literaire, twee in het betogende proza, 
en geen enkele in de gesproken taal (p.38). 

In het Fries blijkt dit als met inversie echter volop te leven, getuige 
kr t .VIII en twee vermeldingen in de literatuur236. 

De opgave van TER LAAN (WDB., p.46: Ze dee, as was ze doof) is in 
overeenstemming met het voorkomen van de constructie in twee 
Groningse plaatsen. 

Ook in Limburg is я/sVfSA in de vragenlijsten enkele malen opge
geven. SCHUNCK vond dit type zeven keer in haar Limburgse materiaal, 
en wel in Maastricht, Venlo, Valkenburg en Epen Q 207. Zij zegt hier
over : „Wel heb ik de indruk dat het een echte literaire constructie is ; 

73 



van de 7 keer dat ik hem tegenkwam, was dit 3 maal in poëzie237". Het 
feit dat ook de invullers van de vragenlijsten dit als met inversie ge
bruikten, lijkt me echter een aanwijzing dat het in vele Limburgse 
dialecten nog tot de levende taal behoort. 

De andere opgaven op kr t .VIII corresponderen niet met vermel
dingen in de literatuur. 

Als we de beschikbare gegevens combineren lijkt me de conclusie 
verantwoord dat het zinstype a/sVfSA met vergelijkende betekenis, in 
het gesproken ABN verouderd, in het Fries normaal is en in sommige 
Nederlandse dialecten nog als relict bestaat. 

al + i n v e r s i e 

Naast als wordt ook al met inversie gebruikt, VAN DALE noemt het 
„veroud." in de betekenis: „als, gelijk, alsof" (geen constructie ver
meld). Op kr t .VIII komt het voor in drie Friese plaatsen: Sint Jacobi 
Parochie В 18, Oosthem В 113 en Nieuwezijl В 113a, en ook in de 
Belgisch-Limburgse Martenslinde Q89 en Rosmeer Q93. TER LAAN kent 
het voor Groningen : „'t Klaid zit zo knap, al haar η modiste 't moakt"238. 

In aansluiting bij dit al kan genoemd worden de opgave in Vr. L.4 

z.20 voor Opwijk O 68: ai waar 't dat. 

als, a ( t ) , a l s d a t , a l s a ( t ) , d a t 

De conjunctie als zonder inversie, dus op dezelfde wijze gebruikt als 
of en alsof, komt op krt .VIII algemeen voor in Friesland, en verder 
verspreid in Groningen, Drente en Overijsel. DIJKSTRA geeft op p.61 
(dl.I) de zin: „'t Wier krekt as er net doarste". SASSEN vermeldt voor 
Ruinen G 48: „en ie duot mar wat, net as 't echt is" (p. 180); (als)of 
komt in zijn materiaal niet voor (p. 179). 

Zonder een keuze te maken voor een bepaalde etymologie noem ik 
hier ook de uitsluitend Friese a(t)-vormen. De opvatting a(t) = of zou 
deze doen aansluiten bij het ABN, de interpretatie a(t) = als bij het 
zojuist genoemde Friese als. 

Het Friese alsdat - ook genoteerd in Wetering F 58 en Uffelte F 62-
kunnen we vergelijken met het elders voorkomende o f dat naast of. Een 
andere verlengde vorm van als is alsa(t}. Vat men het tweede element 
op als of, dan kunnen we in alsa(t) een Friese variant van ABN alsof 
zien. Dit -a(t) komt echter ook voor als tweede deel van samengestelde 
conjuncties, equivalent aan het ABN -dat (zie blz. 110-115). Zo be
schouwd is alsa(t) gelijkwaardig aan alsdat. 
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In de op krt. VIII voorkomende Friese «(¿J-vormen, als zelfstandige 
conjunctie en als samenstellend deel, zien we dus een illustratie van 
wat in het artikel at in het toekomstige Friese Woordenboek opgemerkt 
wordt over de etymologie, nl. : „Ter verklaring van de vorm at is aan 
drie mogelijkheden gedacht: 1. uit oft, 2. uit as't, 3. uit dat." 

De vormen als en alsdat blijken overigens niet alleen in het noorden 
maar ook in het zuiden voor te komen, met name in centraal-België. 
Als werd slechts in vier plaatsen in Zuid-Brabant opgegeven, nl. 
Denderwindeke O 235, Sint-Ulriks-Kapelle O 167, Brussel en Tienen 
Ρ 145. Alsdat kwam veel vaker voor, over heel Brabant en Antwerpen 
verspreid. 

Aangezien frequentieverhouding en spreiding van als en alsdat in 
Friesland en België sterk verschillen, is het misschien beter alsdat in dit 
laatste gebied niet als verlengde vorm van als te beschouwen. In het 
centraal-Belgische gebied wisselen de <zZs¿a¿-vormen nl. niet alleen af 
met of dat (een contaminatievorm werd opgegeven in Antwerpen : of as 
da), maar ook met dat, zoals krt. VIII laat zien. (Dit dat wordt ook 
gebruikt voor het dubitatieve of; zie blz. 86-87.) En zoals naast het 
zgn. grammatisch-verbindende dat óók alsdat bestaat, kan alsdat hier 
eveneens een „verlengde vorm" van dat zijn. Het feit dat het ABN ook 
een korte vorm of en een langere vorm alsof kent, is hier misschien van 
invloed. Een andere opvatting heeft VAN ES, die voor het Willebroeks 
de zin: „hij doe(t) persies dat 'nt ni wilt segge" vermeldt en naar aan
leiding daarvan opmerkt: „Dat hier het vgw. dat het vgw. a{l)s ver
dringt, blijkt uit de nevenmogelijkheid asda, waar dus dat is toegevoegd 
aan als"239. Elders zegt hij hierover: „Mogelijk resulteert dit gebruik 
[nl. van dat] uit ellipsen van oorspronkelijke combinaties met dat: 
alsdat of of dat, etc."240. (Deze laatste uitspraak slaat ook op enkele 
t.a.p. geciteerde ¿«¿-zinnen van andere aard.) Deze twee citaten combi
nerend kunnen we VAN ES' verklaring van de vormen alsdat en dat als 
volgt formuleren: als > alsdat > dat, ofwel: het oorspronkelijke als 
werd verlengd tot alsdat, waaruit als ellips dat ontstond. {Dat kan ook 
uit ofdat ontstaan.) Het voorkomen van de oudste vorm in de periferie 
[als in het zuiden) steunt deze opvatting; als tegenargument wil ik 
echter noemen dat het „primitieve" voegwoord dat hier als eindproduct 
van een ontwikkeling wordt aangenomen, en deze ontwikkeling niet in 
de richting van het ABN gaat. Zoals in deze studie verder zal blijken 
is de polyfunctionaliteit van dat kenmerkend voor vele dialecten, maar 
juist niet voor het ABN. 
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Dat voor ABN alsof kent TER LAAN ook in het Gronings: „Hai dee 
hom veur, dat e zaik was" (WDB., p. 153). Vr.A.3z.20 bevatte geen 
Gronings, maar wel een Zuiddrents voorbeeld, nl. voor Noord G 76b 
(„Hij hield 'm d a t . . . " ) . 

of en a ( t ) -(- i n v e r s i e 

FOKKEMA geeft voor Schiermonnikoog de zin: „of siet d'r ien after 
him oon, so roonde hy (alsof iemand hem achterna zat, zo liep hij)" 
(p.30). Ook SASSEN kent dit of -+- inversie in Groningen en merkt op: 
„In het Veenkoloniaal Gronings hoort men dergelijke vormen inciden
teel, van „primitieve" sprekers" 2 4 1. 

Op onze kaart komt dit type twee keer voor in Friesland: Wester-
nijkerk В 22 (ef) en Grouw В 94 (o/ en eft), maar ook in het Belgisch-
Limburgse Rekem Q 12. Ik vestig er de aandacht op - zonder het feit 
te kunnen verklaren - dat de constructies als -f- inv. (blz. 73-74), al + 
inv. (blz. 74) en of + inv. alle drie zowel in Friesland als in Limburg 
voorkomen. 

De Friese vorm a(t) + inversie, die hier zo goed als onder als + in
versie genoemd kan worden, werd genoteerd in Oosternijkerk В 13a en 
Driesum В 32. 

(ge)l i jk ( d a t ) , (ge)l i jk of ( d a t ) , 
(ge)li jk a l s ( d a t ) 

Zoals in ander verband werd opgemerkt (zie blz. 42), kunnen com
binaties als gelijk dat, gelijk of enz. op zichzelf beschouwd worden 
opgevat als bestaande uit een adverbium gelijk en een voegwoord. 
Volgens die interpretatie zouden we in deze combinaties met de be
tekenis van ABN alsof niets nieuws aantreffen: (ge)lijk is dan een 
adverbium van dezelfde orde als net, krek, juist, precies, die alle dikwijls 
in verbinding met een vergelijkend voegwoord o f (dat), als (dat) en dat 
gebruikt worden. 

Ik geloof echter niet dat deze opvatting aan de taal werkelijkheid 
beantwoordt: op de eerste plaats wordt (ge)lijk in het dialectgebied 
waar het voorkomt ook zonder toevoeging als irreëel-vergelijkende 
conjunctie gebruikt, en verder worden (ge)lijk èn (ge)lijk + voegwoord 
net als andere conjuncties vaak voorafgegaan door de genoemde 
adverbia. Uit dit laatste volgt wel dat gelijk of dat, gelijk als e.d. door 
het taalbewustzijn als één „voegwoordelijke uitdrukking" worden op
gevat. Vandaar dat hier de gezamenlijke behandeling volgt van (ge)lijk 
en de combinaties daarmee. 
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Een interessant aspect van het gebruik van gelijk (waaronder ik hier 
en in de volgende ahnea's gemakshalve ook combinaties met dit voeg
woord en met lijk begrijp) als equivalent van ABN alsof, is het feit dat 
er in de dialecten waar dit voorkomt geen verschil gemaakt schijnt te 
worden tussen irreëel-vergelijkende en gewone vergelijkende bijzinnen. 
Er is een duidelijk betekenisonderscheid tussen de ABN-zinnen: „Het 
is zoals je vader het zegt" en „Het is alsof je vader het zegt". Maar als 
we kr t .VIII vergelijken met kr t . I I I , zien we dat een deel van de 
Belgische dialecten in beide zinstypen dezelfde conjunctie gebruikt. 
Er zou een detailonderzoek van deze (Vlaamse) dialecten nodig zijn om 
uit te maken of dit betekenisverschil met andere taalmiddelen uit
gedrukt wordt, en zo ja met welke. Ik denk bv. aan het al dan niet 
gebruiken van conjunctief of modaal praeteritum. 

Al is er op kr t .VIII geen sprake van een werkelijk homogeen gelijk-
gebied, de vormen komen toch vooral voor in West- en westelijk Oost-
Vlaanderen, terwijl oostelijk Oost-Vlaanderen een overgangsgebied 
vormt. De overeenkomst met het o/-gebied van de kaarten II en IV is 
opvallend. De veelvuldig voorkomende combinatie gelijk of dat kan 
ons overigens niet ook hier van een o/-gebied doen spreken : of en of dat 
komen als irreëel-vergelijkende voegwoorden over het hele taalgebied 
voor, en bovendien is in West-België gelijk dat zeker even frequent. 

Het bestaan van een Vlaams (ge^'A-gebied wordt in de Uteratuur 
nauwelijks bevestigd. De vermeldingen van dialectwoorden voor ABN 
alsof zijn er te schaars voor. Weliswaar wordt (ge)lijk of {dat) opgegeven 
voor Oostende H 16 ̂ 2 , Torhout H 116243 en Oudenaarde О 98 2 i l , maar 
daar staat een vermelding van gelijk (dat) en gelijk als (dat) voor 
Mechelen К 330 2 4 5 tegenover. 

Combinaties met gelijk die niet op krt .VIII zijn ingetekend zijn de 
volgende: lijk of te zeggen (Dudzele H 12), lijk o ( = of of als?) (Egem 
H121 en Beveren N16), lijk ofnt (Poperinge H 67), of gelijk (Sas van Gent 
1162), gelijk van( Lovendegem I 193), gelijk als dat (Kasterlee К 273). 

Tenslotte zij opgemerkt dat het W.N.T. gelijk of vermeldt als 
„voorheen" in gebruik (s.v. of 1.8). 

es w e n ( t ) , (of) w e n ( t ) , (of) w a n t 

De vormen wen(t) en want, meest in combinatie met of en es (ABN 
als), vinden we in Limburg. Om het wel zeer irreëel aandoende als 
wen(t) te vermijden, gebruik ik hier, in afwijking van mijn stelregel, de 
steeds opgegeven dialectische vorm es. Voor de verhouding tussen wen 
en went verwijs ik naar de bespreking hiervan op blz. 47. 
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De op kr t .VIII meest frequente voegwoorden zijn es wen(t) en of 
wen(t). Het verschil in frequentie en spreiding tussen deze twee komt 
op de kaart niet al te duidelijk tot uiting, maar es went is in de meerder
heid en vertoont misschien de neiging verder naar het oosten voor te 
komen. Verder valt het op dat in plaatsen over heel Limburg verspreid, 
tot aan de Duitse grens, ook of en/of alsof zijn opgegeven. 

T.a.v. de vormen es wen(t) en of wen(t) merkt SCHUNCK op (VGW. 

VERG., p. 11-14), dat de eerste vorm op een enkele uitzondering na 
meer voorkomt dan de tweede. Tot die uitzonderingen behoren in haar 
materiaal de dialecten van Margraten Q 192, Geleen Q 21 en Venlo 
L 271, waar alleen of went en varianten bestaan. In Geleen luidt de 
vorm of f ent, met de klemtoon op de eerste lettergreep. „Geleen, aan de 
periferie van het oostelijke gebied, demonstreert hier de meer „hol-
landse" vorm van zijn dialect" (p.14). Of went is nl. volgens SCHUNCK 

een tussenvorm tussen (als)of en es wen(t) (p. 11), de Geleense accen
tuering brengt de vorm nog dichter in de richting van ABN of. Over 
Venlo zegt SCHUNCK: „Venlo tenslotte heeft als enige vorm of went, 
een enkele keer of want. Dit is vooral merkwaardig omdat de ermee 
corresponderende vorm went hier niet gebruikt wordt, in de betekenis 
van als, wanneer, maar de op het nederlands lijkende vorm as. Of went 
is misschien een aanwijzing ervoor dat vroeger ook went in Venlo de 
normale vorm was . . . " (p. 14). 

De vorm of f ent die SCHUNCK in Geleen vond, werd in Vr.A.3 z.20 
opgegeven voor Valkenburg Q 101, voor welke plaats ik in de band
opname het „gewone" of went aantrof, SCHUNCK laat zich niet uit over 
of wen(f) in haar geboorteplaats Valkenburg, maar wel over es wen{t) : 
„Het wordt nu niet meer gebruikt, naar mij uit herhaalde informatie 
bleek. Wel is het nog in gebruik in Klimmen en Wylré, twee dorpjes 
op nog geen vijf kilometer afstand van Valkenburg. Deze dorpen 
spreken echter een veel meer op het Heerlens gericht, „oostelijk" 
dialect" (p.12). Zij is dus kennelijk van mening dat es wen(t) in het 
westen terrein verhest, een tendentie die ik ook op kr t .VIII meen te 
onderkennen. De opgave voor Bree L 360 zullen we dan als een relict 
moeten beschouwen. 

De geografische verdeling van alsof, of, of wen(t) en es wen(t) over de 
Limburgse dialecten vat SCHUNCK tenslotte samen in een overzicht 
waarbij ze ook andere isoglossen betrekt. Ik laat haar opnieuw aan het 
woord: „In Zuid-Oost-Limburg treffen we een klein gebied aan waar 
enkel eswent - of went voorkomt, met uitsluiting van of in deze be
tekenis. Dit gebied ligt ten oosten van de isoglosse door Roukens aan-
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gegeven (in: Limburgse Dialectgrenzen, Bijdragen en Mededelingen der 
Dialecten-commissie van de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen te Amsterdam IX, 1947, blz. 36). Deze isoglossenstreng 
loopt ten westen van Waubach (Q 117a), Nieuwenhagen (Q 117), 
Simpelveld (Q 116), Wittern (Q 204), Vijlen (Q 208). Roukens geeft 
hier ook nog Schaesberg bij op, maar wat mijn materiaal betreft en ook 
de indruk die ik van dat dialect gekregen heb, hoort het eerder bij de 
Heerlense dan bij de Kerkraadse kem. Deze isoglossenstreng loopt dus 
iets ten westen van de Benratherlinie. 

Voorts is er een klein gebied dat eswent naast of kent. Zelfs eso f 
komt er een enkele keer voor, maar lijkt niet de autochtone vorm. Dit 
gebied ligt ten oosten van de isoglossenbundel die Leenen (in: Lim
burgse Dialectgrenzen blz. 2, 13) de -lijk/-lich-lijn noemt, en ten westen 
van de zoeven aangegeven isoglosse. De -lijk/-lich-lijn (ten oosten ervan 
komt het achtervoegsel -lieh voor, ten westen -lijk) loopt ten westen 
van Heerlerheide (Q 112a) Heerlen (Q 113) Voerendaal (Q 112) Gulpen 
(Q 203) en Epen (Q 207). Ten westen van dit gebied ligt het grote 
of¡esoj-gebied, met enkel in Geleen de merkwaardige overgangsvorm 
of f ent, terwijl in Noord-Limburg Venlo afwijkt met of went, dat soms 
zelfs of want wordt. Iets ten noorden van Roermond komt esof voor in 
de gedaante aso/" (VGW. VERG., p.20-21). 

Dat kr t .VIII van het hier gegeven beeld nogal afwijkt, vooral door 
het overal voorkomen van de ABN-vormen of en alsof {esof), is bij een 
schriftelijk ingevulde vragenlijst wel begrijpelijk. 

De vorm of want, die SCHUNCK in Venlo L271 aantrof, komt verder 
alleen voor in Belgisch-Limburg : de kaart toont de plaatsen Zonhoven 
Q 1 en Peer L 355, de literatuur bevat vermeldingen voor de eerst
genoemde plaats ̂ 8 en voor Geistingen L 3712 4 7 . 

Voor hetzelfde Zonhoven werd in FRINGS - VANDENHEUVEL het enkele 
want opgegeven. Hiermee correspondeert de vermelding van went 
voor Mechelen-aan-de-Maas Q Q248. Of we de Belgische want-vormen 
altijd als varianten van wen{t) kunnen beschouwen is al besproken op 
blz. 48. 

hoe (da t ) 

In BLANCQUAERT'S schets in het dialect van Opdorp I 272 wordt 
drie maal hoe dat gebruikt met de betekenis van ABN (als)of, bv. : 
„'t is precies hoe dat ze van den duvel bezeten zijn" (r. 39-40). Voor het 
niet ver van Opdorp gelegen Bornem I 220 werd hoe dat (u da) opge-
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geven in Vr. LA ζ.20 (niet ingetekend op krt. VIII). VAN LANGENDONCK 

vermeldt ditzelfde voegwoord voor Tildonk Ρ 21 (p. 48,149). 

a n d e r e w o o r d e n 

Tot slot volgt hier volledigheidshalve een opgave van enkele dialect

woorden voor ABN (als)of die slechts een enkele keer voorkwamen, niet 

op krt. VIII zijn ingetekend, en soms moeilijk te beoordelen zijn. 

Wie werd in Vr.A.3 z.20 opgegeven voor Kessel L 298. Wie of vond 

SCHUNCK in literair getint Maastrichts proza. Ze beschouwt het als 

„een contaminatie van wie en esof" (VGW. VERG., p.9). 

„Azas" kwam naast of voor in de opgaven voor Tongeren Q 162 in 

de Leuvense lijst. Misschien een vernederlandsing van een oorspronke

lijk ook hier voorkomend es wen(t) ? (vgl. of als in L 328, blz. 73). 

De bijzonder vreemde vorm omdat werd aangetroffen in FRINGS -

VANDENHEUVEL, en wel voor Halle (O 268? - een nadere aanduiding 

ontbreekt in de bron) en Beveren I 178. - Voor Blarikum E 128 vond 

ik in de Amsterdamse vragenlijst „(net) dat of". 

Moeilijk te beoordelen waren de vormen os {als of of met assimilatie?) 

in Brugge H 36 en oea {hoe α(ί)?) in Kapellen К 221, beide afkomstig 
uit Vr.L.4z.20. 

II . ALS ZGN. G R A M M A T I S C H - V E R B I N D E N D VOEGWOORD 

Grammatisch-verbindende functie heeft of volgens het W.N.T. „in 
die gevallen, waarin de oorspronkelijke beteekenis van indien, ten 
gevolge van overdrachtelijke toepassing of van het elliptische der 
uitdrukking, zoodanig verzwakt en gewijzigd is, dat zij in het taal
bewustzijn in ' t geheel niet meer gevoeld wordt". (Zie voor de term 
„grammatisch-verbindend" blz. 91). 

1. Of als inleidend woord van dubitatieve zinnen (W.N.T. of II.A.l t/m 3) 

Vr.A. 12 z. 7 bevatte de volgende zinnen met de dubitatieve con
junctie of: 

„Ik weet niet of ik kom; 
Zij wist niet of we kwamen; 
Hij vroeg of ik durfde ; 
Hij vroeg of wij durfden ; 

Schrijf of je komt; 
Ze moeten zeggen of ze komen". 
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Van deze zinnen waren de laatste twee minder goed bruikbaar, omdat 
hier het voegwoord als in plaats van of ook een begrijpelijke en normale 
zin oplevert. Dialectweergaven hiervan met als hebben dus geen be
wijskracht voor het bestaan van als = ABN dubitatici of in het be
trokken dialect. 

Bij het tekenen van k r t . IX ben ik uitgegaan van de eerste twee 
zinnen. De volgende twee heb ik ter vergelijking gebruikt: als hierin 
als- of a (t) -vormen voorkwamen die niet in de eerste zinnen waren op
gegeven, zijn deze vormen, met gebruikmaking van een apart teken, 
op de kaart genoteerd. 

Voor België moest ik helaas gebruik maken van een andere zin, 
waarvoor ik koos: „'t Is nog te zien of hij komt ('t is nog de vraag, ' t is 
nog kwestie, enz.)" (Vr.L.36 z.50). Hoewel er dus bij het tekenen van 
krt. IX voor Nederland en België verschillende zinnen verwerkt moesten 
worden, leek me dit geen overwegend bezwaar om het gebruik van het 
dubitatieve of en de daarmee corresponderende dialectwoorden aldus 
te demonstreren. 

In de hierna volgende bespreking zal ook gebruik gemaakt worden 
van de tweede zin met dubitatief of uit het Belgische enquêtemateriaal, 
nl.: „Ik wil eens zien of (dat) ge braaf zult zijn!" (Vr.L.46z.8). Het 
aantal antwoorden op deze vragenlijst was aanzienlijk geringer dan dat 
van nr.36, om welke reden de bovenaangehaalde zin uit deze laatste 
lijst voor de kaart is gekozen. 

Voor het gehele taalgebied beschikte ik tenslotte nog over een ge
sloten kaart, getekend naar de gegevens uit de Gem.Vr. (z.5: „Hij 
vraagt of je komt"). 

of, o fda t , o fa ( t ) , oft 

In nog sterker mate dan voor of = alsof geldt hier dat de ABN-vorm 
of over het gehele taalgebied bekend is. Alleen in West-Vlaanderen 
behoren de o/-opgaven werkelijk tot de zeldzaamheden. Niet in Fries
land, waar overigens „in het correct gesproken bolswards" het laten 
horen van de / in „ik wit net o(f) sto komste" door DE BOER een 
„hollandisme" genoemd wordt ^ 9 . SYTSTRA - HOF kent „in de spreektaal 
alleen oft en dit gewoonlijk zonder / " (p. 171); zo ook SIPMA: „oft, 
sprutsen meast o't" (p.80). Zijn de betrekkelijk talrijke opgaven van 
of en oft veroorzaakt door invloed van het Nederlands, misschien 
vooral het Nederlandse voorbeeld van de vragenlijst? Of is hier de 
geschreven vorm oft voor [ot] in het spel? 

Of a(t) - waarbij inbegrepen de pluralisvorm of an, en of ank voor 
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of a(t)ik - komt weer voor in Zeeland. De ofdat-vormen vertonen een 
zelfde spreiding als op kr t .VII I ; in Vr.L.46 z.8 waar de combinatie 
of dat in het ABN-voorbeeld gesuggereerd wordt, zijn de opgaven ervan 
naar verhouding veel talrijker; ze ontbreken daar alleen in de oostelijke 
helft van Belgisch-Limburg. 

of + i n v e r s i e 

Het zinnetje „of wol mevrau eevn kommn" wordt door VAN ES en 
SASSEN in de mond gelegd van een Gronings dienstmeisje, dat in op
dracht van haar werkgeefster aan de buurvrouw vraagt even langs te 
komen250. Beiden verklaren deze constructie als een combinatie van 
elementen uit de indirecte en de directe vraag: enerzijds het voeg
woord, het praeteritum en de derde persoon („Mevrouw ( = werk
geefster) vroeg, of mevrouw ( = buurvrouw) even wou komen"), ander
zijds de woordvolgorde („Wil mevrouw even komen?"), SASSEN legt de 
nadruk op het overwegen van de indirecte elementen, te verklaren uit 
de behoefte tot een zo min mogelijk direct-vragende formulering. Het 
verwondert mij dan echter dat er geen profijt getrokken is van de 
mogelijkheid ook de afhankelijke woordvolgorde te gebruiken. Een 
Hollands dienstmeisje (en vele andere Hollanders met haar) zou zeker 
zeggen: „Of U effe wil komme". („Mevrouw" i.p.v. „U" als aanspreking 
klinkt in het Hollands wat te feodaal, maar het praeteritum is wel 
mogelijk, als de spreekster meer uitdrukkelijk refereert aan de gegeven 
opdracht: „(Ik moest - niet: moet! - vragen) of U effe wou komme".) 
Misschien kent het Gronings de afhankelijke woordorde in deze ge
vallen niet ; misschien ook wel, en moeten we de o/-zin met inversie in 
verband brengen met soortgelijke constructies met hypothetische be
tekenis (zie blz. 61 vv.: vgl. SASSEN t.a.p. p. 113). Of is misschien of 
met (vragende) hoofdzinvolgorde te beschouwen als dai met (bevesti
gende) hoofdzinvolgorde (blz. 92-95) ? Voor iemand met een Hollands 
taalgevoel is dit alles moeilijk te beoordelen. 

De STIL. GR. geeft nog een ander voorbeeld, ditmaal met vooraf
gaande hoofdzin: „Hij vruig, of wol ik mit" (p.644). VAN ES noemt dit 
zinstype „exclusief Gronings, althans niet Fries" (t.a.p., p.273). 

als , a ( t ) , al, wen 

Alvorens de andere dialectwoorden die als dubitatieve conjunctie 
gebruikt worden te behandelen, vermeld ik hier enkele moeilijkheden 
die rezen bij het beoordelen van de opgaven in de vragenlijsten en het 
noteren ervan op de kaart, en de manier waarop ik getracht heb deze 
problemen op te lossen. 
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De vorm die ik in deze studie ter wille van de eenvormigheid steeds 
als a(t) spel, representeert op krt. IX evenals elders de Friese varianten 
à, at, ò en ot. Ook het ABN a(l)s komt in Friesland nl. als os voor. De 
opgaven o'k en o'w zijn in het Friese taalgebied daarom met het teken 
voor a(t) genoteerd. 

In de niet-Friese noordoostelijke dialecten komen echter géén 
o-varianten van as en at voor. De hier vaak opgegeven vormen o'k en 
o'w zijn daarom als assimileringen van of ik en of we beschouwd. Het 
lijkt me alleszins aannemelijk dat in deze dialecten met hun vrij ver 
gaande reductie van onbeklemtoonde woorden de / in deze posities 
verdwijnt. Op de gesloten kaart die getekend is naar de zin „Hij vraagt 
of je komt" uit de Gem. Vr., zijn dan ook de Stellingwerven (hierover 
aanstonds) en het grootste deel van Drente en Overijsel als cy'-gebied 
aangegeven (Groningen en aangrenzende gebieden, alsook Oost-Twente 
heeft hier ofste e.d.). 

In deze „Saksische" dialecten wordt voor ABN of ik, of we nu en dan 
a'k, a'w e.d. opgegeven. Daarnaast komt ook als voor. Hoewel de vorm 
αψ) in Vr. A. 12 z. 7 (vgl. de vormen voor temporeel-hypothetisch a{t) in 
dit gebied op blz. 50) nooit voorkwam, zijn de opgaven a'k en a'w toch 
met het teken voor a{f) op de kaart genoteerd. Het komt me evenwel 
voor dat er weinig bezwaar tegen bestaat deze vormen als varianten 
van als te beschouwen. 

De Stellingwerven nemen een tussenpositie in tussen Fries en noord
oostelijk Nederlands. Uit krt. VII blijkt dat het Friese a(f) er geenszins 
onbekend is, het wordt in de atlas echter steeds met de vocaal à, nooit 
met ò zoals in het Fries, opgegeven. De vormen o'k en o'w zijn daarom 
ook in dit gebied als of ik en of we geïnterpreteerd. 

In Vlaanderen was de situatie anders. In Vr.L.36 z.50 werd het 
pronomen hij (vaak het enclitische en) meestal voorafgegaan door een t 
(o/ t en enz.). Stond voor deze / een s dan werd als genoteerd, stond er 
een / dan of, stond er geen consonant dan a(¿). De moeilijkheid lag hier 
in de vocaal van de laatste vorm. Behalve ò (zoals ook in os) en zelden 
à, kwam nl. in een aantal Zuidwestvlaamse plaatsen ook oe voor. Daar 
in deze streek ook in RND z. 1 voor ABN als een vorm met ог-klank 
voorkomt, heb ik ook hier a{t) genoteerd. De spelvorm a(i) betekent dan 
dus eigenlijk alleen nog: een of andere vocaal zonder / of s, al dan niet 
gevolgd door een t. De moeilijkheid was echter dat in België ook 
hoe(dat) voor of voorkomt (ook voor {als)of, zie blz. 79). Meestal is de 
vorm hoe dat, maar als dit dat wegblijft is het woord in Ä-loze dialecten 
niet meer te onderscheiden van het zojuist bedoelde oe(t) = a(t). Door 
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vergelijking met de atlassen en andere vragenlijsten kon echter wel 
worden bepaald of een oe-opgave als (h)oe (dat) of als a(t) geïnterpre
teerd moest worden. 

Intussen blijkt uit het bovenstaande wel hoeveel moeilijkheden er 
rijzen bij de beoordeling van het materiaal en het in kaart brengen van 
de opgaven. Het tekenen van een „waterdichte" kaart is dan ook, nog 
afgezien van „gewone" vergissingen, welhaast onmogelijk. Hiermee 
rekening houdend kunnen we nu k r t . IX nader bekijken en vergelijken 
met andere gegevens. 

In Friesland komen naast of de vormen a/s en a(t) geregeld voor. Op 
de gesloten kaart naar de Gem. Vr. is Friesland (inclusief Terschelling, 
minus de Stellingwerven en een oostelijke strook) as/os-gebied, met 
twaalf verspreide o/-opgaven. In de Hteratuur wordt als voor ABN of 
vermeld bij VAN BLOM (p. 172-173) en DE BOER VERV. (p.20; Hinde-
lopen), DAAN zegt in haar artikel over „As. Voegwoord in dubitatieve 
objectszinnen", dat er een groot aantal van dergelijke zinnen door de 
Fryske Akademy in verschillende bronnen is gevonden ; verder trof zij 
het aan in het Terschellings van Jan Wever. Deze laatste bron wordt 
ook in het W.N.T. genoemd (Suppl. s.v. als VIII), met de opmerking: 
„Alleen in het aangehaalde werk aangetroffen". Al wordt vermeld voor 
het Hindelopens251. 

In Groningen toont k r t . IX slechts één «¿s-vorm, en wel in Win
schoten С 161. TER LAAN zegt dat „AS, soms voor óf, in vragen: Moeke 
vruig, as ze de scheer kriegen kon" gebruikt wordt (WDB. p.46). SASSEN 

kent dit dubitatieve als met name in de Veenkoloniën252. 
In de Stellingwerven, Zuid-Drente en Noord-Overijsel zijn de als- en 

vooral de a(¿)-opgaven van de kaart wat frequenter. In de literatuur 
sluiten hierbij de als- en a(t)-zinnen aan die SASSEN opgeeft voor 
Ruinen G 48. In zijn materiaal komt als dubitatieve conjunctie zelfs 
nooit of voor (p. 179-180). Prof. Van Haeringen noemt het dubitatieve 
als in Noord-Overijsel gewoon, blijkens mededeling van DAAN in haar 
zojuist vermelde artikel. 

NUIJ TENS vond in opstellen van schoolkinderen uit Borne G 201 wel 
als voor of, maar noemt het aantal afwijkingen van het ABN vrij klein. 
Maar „ . . . in de gesproken taal kan men ook bij volwassenen herhaalde
lijk als horen, waar in andere delen van het land meestal dat of of ge
bruikt wordt" (p.128). Op de kaart komen in Twente maar twee a(t)-
vormen voor (Vriezenveen G 171 en Goor G 223). 

In geen van deze niet-Friese dialecten zijn als- of a(t)-vormen te 
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vinden in de Gem.Vr., uitgezonderd het Stellingwerfse Oldelamer 
F 42b {als). 

Het artikel van DAAN ging uit van het gebruik van dubitatief als bij 
de Enkhuizer visser Jan Goos. Vermeldingen voor andere Hollandse 
dialecten heb ik nergens gevonden. Gezien het conservatief karakter 
van het Enkhuizens dialect, lijkt het me het meest waarschijnlijk dat 
dit als een relict is van een verschijnsel dat vroeger, in aansluiting bij 
het Fries, over een veel groter gedeelte van Noord-Holland verspreid is 
geweest (vgl. blz. 93-95). 

In het zuiden schijnt als over heel Nederlandssprekend België ver
spreid voor te komen, zij het vooral in het westen van Vlaanderen. In 
het laatste gebied vinden we ook een zeer duidelijke concentratie van 
fl(i)-vormen, met gevolg dat de o/-opgaven tot de uitzonderingen be
horen. Dit ondanks het feit dat VERCOULLIE als dubitatieve conjunctie 
wel of (p.47), maar niet als opgeeft. 

DAAN signaleert in haar artikel het voorkomen van als in de taal van 
Westvlaamse schoolkinderen. Voor Brugge H 362 5 3 en Oostende 
H 16254 wordt als met dubitatieve betekenis in de literatuur vermeld; 
voor Torhout H 116 a(¿)256. 

Hiernaast staat dan een opgave van als door VAN LANGENDONCK 

voor het centraal-Brabantse Tildonk Ρ 21 (p. 145). Ook elders in 
Brabant komt blijkens de kaart als voor, bv. in Ukkel Ρ 122 en 
Wolvertem O 70; in het Antwerpse in Oevel К 306. In Limburg kan 
bijna van een tweede a/s-concentratie gesproken worden. 

Op de gesloten kaart op basis van de Gem. Vr. is westelijk Vlaanderen 
als oj ( = of 7e)-gebied aangegeven. Dit o-element zou in mijn inter
pretatie als variant van a(t) worden beschouwd. (Zoals hierboven ver
meld is op de bedoelde kaart ook een groot deel van Noord-Oost-
Nederland 07-gebied. Het ene oj is echter (structureel) het andere niet. 
Om het wat simplistisch te zeggen: het Vlaamse oj = als je, het 
„Saksische" oj = of je.) Een paar maal komt in dit zelfde gebied een 
ais-vorm voor. Hetzelfde beeld geeft een kaart die ik tekende naar 
Vr. L. 46 z. 8. In zoverre zijn dus deze kaarten en krt. IX niet principieel 
verschillend. Als- en a(/)-opgaven buiten westelijk Vlaanderen ont
breken echter op de gesloten kaart geheel, terwijl Vr. L.46 z.8 alleen als 
vermeldt in Gruitrode L 366. 

De vorm al werd in Vr. L. 36 z. 50 opgegeven voor Вегіааг К 295 
(niet ingetekend op krt. IX), gelegen in hetzelfde gebied waar we het 
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vergelijkende al aantroffen (zie blz. 20). In de literatuur wordt al als 
dubitatief voegwoord vermeld bij HOEKEMA voor het Fries : „ . . . yn myn 
jonge jierren wiene der ek gauris (dikwijls) minsken dy ' t . . . al foar oft 
brûkten. 't Wie sporadysk, mar sa bigjinne foroaringen yn 'e tael altyd. 
Soms set sok ding troch, mar faken fortutearzet (gaat ten onder) it al 
ier" (p. 19). Dit laatste zal gebeurd zijn; in het enquêtemateriaal heb ik 
althans geen Fries dubitatief al gevonden. 

Een interessante vorm vinden we nog in Mopertingen Q 90, waar in 
Vr.L.46 z.8 wen wordt opgegeven. Het lijkt me dat we hier met een 
„hyperlimburgisme" te maken hebben: naar analogie van het tempo
reel-hypothetische als (blz. 47-48) wordt ook het dubitatieve als door 
het Limburgse wen vervangen. Overigens een teken van de sterke 
positie die het dubitatieve als in de Limburgse dialecten inneemt. 

da t , a l s d a t 

Evenals op kr t .VIII zien we op krt. IX in vele Belgische dialecten 
dat als equivalent van ABN of optreden. Het is weer geconcentreerd 
in centraal-België, maar ook ten oosten en ten westen daarvan niet 
geheel onbekend, getuige de opgaven voor bv. Tongeren Q 162 en 
Westrozebeke N 36. Dat dubitatief dat ook meer naar het westen 
voorkomt blijkt nog duidelijker in Vr.L.46 z.8; de gesloten kaart naar 
de Gem.Vr. toont merkwaardigerwijs in het geheel geen ¿αί-vormen. 
Is dubitatief dat misschien na het verbum vragen (de zin luidt: „Hij 
vraagt of je komt"), als de objectszin nog zo duidelijk een vraag is, 
niet mogelijk? LAMBERTS geeft voor Willebroek echter de zin: „Vraagt 
eens, dat ze geen andere hebben" (p.211). 

De opgaven in de literatuur zijn wel in overeenstemming met het 
kaartbeeld; vermeldingen voor Willebroek К 320 2 5 β , Mechelen К 330 
(„de grote vraag is dat ( = of) hij wil meegaan") 2 5 7 , Tildonk Ρ 2 1 Ζ 5 β , 
maar ook voor het Westvlaamse Kortrijk N 141 2 5 9 . 

De vorm alsdat trof ik niet aan in het enquêtemateriaal, terwijl het 
toch als equivalent van alsof nogal eens voorkwam op kr t .VIII . Twee 
vermeldingen in monografieën tonen aan dat het ook als dubitatief 
voegwoord wel bestaat, VAN DER VORST zegt over het Mechéis: „Soms 
hoort men in de plaats van het voegwoord da ook wel eens azda = 
alsdat". Hij geeft twee voorbeelden, die in de ABN-weergave luiden: 
„ik heb gezegd alsdat hij hem ( = zich) moest spoeden" en: „hij vroeg 
als dat hij mocht meegaan" (p. 193). Uit de formulering en uit het geven 
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van deze twee voorbeelden blijkt wel dat de auteur alsdat beschouwt 
als verlengde vorm van dat. Dezelfde mening poneerde ik op blz. 75 
t.a.v. alsdat voor ABN alsof. - Ook voor het Tildonks geeft VAN 
LANGENDONCK alsdat op (p. 145). 

hoe ( da t ) 

Het voegwoord hoe(dat) komt in het enquêtemateriaal vaker voor 
als dubitatieve conjunctie dan als vergelijkende ( = alsof, blz. 79). In 
de Gem. Vr. wordt het niet vermeld; k r t . IX en Vr. L.46 z.8 geven het
zelfde beeld: een concentratie van hoe- en meestal hoe ¿atf-vormen in 
Zuid-Oost-Vlaanderen en omgeving. In Vr. L. 46 z. 8 wordt hoe dat ook 
opgegeven voor Tildonk Ρ 21, voor welke plaats het ook vermeld 
wordt door VAN LANGENDONCK (p. 145, 148). 

a n d e r e v o r m e n 

Moeilijk interpreteerbare opgaven waren de volgende, afkomstig uit 
Vr. L. 36 z. 50 (a) en Vr. L. 46 z. 8 (b) : 

hoa{t) (a) - Wingene Η 119. Misschien een combinatie van hoe-\-a{t)l 
goi (b) - Staden N 32 ; 
got (a) - Vlamertinge N 68. Als de laatste letters van deze twee 

vormen resp. het pron. pers. 2e pers. sing, (in het Westvlaams jij, je) 
en de „eufonische" t vóór de 3e pers. (of-t-en, as-t-en) voorstellen, kan 
de vocaal als a(t)-vomi gelden. Hiermee is de aanvangs-g echter niet 
verklaard. 

noe en no (b) - Beselare N 79 ; 
noet (a) - Wevelgem N 139. T.a.v. het wel en niet voorkomen van 

de t geldt hetzelfde als hiervoor gezegd is. De vocaal oe kan in deze 
omgeving als variant van a(t) opgevat worden (zie blz. 83). Is de initiale 
η misschien en, zoals in de vorm nof die als en of verklaard wordt 
(blz. 59)? 

2. Of na vraagwoorden in afhankelijke zinnen 

S.v. of I I . A. 4 behandelt het W.N.T. of in een zin als: „Ik weet niet, 
wie of het gedaan heeft". Ook hier komt het voor „in bijzinnen, wier 
inhoud als twijfelachtig gedacht wordt" (W.N.T. of H.A.), het dubita
tieve betekeniselement is relevant. 

Volgens het W.N.T. is dit gebruik van of beperkt „tot den losseren 
toon der gemeenzame spreektaal". De STIL. GR. noemt de combinaties 
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waar of, hoe of, wanneer of, wie of, wat of „in volkstaal algemeen ver
breid" evenals vragende woorden met dat (p.651)260. 

Bij de hierna volgende bespreking kan alleen gebruik gemaakt wor
den van de literatuur. Bij het verzamelen van enquêtemateriaal heb ik 
alleen die zinnen gekozen waarin als, of en dat als zelfstandig voegwoord 
voorkwamen, en geen aandacht besteed aan het gebruik van deze 
woorden als subordinerend of dubitatici partikel. In een later stadium 
van het onderzoek was het om praktische redenen bezwaarlijk nog naar 
nieuw enquêtemateriaal te zoeken. Bovendien zou het voorkomen van 
deze partikels in vragenlijsten en atlassen voor een groot deel op toeval 
berusten. In verzorgd ABN, zeker in geschreven taal, worden deze 
„overtollige" woorden immers vrijwel nooit gebruikt, en een voorbeeld
zin zou dus bv. luiden: „Ik weet niet waar hij woont". Het is zeer voor 
de hand liggend dat de ondervraagde zo'n zin „vertaalt" zonder er aan 
te denken dat het woord waar in zijn dialect (soms? meestal?) door een 
„betekenisloos" of (of: dat) gevolgd wordt. Een dialectzin zonder 
partikel bewijst nog niet dat zo'n woordje nooit gebruikt wordt. 

Anderzijds bevatten de woordenboeken en monografieën tamelijk 
veel gegevens over deze partikels, zodat hieruit zeker verantwoorde 
conclusies kunnen worden getrokken. Hoewel enig enquêtemateriaal 
ter vergelijking zeker zijn waarde gehad zou hebben, geloof ik niet dat 
het hieronder geschetste beeld daardoor in belangrijke mate zou zijn 
gewijzigd. 

of 

Het dubitatieve partikel of schijnt in de meeste dialecten van 
Nederland in geregeld gebruik te zijn. T.a.v. het Fries moeten we be
denken, dat een als oft opgegeven vorm in de levend gesproken taal a{t) 
is, en in dit geval vaak niet meer dan een enclitische ¿2β1. Dit /-element 
wordt behandeld onder dat als subordinerend partikel, blz. 110-116. 
Dat TER LAAN bij zijn vermelding van het dubitatieve partikel of in 
het Gronings opmerkt: „Niet W.K." 2 6 2 , zal dan ook wel betekenen dat 
in het Westerkwartier de Friese a(t)- en/of i-vormen gebruikt worden. 
Dit wil weer niet zeggen dat in het Fries en de daardoor beïnvloede 
dialecten geen of zou voorkomen. Deze vorm, al dan niet onder ABN-
invloed ontstaan, is immers ook ruim vertegenwoordigd op de kaart 
van de semantisch en syntactisch nauw verwante dubitatieve con
junctie of (krt.IX). 

Behalve voor het Fries en het Gronings wordt het dubitatieve 
partikel of opgegeven voor het Kempenlands283, het Maastrichts264, 
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het Zeeuws van Kruiningen (waar het of à luidt) 2 β 5 , het Westnoord-
brabants 2 6 6 en verscheidene Hollandse dialecten. Het ontbreken van 
opgaven voor het noordoostelijk dialectgebied, waar wel als en a{t) in 
deze functie voorkomen, zal wel net zo min als t.a.v. het Fries inhouden 
dat het dubitatieve partikel of hier helemaal niet bestaat. Ook hier kan 
verwezen worden naar krt. IX. 

Belangrijker is dat er in de gehele literatuur nergens melding wordt 
gemaakt van het dubitatieve partikel of in enig Belgisch dialect. Hier
tegenover staat een overvloed van opgaven van het subordinerend 
partikel dat, waaruit blijkt dat de zuidelijke auteurs wel degelijk aan
dacht besteed hebben aan dit soort woorden. Uit opgaven als wie dat, 
wat dat, wanneer dat blijkt wel dat er in België dat voorkomt in combi
naties waar de Noordnederlandse taaigenoten eerder of zouden ge
bruiken. Overigens is dat ook in het noorden dikwijls (misschien wel 
altijd?) mogelijk i.p.v. of, vgl.: ik weet niet waar of ie woont en: ik weet 
niet waar dat ie woont. Maar in België is dit dat blijkbaar de enige 
mogelijkheid, waarvan overigens een zeer veelvuldig gebruik gemaakt 
wordt (zie blz. 102-104), en ontbreekt het dubitatieve partikel o/. 

a ls , a ( t ) 

Naast „ik weet niet waar of ie woont" is in het ABN, althans in „den 
losseren toon der gemeenzame spreektaal" ook mogehjk: „ik weet niet 
waar dat ie woont". Maar naast het misschien alleen dialectische : „Toen 
dat ie thuiskwam was iedereen al naar bed" staat althans in het 
Hollands geen zin met of. We kunnen dus stellen - in de terminologie 
van Paardekooper - dat het paradigma van dat uitgebreider is dan dat 
van of. 

Als we nu constateren dat in noordoostelijke dialecten, bv. het 
Ruinders, zinnen voorkomen die ingeleid worden door de conjunctie 
doe ( = ABN toen), gevolgd door het partikel als (SASSEN RUINEN, 

p. 164), dan zou dit een aanleiding kunnen zijn dit als te beschouwen 
als gelijkwaardig aan het partikel dat uit het gesproken ABN, en het als 
zodanig te behandelen. Bij de bespreking van dit partikel zal het noord
oostelijke als dan ook nogmaals ter sprake komen (blz. 104). Aangezien 
als in deze dialecten echter ook als dubitatieve conjunctie gebruikt 
wordt, equivalent aan ABN of (zie krt. IX), meen ik het ook hier als 
dubitatief partikel te moeten behandelen. Hetzelfde geldt t.a.v. a{t). 

Voor het Fries wordt behalve het hierboven genoemde oft als dubita
tief partikel ook «¿s opgegeven, bv. in : „wy seilte sjen, hwa as baes is" 
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( = we zullen zien wie of er baas is) 2 β ' . Voor het dialect van Hindelopen 
vermeldt DE BOER a(t) (p. 164-165). 

TER LAAN geeft voor het Gronings de zin: „Ik wait пай wanneer dat, 
wanneer as e komt" (WDB., p. 1051). Een van de invullers (ni. die voor 
Hindelopen F 2, woonachtig in Meppel F 74) van Vr. A. 3 z. 24 merkt 
op: „Hier in Meppel zegt 't volk as: toen as we kwamen, wààr as ie 
woont, wat as hij zegd hef". Het voorkomen van het partikel als in 
Ruinen G 48 is zojuist al genoemd; SASSEN vermeldt op p. 164 „onder
schikkende voegwoorden als waor, waneer, huo, doe en onderschikkende 
pronomina" als woorden die door als gevolgd kunnen worden. 

De bandopnamen van De Wijk F 75 en Staphorst F 87 bevatten ook 
enkele zinnen met als in deze functie, resp. in combinatie met wie en 
wat en met waar. Bdopn. F 90 (Kampen) leverde een vorm van a{t) op: 
(h)oe a'k. In Borne G 201 vond NUIJTENS in zijn schoolopstellen één
maal hoe als (p. 128). BEZOEN noemt „het waarschijnlijk jeugdige at-
partikel" voor Twente en Achterhoek (p. 63-64). Zelhem G 278 kent 
zowel als- („wat. . . as", „wat veur. . . as" als a(i)-vormen („waor a'k", 
„hoe at", „wie at")2 6 8 . 

Merkwaardig was het voorkomen van als in de bandopname van 
Volendam E 91b: „moe'j 's praktiezeere hoe slecht assie was". De over
eenkomst met het dubitatieve voegwoord als in het Enkhuizens 
(blz. 85) is opvallend. 

Ook hier ontbreken de opgaven voor Belgische dialecten. Westelijk 
Vlaanderen, waar op kr t . IX een grote concentratie van a(t)- en a/s-
vormen te zien was, gebruikt evenals de rest van België blijkbaar uit
sluitend het partikel dat. 

3. Of ter inleiding van een sterke bevestiging 

Het beklemtoonde of in een voorbeeld als „Of ik blij ben!" leidt een 
onafhankelijke zin in, die de vorm heeft van een afhankelijke vraag en 
de betekenis van een sterke bevestiging (W.N.T. of H.A. 5 (kol.76)). 

Deze in het ABN zeer gebruikelijke constructie zal ook wel in vele 
dialecten bekend zijn, al zijn de vermeldingen in de literatuur schaars. 
In Nederland geeft alleen SASSEN een dergelijke zin op voor Ruinen 
G 48, de enige uit zijn materiaal (p.179). Naast deze o/-zin stonden 
twee als-zinnen met dezelfde betekenis: „noow, as tie wel 'n drupten 
lustnf - waart oe, as tet 'n rakert is!" (p. 180). Merkwaardigerwijs vinden 
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we in het Kempenlands ook zo'n voorbeeld met als: „A's ge geleek het!" 
Of je gelijk hebt!2 β β. 

In België zijn wat meer opgaven ; dat deze alleen plaatsen en dialect-
gebieden in de westelijke helft van het land betreffen, zal wel op toeval 
berusten. De conjunctie is steeds of; ook in West-Vlaanderen wordt in 
deze functie blijkbaar geen als gebruikt, getuige bv. de vermelding bij 
DE во (p.662). In Zuid-Oost-Vlaanderen komt ook ofdat voor270. 

Een aparte onderafdeling „Niet-ABN of" kan achterwege blijven. De 
alleen dialectische gebruikswijzen van of zijn al behandeld onder als, of 
zullen nog ter sprake komen onder dat. 

D. ABN dat IN DE DIALECTEN EN HET F R I E S 

1. Zgn. grammatisch-verbindend dat 

Onder „zgn. grammatisch-verbindend" wordt hier verstaan wat het 
W.N.T. (s.v. dat l ) 2 7 1 met Den Hertog noemt: „Ter inleiding van eene 
afhankelijke mededeeling in de functies van onderwerp, lijdend voor
werp, oorz. voorwerp, of bijvoegelijke bepaling". 

dat, dit, die 

Het voegwoord dat is als zgn. grammatisch-verbindende conjunctie 
in het gehele taalgebied gebruikelijk, ook daar waar naast dat andere 
conjuncties voorkomen. Dit blijkt duidelijk uit alle atlassen en vragen
lijsten, zodat het tekenen van een kaart overbodig is. Ook in de 
literatuur wordt het zgn. gramm. verb, dat expliciet of impliciet (in 
voorbeelden) veelvuldig vermeld ; een opgave van de betrokken werken 
kan gevoeglijk achterwege blijven. 

Opvallende vormen, die overeenkomst met dat vertonen, maar toch 
moeilijk als eenvoudige klankvarianten beschouwd kunnen worden, 
zijn het Westvlaamse die en het Frans-Vlaamse dit. Het eerste wordt 
alleen genoemd door GEZELLE : „DIE, = Dat. Fr. que. - De Pol zei die 
'k gelogen ha. Dat is: Pol zei dat ik gelogen hadde. Geh. Meenen" 
[N132] (p.113). 

Dit komt dikwijls voor in de opgaven voor Frans-Vlaanderen uit de 
atlas; niet alleen in RND z.16, 62, 71, 112, 117, 118 en 134, waar dat 
zgn. gramm. verb, is, maar ook in RND z.30 en 80, waar het als tweede 
element van eer dat/voordat fungeert. De vorm dit wisselt soms in de
zelfde plaats af met dat, zodat we niet aan een verregaande vocaal-
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vernauwing hoeven te denken. Als we mogen aannemen, zoals meestal 
wordt gedaan, dat de conjunctie dat uit het demonstratieve pronomen 
dai is ontstaan, hebben we hier dus waarschijnlijk een gebied waar 
(ook) het demonstratieve dit als voegwoord kan fungeren. 

Dat als inleiding van een bijvoeglijke bijzin, dus gebruikt na een 
substantief waarbij het niet als relatief pronomen kan gelden, is in 
ABN en dialect algemeen gebruikelijk, bv. : „Dat dateert uit de tijd dat 
ik nog student was", - „Je mag mee op voorwaarde dat je slaagt". In 
de bandopnamen van enkele Hollandse dialecten vond ik echter ge
vallen die in het verzorgde ABN niet goed mogelijk zijn, bv.: „En 
heleboel van die woorde het je, dat en aer niet weet wat of het is" 
(Barsingerhorn E 12) ; „as je nou en moot had, dat er vier per mangs-
klompen inzatte" (Alien aan de Rijn E 176). Het is bij deze zinnen niet 
altijd met zekerheid uit te maken, of dat bij het voorafgaande sub
stantief aansluit, dan wel een adverbiale bijzin inleidt, bv. in: „ . . .dat 
e h . . . die. . . die logger en slinger gaf, dat t ie . . . dattie naer die breil 
toeging" (Katwijk E 134). Behalve in de genoemde plaatsen trof ik 
dergelijke zinnen aan in: Berkel К 8, Lekkerkerk К 54 en Oude Tonge-
Achthuizen I 45-45a. In Ameide К 27 kwam dat voor na een pronomen : 
„Hebbu nog iets dattu zegt nou ik wil dat nog welles weejte?". In de 
STIL. GR. (p.634, noot 2) wordt voor het Katwijks opgegeven: „Dan 
haaije-we báekes. Dat waere dinge dattewe mekaor kenne kosse". 
Liever dan deze zinnen te beschouwen als voorbeeld van een rudiment 
van de finale functie, zoals in de STIL. GR. wordt gedaan, breng ik ze 
in verband met het consecutieve betekeniselement van het voegwoord 
dat. In alle gegeven voorbeelden kan dat nl. omschreven worden met 
„van dien aard, dat". 

d a t met onafhankelijke woordvolgorde 

Zoals zoeven werd opgemerkt, wordt meestal aangenomen dat het 
voegwoord dat zich uit het demonstratieve pronomen ontwikkeld heeft. 
Hiermee hangt samen dat in afhankelijke zinnen soms de onafhanke
lijke woordvolgorde gebruikt wordt. In de STIL. GR. (p. 533-535) wordt 
de ontwikkeling met Groningse voorbeelden in de volgende drie trappen 
beschreven : 
1. Nou wil senode d á t : dei zeln hulpen worden. 
2. Nou wil senode d a t dei zeln hulpen worden. 
3. Nou wil senode d a t dei hulpen werden zeln. 

Het eerste stadium wordt gezegd in Belgisch-Limburg voor te komen, 
het derde is de normale ABN-constructie. 
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Het tweede zinstype komt volgens de STIL. GR. voor in het Gronings, 
het Fries en het Katwijks. In het Gronings (voor het Fries schijnt het
zelfde te gelden) moet het gezegde van de hoofdzin volgens OVERDIEP 

„positief en indicativisch" zijn272; elders zegt hij: „de afwijkende 
woordschikking is alleen mogelijk, wanneer het gebeuren als reëel en 
actueel wordt voorgesteld, niet als het overdrachtelijk of in 't algemeen 
wordt bedoeld"273. 

Voor het Fries wordt in het algemeen opgemerkt dat de „woordorde 
van den nevenschikkenden zin" vaak optreedt na onderschikkende 
voegwoorden, pronominale adverbia en relativa (SYTSTRA - HOF), 

p.172). In Oosterend op Terschelling (B 6) werd RNDz.118 („De 
meid zei dat hij gelijk had") op deze wijze geconstrueerd. In het 
Schiermonnikoogs komt dit zinstype echter, volgens de uitdrukkelijke 
vermelding van FOKKEMA, niet voor274. 

In de bandopnamen van de Hollandse plaatsen Volendam E 91b en 
Vlaardingen К 42a, alsmede in de „vertaling" van RND z. 62 („De 
pater zei dat Ons Heer volmaakt is") voor Monnikenwerf E 92 en van 
RND z. 117 („Hij heeft gezegd dat hij aan mij zal denken") voor 
Barendrecht К 47, trof ik ook objectszinnen van het type datSViA aan. 
Opvallend is dat drie van deze vier plaatsen vissersplaatsen zijn, 
evenals het in de STIL. GR. vermelde Katwijk. Het materiaal is wel erg 
weinig omvangrijk (het gaat om één zin in ieder van de vijf plaatsen) 
voor verdere speculaties, maar ik kan niet nalaten erop te wijzen dat 
in Volendam een ander verschijnsel gesignaleerd werd dat ook in het 
Fries voorkomt, nl. het dubitatieve partikel als (blz. 89). Verder kan 
gedacht worden aan de dubitatieve conjunctie als in Enkhuizen 
(blz. 85). 

De parallel met het dubitatieve als wordt nog interessanter als we 
constateren dat de onafhankelijke woordvolgorde na dat ook voorkomt 
in West-Vlaanderen. RND z. 117 („Hij heeft gezegd dat hij op mij zal 
peinzen") werd aldus geconstrueerd in de plaatsen H 15, 18, 30, 34, 60, 
62, 65, 68, 93, 106, 114; N87, 124 en O 1. De zinsconstructie was hier 
over het algemeen (in „ABN-vorm" weergegeven) : „Hij heeft gezegd 
dat hij ging/zou op mij peinzen". In de meeste Frans-Vlaamse plaatsen 
werd het type: „dat hij ging peinzen op mij" opgegeven, een con
structie die wel door het Frans beïnvloed zal zijn. De andere vijf ob
jectszinnen met dat van de RND (nrs. 16, 62, 71, 112 en 118) vertoon
den deze woordvolgorde niet; een verklaring hiervoor zou ik niet 
kunnen geven. Deze opvallende voorkeur voor z. 117 deed me besluiten 
alleen die zin te controleren in de atlassen van Noord-Oost- en Zeeuws-
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Vlaanderen, Zuid-Oost-Vlaanderen, de Zeeuwse eilanden, Noord-
Brabant, Antwerpen, Klein-Brabant, Vlaams-Brabant en Limburg 
(het nog niet gepubliceerde atlasmateriaal - behalve dat van Noord-
Holland - stond mij op het moment dat mijn aandacht op dit ver
schijnsel viel niet meer ter beschikking). In al deze atlassen werd z. 117 
met onafhankelijke woordschikking slechts opgegeven voor het reeds 
vermelde Barendrecht К 47 en de zuidoostelijke plaatsen Eigenbilzen 
Q 86 en Montsen Q 253. De constructie die in Kortessem Q 74 werd 
gebruikt - in ABN-vorm: dat hij zou denken aan mij - kan eigenlijk 
niet zonder meer als onafhankelijke woordorde gelden (vgl. Frans-
Vlaanderen). In de Friese atlas controleerde ik de nrs. 16, 62, 71 en 118 
(de nrs. 112 en 117 hadden in de Friese versie geen conjunctie en waren 
dus niet vergelijkbaar), in het Noordhollandse materiaal alle objects
zinnen: de gevallen die ik hier vond zijn reeds genoemd. 

„De verschijnselen van woordschikking die wij hier als Groningsch 
hebben geconstateerd, zijn niet, of althans in veel mindere mate, eigen 
aan de Zuidelijker dialecten van Oost-Nederland", deelt o VERDIEP 
mee in SYNT. EN DIAL. (p. 50). In Ruinen G 48 vond SASSEN dan ook 

slechts één zin met deze constructie : „d'r wòt bewaert det dokter die mut 
ook al ien zien voesien lachn" (p. 169). (De zin: „en doe zii-wej det: det 
frames det hef-hej óp 'e knii zitn keerl" (p. 167) behoort tot het eerste op 
blz. 92 vermelde type.) Maar ook in de bandopnamen van Kampen 
F 90 en Dalen G 78 trof ik dat-zinnen met onafhankelijke woord
schikking aan. 

Tenslotte noteerde ROUKENS in een Limburgs dialect (Vijlen Q 208) 
nog deze zin: „'t Veel ewel sjnak op dat ze ginge richtige caroussels-
boom howwe" (ROUKENS STIJL, p.31). 

Overzien we de geografische spreiding van dit verschijnsel : Groningen 
- Friesland - Hollandse vissersplaatsen - West-Vlaanderen, met enkele 
sporen in andere gebieden, dan krijgen we sterk de indruk met een 
„kustverschijnsel" te maken te hebben, een term die DAAN bezigt voor 
het voegwoord als in dubitatieve objectszinnen (DAAN AS). Gezien de 
spreiding van dit als over het noordoosten en vrijwel geheel Neder
landssprekend België (zie blz. 84-86) lijkt deze benaming me hiervoor 
minder geschikt, maar voor het syntactische verschijnsel dat ons hier 
bezighoudt past ze bijzonder goed. Overigens is het natuurlijk ook wel 
mogelijk dat de onafhankelijke woordschikking na het zgn. gramm. 
verb, dat over een groter gebied voorkomt dan hierboven is geschetst. 
Pas in een later stadium van mijn onderzoek - dat zich in beginsel met 
semantische en niet met syntactische verschijnselen occupeerde - ben 
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ik op dit zinstype gaan letten. Er was wellicht meer materiaal over te 
verzamelen geweest dan mij thans ter beschikking staat. 

De overeenkomst tussen dat + hoofdzinvolgorde en als met dubita-
tieve functie ligt uiteraard alleen in het vlak van de geografische 
spreiding. De raakpunten leken me echter te frappant om onvermeld 
te blijven. 

a(t) 

Krt. VII laat zien waar het zgn. gramm. verb, dat in de RND-
zinnen door een dialectisch a(t) vervangen werd. Het zgn. gramm. verb. 
a(t) blijkt duidelijk minder frequent te zijn dan a(t) als tweede lid van 
ABN eerdat ¡voordat (waarover op blz. 108-110), behalve in de om
geving van Tongeren Q 162. (In Friesland zijn de a(¿)-vormen in 
eerdatjvoordat niet ingetekend; zie blz. 110). 

In het zuidwesten van het Nederlandse taalgebied is het ontbreken 
van zgn. gramm. verb. a{t) in West- en Oost-Vlaanderen opvallend. 
Alleen in Pervijze H 93 (RND z.118) en Alveringem H 100 (RND 
Z.71) werden in de atlas a(¿)-vormen opgegeven; in de drie objects
zinnen van Vr. L.4 (de nrs. 8, 9 en 17 van de zinnen van Wenker) 
kwam a{t) in het geheel niet voor. Ook in de literatuur wordt a{t) = dat 
voor het Belgische Vlaanderen niet vermeld. Hierdoor ontbreekt voor 
a{t) in deze functie (in tegenstelling tot het hypothetisch-temporele 
a{t)) de aansluiting tussen Frans-Vlaanderen en Zeeland. 

Voor het Zeeuws vinden we a(¿)-vormen op krt. VII, in de drie 
zinnen van Vr. A.3, alsook bij GHIJSEN en DEK275 . Wat de geografische 
spreiding in Zeeland betreft stemmen de opgaven uit de atlassen en de 
vragenlijst overeen: de a(£)-vormen in het algemeen zijn geconcentreerd 
in Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland, Tolen en St.-Filipsland; op 
Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Walcheren komen ze veel 
minder voor. Het zgn. gramm. verb. a{t) werd in de atlas op deze drie 
eilanden nergens opgegeven, in Vr. A. 3 (z. 8) alleen in Nieuwland I 84a. 
Het voorbeeld van GHIJSEN {„Wà sei je? — Â'k je niet verstae!") is 
echter afkomstig uit het Walcherse Domburg 160 (p. 158) (vgl. 
blz. 161). 

Voor West-Noord-Brabant beschikte ik, behalve over de atlas en de 
Amsterdamse vragenlijst (waarin hier geen zgn. gramm. verb. a{t) 
werd opgegeven), nog over een enquête door A.Weijnen gepubliceerd 
in Brabantia Nostra (XI, 9). De aldaar gestelde vraag luidde: „Zegt 
men wel a in plaats van dat bijv.: ik weet a-t-ie het gezegd heeft?" 
Zoals te verwachten is bij een dergelijke gerichte vraag, is het aantal 
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a(/)-opgaven vrij groot. Het beeld dat krt. VII ons geeft wordt er 
echter niet door gewijzigd : de vormen zijn geconcentreerd in het westen, 
met ook hier één uitschieter naar het oosten! Het betreft hier de 
plaatsen: I 78a, К 153, 155, 156, 157, 160, 161a, 173, 173a, 174, 175a, 
177, 177b, 177c, 178, 188, 0188, 202 en L 263. 

Het zgn. gramm. verb. a(t) in het Antwerpse, dat ook op krt. VII 
niet zeer frequent is, wordt verder nergens vermeld. Van de «(/)-
concentratie in Zuid-Belgisch-Limburg vinden we alleen twee sporen 
in Vr.L.4, nl. in z.8 voor Riksingen Q 158 en in z. 17 voor Tongeren 
Q162. 

Beschouwen we de situatie in de noordoostelijke dialecten, dan moet 
allereerst in aanmerking genomen worden dat ik voor dit gebied niet 
over volledige gegevens beschikte (zie Inleiding, blz. 4). Op krt. VII 
ontbreekt a(t) als zgn. gramm. verb, voegwoord geheel, wat niet wil 
zeggen dat het ook nooit zou voorkomen. De opnemer voor het deel 
Overijsel van de RND, de heer H.Entjes, verschafte mij voor Winters
wijk M13 (opneming buiten het kader van de atlas-enquête) de 
zinnen: „Ik löäve neet, aj gelieke hebt", en: „Aj toch ook niet uute-
kekkene hebt!" (verwijtend). Hij voegt eraan toe: „Het materiaal 
Blancquaert staat toch sterk onder invloed van de Nederlandse zin
nen . . . Zo komt a voor dat zeker veel vaker voor dan uit Blancquaert 
blijkt". Ook in Vr.A.3 is het zgn. gramm. verb. a(t) schaars: ik vond 
het alleen opgegeven voor Nede G 251 (z.8 en 9). Ook Vr.A. 12 z.7 
(„Ik wil dat je me hoort") bevatte nog een a(i)-vorm, en wel in Rijsen 
G 197. Voor deze zelfde plaats worden at en a door SCHÖNFELD WICHERS 

- die ook de vragenlijst invulde - in zijn woordenboekje als „vw." 
vermeld, zonder nadere omschrijving of voorbeelden (p. 19 s.v. dat). 

De literatuur bevat nog meer vermeldingen van a(t) als zgn. gramm. 
verb, voegwoord, BEZOEN noemt at (ook in andere functies) voor de 
Achterhoek, Twente en „elders in de Saxonia" (p. 63-64). BROEKHUYSEN 
geeft het voor Zelhem G 278 (p. 57). Hij acht het gebruik van de syno
nieme conjuncties „da(t), at, as, asdat" in door hem bestudeerde oudere 
dialectproeven „volkomen willekeurig" (p.56), maar meent dat in het 
hedendaagse dialect „at steeds meer in zwang komt" (p.58)276. 

Het beeld dat krt. VII van de я(г)- огтеп in Friesland geeft, heeft 
enkele interessante facetten. Niet alleen zijn de vormen vrij duidelijk 
geconcentreerd in de noordelijke helft van de provincie, maar ook be
staat er een uitgesproken voorkeur voor bepaalde zinnen. 

Van de vier zinnen die een vorm van „zeggen" bevatten in de hoofd-
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zin, werd in de nrs. 112 en 117 meestal geen voegwoord gebruikt, in na
volging van het Friese voorbeeld (112. „De brouwer seit, it is noch to 
djûr om to bouwen"; 117. „Ну hat sei(n) hy soe oan my tinke"). In 
RND z. 16: „Ik ben blij dat ik met hen niet meegegaan ben", kon niet 
worden uitgemaakt of de conjunctie dat of a{t) luidde, omdat voor 
„blij" in het Fries de woorden „blij" en „bliid" gebruikt kunnen 
worden. (De Friese versie van de voorbeeldzin bevatte bliid). In het 
laatste geval kan de verbinding „bliitat" zowel uit „bliid dat" als uit 
„bliid at" ontstaan zijn. 

Als we dan de conjuncties in RND z.62 en 118 {zei dat) met die in 
RND Z.71 {ik wou dat) en RND z.134 {een eeuwigheid geleden dat) ver
gelijken, is het opvallend dat in het eerste geval slechts voor drie 
plaatsen a{t) wordt opgegeven (nl. Wierum В 14a, Hallum В 23 en 
Haskerdijken F 10a; in deze plaatsen kwam ook dat voor), terwijl het 
tweede paar zinnen een veel groter aantal a{t)-vormen opleverde. 

Dit verschil wordt t.a.v. RND z.71 waarschijnlijk veroorzaakt door 
het verbum waarvan de objectszin afhankelijk is. Na een vorm van 
„zeggen" volgt een objectief-constaterende zin, door het voorafgaande 
„ik wou" (de ondervraagden breidden dit vaak uit met „wel") krijgt 
de uiting een subjectief karakter. Het artikel at in het in bewerking 
zijnde Friese Woordenboek vermeldt dan ook sub 2: „(in modale, 
vooral dubitatieve objectszinnen, o.a. na een ontkenning:) of, dat". 
Een voorbeeld als: „At it wier is, wit ik net" zou in het ABN of be
vatten, maar in verschillende andere daar opgegeven zinnen zou de 
conjunctie dat zijn, bv. in: „Ik leau at it wier is", „Ik woe at it wier 
wie", „Ну koe der net by, at de man dat sein hie". - Ook RND z. 134 
bevat door de sterke uitdrukking „het is een eeuwigheid geleden" 
natuurlijk een duidelijk gevoelselement, al heb ik hier even gedacht aan 
de mogelijkheid dat onder de vorm a{t) toch dat zou schuilgaan, waarbij 
de d geassimileerd zou kunnen zijn aan de voorafgaande η van „lyn" 
( = geleden). 

In de plaatsen Joure F 7 en Mirns F 30 wordt de Friese vertaling 
van de woorden „geleden dat ik je" weergegeven met „lint okti". Deze 
spelling wijst erop dat de opnemer de t gehoord heeft als de slot
consonant van „lyn" en niet als het begin van de conjunctie. Ik heb 
daarom op de kaart a{t) genoteerd. Het is misschien dialectgeografisch 
van belang erop te wijzen, dat deze twee plaatsen de enige met een 
a(¿)-vorm in RND z.134 zijn die in de zuidelijke helft van het Friese 
taalgebied liggen. 

Het is interessant met deze Friese a {t) -zinnen een zinstype te ver-
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gelijken, dat SASSEN voor het Gronings, vooral in de Veenkoloniën, 
signaleert (SASSEN OF, p. 106-108). Naast het op blz. 61 besproken type 
„Ov har ik moar 'n pen!" = „had ik maar 'n pen!", komt daar nl. ook 
een omschrijving met „willen" voor: „Ik wol of dee-e dat moar! -
'k Wolof haa'k (hadik) dat moar nooit zegd!". SASSEN commentarieert : 
„Deze vorm is gepassioneerder dan de meer constaterende constructie 
met dat + bz., die op zichzelf ook heel goed mogelijk is: Ik wol, da'k 
dat moar nooit zegd haar - . " De Groningse voorbeelden hebben een 
andere constructie dan de Friese, maar de overeenkomst is opvallend : 
het gaat om zinnen die als ze meer constaterend zijn het voegwoord dat 
hebben, en in geval van een meer subjectief karakter een andere 
conjunctie. Deze conjunctie is in het Gronings of, in het Fries a{t), dat 
dikwijls geacht wordt uit oft te zijn ontstaan. 

We kunnen het Friese a{t) ook als gelijk aan ABN als beschouwen, en 
de overeenkomst tussen de Groningse en de Friese voorbeelden op een 
andere manier benaderen. Volgens SASSEN is de samengestelde zin 
„Ik wol of dee-e dat moar!" ontstaan uit de enkelvoudige „Of dee-e 
dat moar!", die zijn constructie ook na een voorafgaand „ik wol" 
handhaaft. Nu zijn er in het Fries, naar prof. Brouwer mij meedeelt, 
enkelvoudige optatieve zinnen mogelijk van het type (ik geef ze ge
makshalve, op de conjunctie na, in het Nederlands): „At ie dat maar 
deed!", „At de post maar eens een brief bracht!" enz., die in het ABN 
met als beginnen en verder gelijkluidend zijn. SASSEN'S verklaring op 
het Fries toepassend, kunnen we dan de Friese weergaven van RND 
Z.71 met a{t) beschouwen als dergelijke optatieve zinnen, die vooraf
gegaan worden door een vorm van „willen", maar daarbij hun con
structie handhaven. Wat dit laatste betreft zouden Fries en Gronings 
dan overeenkomen, en zich onderscheiden van het ABN, waar in een 
afhankelijke zin alleen het voegwoord dat mogelijk is: „Ik wou dat 
(nooit: als) de post een brief bracht". 

a l s 

In Dronrijp В 51 wordt in RND z. 134 („Het is een eeuwigheid ge
leden d a t . . . " ) , waarin de Friese dialecten zoals we zagen dikwijls a{t) 
gebruiken, de conjunctie als opgegeven. Of we hier met een „etymologi-
serend" gebruik van a{t) te doen hebben, met een minder vaak voor
komende nevenvorm naast dat en a{t), dan wel met een incidentele 
ontsporing, is niet uit te maken. Andere voorbeelden van zgn. gramm. 
verb, als in het Fries heb ik in het materiaal niet aangetroffen. 

Hier en daar ontmoeten we als in deze functie in het noordoostelijk 
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Nederlands, BERGSMA geeft - voor het Drents - „dat" als derde be
tekeniselement van as (p.22); in een voorbeeld komt ook de vorm a 
voor („'k Wol a'k wus waor dat wichtien zit"). In Elim G 76* en De Krim 
G 92a werd a/sjgenoteerd in RND z. 71. Over het Ruinders schrijft SAS

SEN : „We noteerden één zin met as waar det normaal zou zijn ; het gebruik 
van as is wellicht toe te schrijven aan de voorafgaande comparatief (de 
comp, wordt in het R. gevolgd door as) : dan he'k nóg Hiver as ie 't duot -" 
(SASSEN RUINEN, p. 164). NUIJTENS vond in zijn Twentse opstelletjes de 
volgende twee voorbeelden : „En ik wou ook niet graag als alles overstroom
de; ik wou als ik een meneer was" (p. 128) (Borne G 201). Hoewel het feit 
dat beide zinnen met „ik wou" beginnen doet denken aan de zojuist be
sproken a(i)-zinnen in het Fries, is het ook mogelijk dit als in verband 
te brengen met het gewone temporeel-hypothetische vgw. : „Het zou 
(niet) prettig zijn a ls . . ." , zou bv. in beide zinnen mogelijk zijn. 

In het Belgisch-Limburgse a(¿)-gebied van krt .VII blijken de 
vormen a{t) en als naast elkaar voor te komen. In verschillende zinnen 
van de RND wordt in plaatsen in deze omgeving voor ABN dat de 
conjunctie als opgegeven: Berg Q 163 (RND z. 16, 71), Vechmaal 
Q 166 (z.71, 118, 134), Rutten Q 241 (z.16, 62, 71, 112, 117, 118, 134). 
Voor Tongeren Q 162 vermeldt FRINGS - VANDENHEUVEL in de zinnen 
van Wenker nr. 8, 9 en 17 een variant van als (resp. ai en ais (2x) ) . 
Voor dezelfde plaats geeft JANS, als zgn. gramm. verb, voegwoord in 
onderwerps-, lijdend-voorwerps-, gezegde- en bijvoeglijke bijzinnen, 
eveneens als op (p.221, 222, 224, 226). 

Ook elders treffen we incidenteel als in deze functie aan. Beerse 
К 235 (RND Z.62) ligt in het Antwerpse a(i)-gebied van krt .VII. Iets 
daarbuiten vinden we een opgave voor Willebroek К 320 ; VAN ES zegt 
hierover: „Bij onontwikkelde mensen en kinderen loopt het gebruik 
van as en da telkens dooreen; ook bv. as waar men da zou verwachten: 
maakt as ge weg zijt! - misschien as hij toch nog komt. - Deze ten
denties van de dat- en als-zinnen hoeven niet typisch Willebroeks te 
zijn; waarschijnlijk zijn ze algemeen in primitieve volkstaal" 2 7 7, VAN ES 
zegt zich hier te baseren op het materiaal van mej. Lamberts ; in haar 
eigen verhandeling over het Willebroeks heb ik deze voorbeelden 
echter niet teruggevonden. Ik neem aan dat zij dit gebruik van als niet 
tot het standaard-dialect rekent. - In Heverlee Ρ 89 tenslotte vond ik 
in Vr. LA z. 9 „as(da)" opgegeven. Op zichzelf beschouwd moet deze 
opgave uiteraard als : „als of alsdat" geïnterpreteerd worden. Een ver
gissing in het plaatsen van de haakjes lijkt me echter niet uitgesloten, 
zodat we misschien „dat of alsdat" moeten lezen. 
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2. Dat als subordinerend partikel 

Onder „dat als subordinerend partikel" wordt hier verstaan het 
woord of woorddeel (-)dat, gecombineerd met een ander woord(deel), 
dat een ondergeschikte zin inleidt. Het W.N.T. behandelt deze functie 
onder de nrs. 2 t/m 5 en 15 van het artikel over dat als voegwoord, waar 
resp. ter sprake komen: vragend of aanwijzend voornaamwoord 
+ dat (2), bijwoordelijke bepaling) (waaronder ook voegwoorden als 
terwijl, indien begrepen worden) + dat (3), vragend onbepaald tel
woord + dat (4), voorzetsel + dat (5), betrekkelijk voornaamwoord 
wie/wat -f dat (15). Hoewel er natuurlijk verschillen zijn tussen deze 
combinaties, lijkt het me het meest praktisch dat in al deze gevallen 
onder één noemer te brengen en in één paragraaf te behandelen. 

De verschillen betreffen vooral de frequentie en de zelfstandigheid 
van het partikel dat in de genoemde verbindingen. Uitgaande van het 
ABN kunnen we in de frequentie drie trappen onderscheiden, die ik 
„verplicht dat", „facultatief ¿ai" en „ongewenst dat" zou willen noemen. 

Naast de prepositie na ter inleiding van een niet-predicerende woord
groep („Hij vertrok na mijn komst") staat de conjunctie nadat ter 
inleiding van een bijzin („Hij vertrok nadat ik gekomen was"). In dit 
geval kan alleen nadat gebruikt worden : -dat is verplicht. De prepositie 
voor correspondeert echter met de voegwoorden voordat èn voor: „Hij 
vertrok voor mijn komst" - „Hij vertrok voordat/voor ik gekomen was". 
Hier is -dat facultatief. In de spreektaal wordt dat dikwijls toegevoegd 
aan pronomina en vooral adverbia aan het begin van bijzinnen, bv. : 
„Ik weet waar dat ie woont". In geschreven en verzorgd gesproken 
ABN zal dit echter vermeden worden - het W.N.T. signaleert het ge
bruik in „de platte spreektaal" - , zodat we hier kunnen spreken van 
een ongewenst dat. 

Het ligt voor de hand dat het verplichte dat de minste zelfstandigheid 
heeft : combinaties als nadat, omdat enz. die als voegwoord niet zonder 
-dat kunnen, worden altijd aaneengeschreven (met uitzondering van 
zonder dat, dat meestal als twee woorden geschreven wordt278), en -dat 
is slechts als woorddeel, niet als woord te beschouwen. Ditzelfde geldt 
voor het facultatieve dat, dat in de voegwoorden voordat en totdat 
voorkomt. In waar dat, hoe dat e.d. echter, waar dat in het ABN onge
wenst is, heeft het veel meer het karakter van een zelfstandig woord en 
wordt het ook als zodanig in het schrift behandeld, als het geschreven 
wordt. Afgezien van het schriftbeeld (dat voor de beoordeling van 
gegevens uit dialecten, die bijna uitsluitend gesproken worden, weinig 
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waarde heeft) is het heel moeilijk een bruikbaar criterium voor de zelf
standigheid van dit partikel dat te vinden. 

In het hierna volgende zal dan ook meer worden ingegaan op het 
aspect van de frequentie, die in ABN en dialect geheel verschillend kan 
zijn. Nagegaan zal worden hoe het hiermee gesteld is in de dialecten in 
het algemeen - m.a.w. in de volkstaal (zie WEIJNEN'S definitie op blz. 
23) - vergeleken met het ABN, èn in de verschillende dialecten af
zonderlijk. Allereerst zal aandacht besteed worden aan het sub
ordinerend partikel in algemene zin, vervolgens aan de verschillende 
vormen die in de dialecten als equivalent van ABN dat gebruikt worden 
[als, of, a{t) e.d.). 

Wat de verhouding volkstaal - ABN betreft bestaat algemeen de 
indruk dat het subordinerend partikel in de eerste veel gebruikelijker 
is. De categorie „ongewenst" - om het in de zojuist gebruikte termino
logie te formuleren - schijnt in de normaal gesproken volkstaal niet te 
bestaan en op te gaan in de facultatieve, die soms dicht tot de ver
plichte nadert. Het W.N.T. zegt bv. (zij het anno 1916) sub dat 3) : 
„in de platte spreektaal komt het [nl. dat] nog achter schier ieder voegw. 
bijw. voor", - waarbij „de platte spreektaal" wel schier hetzelfde zal 
betekenen als het in deze studie gebruikte „volkstaal". En WEIJNEN 

merkt op p.234 op: „Erg geliefd zijn in de volkstaal versterkingen van 
een voegwoord met bijv. dat, als"279. Ook elders in de literatuur vinden 
we nu en dan een aanwijzing in deze richting280. 

In de gevallen waarin dat in het ABN facultatief is, nl. in voor{dat) 
en tot(dat), zou men verwachten dat de gesproken taal de voorkeur 
geeft aan de vorm met -dat, en wel des te meer naarmate het volkstaal
niveau dichter benaderd wordt. In het materiaal van VGW. HED. NDL., 
dat slechts weinig voorbeelden van deze beide conjuncties bevatte, nl. 
16 maal voor en voordat, en 24 maal tot en totdat, bleek deze voorkeur 
niet: in de gesproken-taaibronnen was enerzijds voordat, maar ander
zijds tot in de meerderheid (p. 72 en 74). Gezien de betrokken taaisoorten 
- ABN van academici en oudere middelbare scholieren, en „literaire 
volkstaal" uit BRUSSE'S Boefje - is dit niet zo verwonderlijk. Op de 
kaart die ik tekende naar RND z.30 („Ik kan toch niet komen eer ik 
gereed ben") en z.80 („'t Kindje was dood eer ze ' t konden doopen"), 
komen in Nederland (waar eer in de dialectweergaven meestal door 
voor(dat) werd vervangen) weliswaar meer opgaven met subordinerend 
partikel voor, maar de meerderheid is bepaald niet indrukwekkend te 
noemen. 

Een nadere beschouwing van de kaart naar RND z. 30 en 80 ver-
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schaft wel enige gegevens over de frequentie van het subordinerend 
partikel in de verschillende dialect (groep) en. De beide RND-zinnen 
bevatten de conjunctie eer, waarnaast in het ABN geen eerdat voor
komt (W.N.T. kent eerdat „thans [1916] alleen nog in volkstaal") ; dit 
ABN-voorbeeld kan het gebruik van een enkelvoudig eer, maar ook wel 
dat van voor bevorderd hebben. Bovendien zijn in kwesties als deze de 
individuele verschillen tussen de ondervraagden natuurlijk van belang; 
wie langzaam spreekt zal vaker een partikel gebruiken dan iemand met 
een hoog spreektempo. Om deze redenen, en ook omdat enkele andere 
kaarten en de literatuur voldoende gegevens bevatten over dit gebruik 
van dat, heb ik ervan afgezien de kaart van RND z. 30 en 80 te pu
bliceren. 

Het meest opvallende op deze kaart is het vrijwel exclusief voor
komen van voordat aan de zuidwestelijke en noordoostelijke grens van 
ons taalgebied, nl. in Frans-Vlaanderen en Groningen. Als we mogen 
aannemen dat het gebruik van -¿αί-vormen in het algemeen sinds de 
middeleeuwen afneemt 2 8 1, zouden we hier een mooie illustratie hebben 
van de tendentie dat de oudste vormen aan de periferie te vinden zijn. 
Ik kan niet nalaten te wijzen op een ander verschijnsel dat alleen in het 
zuidwesten en noordoosten werd aangetroffen, nl. het hypothetische of 
(zie blz. 60). Aangezien we hier echter te maken hebben met de vorm 
voordat, die ook in het ABN volkomen normaal is, geloof ik niet dat we 
aan dit kaartbeeld te veel waarde moeten hechten. Het is misschien 
niet meer dan een toevalligheid, terwijl in Frans-Vlaanderen ook ge
dacht kan worden aan invloed van het Frans, waar als conjunctie 
alleen avant que voorkomt. 

In Nederland vinden we zoals gezegd iets vaker de lange vorm 
voordat, maar voor is ook zeer gebruikelijk ; in Holland zijn de lange en 
korte vormen ongeveer even frequent. In België is eer[dat) gebruike
lijker, maar voor(dat) zeker niet onbekend. De lange vormen hebben 
hier duidelijk de overhand, vooral in Vlaanderen, iets minder in 
Brabant en Antwerpen (over Limburg aanstonds). Deze zuidelijke 
voorkeur voor vormen met het subordinerend partikel tekent zich ook 
af op krt. VIII en IX t.a.v. of (dat) en (ge)lijk(of)(dat), waar we dus met 
een „ongewenst" dat te maken hebben. Hetzelfde beeld geeft Gem. Vr. 
Z.5. In deze drie gevallen moet onder „zuidelijk" dan wel niet 
„Belgisch", maar „benedenmoerdijks" worden verstaan. 

In oostelijk Belgisch-Limburg (vooral de streek rond Tongeren 
Q 162) en het oosten van het Land van Overmaas is in RND z.30 en 80 
de vorm eer (zonder -dat) sterk in de meerderheid. Ook op krt. I I I 
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vinden we voor ABN zoals in deze gebieden het enkelvoudige wie op
gegeven, tegenover allerlei lange vormen in de rest van België, terwijl 
op krt. VIII en IX hier of en niet of dat voorkomt. Ik geloof echter niet 
dat we hieruit kunnen besluiten tot de afwezigheid van het sub
ordinerend partikel in alle gevallen. Voor Tongeren Q 162 vind ik in 
de literatuur opgegeven dat na een pronominaal adverbium soms dat 
of als gebruikt wordt282, terwijl ook veel voegwoorden met deze par
tikels gecombineerd kunnen worden (ook eerdat wordt vermeld)283. 
Dergelijke opgaven werden ook aangetroffen voor Hasselt Q2 2 e 4 , 
Bree L 360285 en Sint-Truiden Ρ 176 2 8 6 (ook wie dat). 

In Nederlands-Limburg komen ook op de kaart naar RND z.30 en 80 
lange en korte vormen door elkaar voor. JONGENEEL geeft voor 
Heerlen Q 113 o.a. de vormen vuerdat, iejedat en bisdat (Ie stuk, p.45) 
en SCHUNCK vond in Maastricht, Venlo L 271 en Nederweerd L 288 
of dat. Zij merkt op: „In de gesproken taal veelvuldig gebruikt, is het 
in de geschreven taal, zelfs als die de volkstaal wil weergeven, toch nog 
niet gebruikelijk" (VGW. VERG., p.21-22). 

Verder bevat de literatuur een overvloed aan gegevens over het 
subordinerend partikel voor het hele Nederlandse taalgebied (de 
situatie in het Fries wordt besproken op blz. 110-116). Vooral voor de 
Belgische dialecten wordt een dergelijk partikel zeer dikwijls vermeld, 
soms met toevoegingen als: „meestal", „bijna onontbeerlijk"2 8 7. Een 
belangrijke beschouwing wijdt PAUWELS aan dit verschijnsel in het 
dialect van Aarschot Ρ 25, waar de situatie misschien veel overeen
komst zal vertonen met die in andere Belgische dialecten. Hij zegt: 
„Een ondergeschikte zin is in het ndl. (en het Aarsch.) vooral geken
merkt door de bijzondere bouw, waarbij het vervoegde werkw. op het 
einde komt te staan. In het Aarsch. bestaat er nu een duidelijke tendens 
om al deze ondergeschikte zinnen, d.w.z. de zinnen met deze structuur, 
in te leiden door middel van het woordje... dat. In de meeste gevallen 
is de toevoeging van een niet oorspronkelijk da(t) na het eerste woord 
van de onderg. zin (voegw., pron., bijw.) reeds verpUcht, in enkele geval
len is ze nog facultatief. Slechts één enkel voegw. blijkt sterk genoeg om 
aan da(t) weerstand te bieden, nl. as, als... Het treedt soms zelfs als me
dedinger van da (t) op, wordt er soms mee gecombineerd. Na voegwoorde
lijke uitdrukkingen die op as eindigen kan da(t) toch reeds worden toege
voegd ; zie bv. „zo gauw als dat" (bij zodra) en „zolang als dat" ; zie vooral 
(bij toen) het toevoegen van daty), nadat as reeds was toegevoegd : toen als 
dat. Het Aarsch. lijkt me aardig op weg naar een toestand waarin elke zin 
met de structuur van een bij zin door da (t) of as zal moeten worden ingeleid. 
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(...)Als we naar een verklaring voor het toevoegen van een niet oor
spronkelijk da(t) zoeken, zijn we geneigd bij de voegwoorden van een 
pleonastisch voegw. „dat" te spreken, bij de betrekk. voorn, van een 
pleonastisch relatief „dat" (onz. enk.) We lezen immers bij GOEMANS, 

blz. 155 v., dat het relat, dad ook voor de ace. mann, en vr. wordt ge
bruikt (de man dad ek kin, de vra dad k gezin ém). De toevoeging van een 
pleonastisch relatief da(t) na dié (mann.) en di (vr.) is dus niet on
mogelijk, al lijkt het taalkundig vreemd. 

We zijn echter van mening dat dit toevoegsel da(t) dient te worden 
beschouwd als een algemeen partikel waarvan het eventuele toevoegen 
alleen door de structuur van de zin wordt veroorzaakt : het is als een 
zoeken naar een vaste formele verhouding tussen het initiale deel (de 
dat/als-groep) en het finale deel (de werkw.-groep). Het uitgangspunt is 
m.i. het onderschikkende voegw. dat, dat vanouds als tweede lid op
treedt bij een aantal ondersch. voegw. (voorz. of adv. -(- dat) en dat 
zich nu analogisch uitbreidt tot alle zinnen met parallelle constructie, 
ook die welke beginnen met vragende pron. en bijw. en met relatieven" 
(p.402). 

Bij het excerperen van de bandopnamen heb ik de zinnen met een 
subordinerend partikel in het algemeen slechts dan genoteerd, wanneer 
dit partikel niet dat luidde. Het voorkomen van dat in deze functie is 
immers voldoende bekend uit andere bronnen, terwijl t.a.v. de frequen
tie in de verschillende dialecten alleen significante conclusies te trekken 
waren geweest, als ik over materiaal uit alle dialectgroepen beschikt 
had. 

Voor toen dat kan ik verwijzen naar de bespreking onder als = toen, 
op blz. 40. 

d a t 

Na deze behandeling van het subordinerend partikel in het algemeen 
moge ik wat het in deze functie gebruikte dat betreft volstaan met de 
vermelding, dat deze vorm over het gehele taalgebied verspreid voor
komt (evenals het zgn. gramm. verb, dat), eventueel naast andere 
partikels, die hieronder besproken zullen worden. 

als , (of) 

Op blz. 89-90 is als in noordoostelijke dialecten behandeld als 
dubitatief partikel. Zoals daar uiteengezet is, zou het ook steeds als sub
ordinerend partikel opgevat kunnen worden. En in ieder geval komen 
er in het materiaal zinnen voor waarin deze laatste opvatting de enig 
mogelijke is. SASSEN geeft voor Ruinen G 48 de combinaties doe 
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( = toen) as en det as op (p. 164). Toen als komt ook een paar maal voor 
op krt.V (vgl. blz. 39). Dat als werd nog aangetroffen in Hogeveen 
G 74 (Vr.A.3z.l7), Elim G 76* (RNDz.117), Vollenhove F 66 
(Vr. A.3 Z.3) en Hollandseveld G 76 (Vr. A.3 z.3). In deze beide laatste 
plaatsen werd naast „dat as" resp. „'t as" en „das" opgegeven. Deze 
vormen zullen we dus als varianten van de combinatie dat als moeten 
interpreteren. Das kwam ook nog voor in Hogezand С 152 (Vr.A.3 
Z.17). 

Ook in de vormen of als voor ABN alsof in De Wijk F 75 en Staphorst 
F 87 (zie blz. 73) is als misschien als subordinerend partikel op te 
vatten. 

Opvallend is de geografische spreiding van de aangetroffen voor
beelden. Afgezien van Hogezand С 152 liggen alle in de vorige alinea's 
genoemde plaatsen in Zuid-Drente of Noord-West-Overijsel. 

Voor het naburige Kampen F 90 noemt PETERS het partikel of na 
relatief pronomen of adverbium, bv. in : „De koopman, van wie of ik 
dat gekocht heb", „Het huis daar of je in gewoond hebt"2β8. In de Hol
landse spreektaal lijkt me dit niet-dubitatieve of onmogelijk en ik 
twijfel eraan of het normaal „Saksisch" is. In de bandopname van 
Kampen trof ik het niet aan, evenmin in andere noordoostelijke 
dialecten. Wel bevatte deze bandopname de combinatie (h)oe a'k 
(zie blz. 90), die in het Hollands zowel hoe of ik als hoe dat ik zou kunnen 
luiden. Zoals blijkt uit het vermelde op blz. 89-90 en in deze paragraaf, 
kunnen in vele dialecten in deze omgeving als en a(t) gebruikt worden 
zowel voor het dubitatieve of als voor het subordinerende dat. Waar
schijnlijk zal in het Kampens „van wie a'k" en „daar ajje" wel mogelijk 
zijn. Als de geciteerde zinnen werkelijk zo gezegd zijn en het gebruik 
van of niet berust op een interpretatie van de auteur (de zinnen worden 
in ABN-vorm aangeboden), kan ter verklaring gedacht worden aan een 
„hypercorrectie", althans een aanpassing aan de Hollandse spreektaal. 
Het Kampense partikel a(s), dat meestal aan het Hollandse of beant
woordt, wordt hier dan vervangen door of in een geval waarin een 
Hollander het zelf niet zou gebruiken. (In het Hollands zou hier ook 
geen dat voorkomen; wel bv. in Belgische dialecten : zie het citaat van 
PAUWELS over het Aarschots, blz. 103-104). 

Het subordinerend partikel als wordt ook gebruikt in Tongeren 
Q 162, waar я/s ook als zgn. gramm. verb, conjunctie optreedt (zie blz. 
99). Het wordt vermeld na voornaamwoordelijk bijwoord289 en in 
combinatie met voor, terwijl, tot, sedert, sinds, na, schoons, behalve. 
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zonder, met welke woorden of woorddelen het onderschikkende con

juncties vormt 2 9 0 . Naast omdat komt „omdais" voor, „met contami

natie van dait dat en ais als"; ook „zodais" wordt opgegeven2 9 0. De 

vorm das in de zin van Wenker nr. 8, aangetroffen in FRINGS - VAN

DENHEUVEL voor Sint-Truiden Ρ 176, zal wel op dezelfde manier ge

ïnterpreteerd kunnen worden. (Of ook „dat as" voorkomt, zoals in het 
„Saksisch", blijkt nergens uit.) Het gaat natuurlijk te ver op grond van 
deze ene opgave aan te nemen dat het subordinerend partikel als ook 
tot in Sint-Truiden voorkomt, maar het is wel waarschijnlijk dat het 
zich niet tot Tongeren alleen beperkt, maar ook over de omgeving van 
deze plaats verspreid is (zie het «(¿)-gebied aldaar op krt .VII) . In 
Borlo Ρ 218 werd in RND z. 30 voorals opgegeven. 

Dit voorals = ABN voor(dat) moet natuurlijk wel onderscheiden 

worden van de combinatie voor als bv. in het Aalsters: „Zet u gereed 

voor als er een k o m t " 2 9 1 . Zinnen als deze zijn niet alleen in andere 

Belgische dialecten, maar ook in het (gesproken) ABN mogelijk, bv. : 

„Dat moeten we bewaren voor als moeder komt". Vervangen we hier 

voor door tol: „Dat moeten we bewaren tot als moeder komt", dan 

krijgen we de combinatie tot als, synoniem met ABN tot(dat), die in het 

ABN niet voorkomt, maar wel in vele Belgische dialecten2 β 2. Aangezien 

dit tot als in de literatuur meestal wordt opgegeven zonder vermelding van 

andere soortgelijke combinaties met als, kan alleen uit het voorkomen 

van tot als in een dialect niet worden geconcludeerd dat als daar als 

subordinerend partikel gebruikt wordt. Waarschijnlijk heeft als in dit 

geval voor het taalbewustzijn van de dialectsprekers nog zijn oor

spronkelijke temporeel-hypothetische waarde (tot als= „tot de tijd dat"), 

en is het niet gelijk te stellen met een „betekenisloos" partikel als dat 

in het ABN. - Vergelijkbaar met tot als is tegen als ( = „tegen de tijd 

d a t " ) : „zie maar dat ge u wegpakt..., tegen als hij terug is" (Bree 

L 3 6 0 2 9 3 ) . 

In RND z. 30 kwam een enkele keer eer als voor (voor de moeilijk

heid bij de interpretatie van de opgaven te kiezen tussen eer als en 

eer a(t), zie blz. 108), nl. in Sint-Lenaarts К 209 (vooreer als), Breen-
donk I 271 (eer az'k of eer daz'k; de laatste vorm wel door contaminatie 
met het ook opgegeven eerda'k) en Wemmel O 165. Ook hier zie ik als 
niet als subordinerend partikel, maar als vergelijkende conjunctie 
(ABN als of dan) bij het als comparatief adverbium opgevatte eer. De 
zin zou in het ABN kunnen luiden: „Ik kan toch niet eerder komen 
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danj'als ik klaar ben". Misschien is in het ABN van sommigen ook eer 
mogelijk i.p.v. eerder, wat in ieder geval dialectisch wel werd opgegeven. 
Als varianten van RND z.30 kunnen we dan naast elkaar stellen: 

(a) ik kan toch niet eerder komen als ik klaar ben ; 
(b) ik kan toch niet eer komen als ik klaar ben ; 
(c) ik kan toch niet komen eer als ik klaar ben; 
(d) ik kan toch niet komen eer ik klaar ben. 

Alleen in geval (d) zou ik eer zonder meer een voegwoord willen noemen, 
dat als zodanig eventueel kan worden verlengd met een subordinerend 
partikel. Dit partikel kan in sommige dialecten als zijn (in het Tongers 
bv.), maar uit het voorkomen van eer als volgt nog niet dat dit in het 
betrokken dialect het geval is. 

Nog duidelijker zijn wat dit betreft de vormen eer ... als dat. Hier is 
als ongetwijfeld vergelijkend, terwijl dat het best geïnterpreteerd kan 
worden als temporeel-hypothetisch (na als, zie blz. 116-117). Eer... 
als dat werd in RND z.30 opgegeven voor Haasdonk 1181, Bazel 1217 
en Grembergen I 259. 

Naast dit vergelijkende als staat het vergelijkende of, eveneens in 
RND z. 30 voorkomend in de vormen eer of (Retranchement I 105) en 
eer ... of dat (Evergem I 200 en Ledeberg I 247). Dit of, dat wel als 
vergelijkende conjunctie voorkomt (zie kr t . I I en IV; de hier genoemde 
plaatsen liggen alle drie aan de rand van het o/-gebied), maar niet als 
subordinerend partikel, levert een nieuw bewijs dat eer soms als 
adverbium wordt opgevat, waarna een vergelijkend voegwoord kan 
volgen. 

Als in tot als, tegen als en eer als [dat), alsook of in eer of (dat), zijn dus 
op te vatten als temporeel-hypothetische en vergelijkende conjuncties 
en horen als zodanig niet thuis in een behandeling van het subordi
nerende partikel. Wat als betreft (of diende slechts ter vergelijking) 
werden deze combinaties echter toch vermeld, omdat ze als ABN-
pendant voegwoorden hebben die met -dat verlengd kunnen worden: 
totdat, tegen dat (ie thuiskomt), eer dat (ie weg is). Aangezien als in 
sommige dialecten ook subordinerend partikel kan zijn, leek het me 
goed enkele gevallen te signaleren waar het dit slechts in schijn is, een 
schijn die ontstaat door vergelijking met de situatie in het ABN. 

Hiermee wil overigens niet gezegd zijn dat het alleen als subordi
nerend partikel te interpreteren als buiten de omgeving van Tongeren 
- om me tot België te beperken - beslist niet zou voorkomen. In het 
citaat van PAUWELS over het Aarschots (blz. 103), zegt de auteur dat 
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als „soms zelfs als mededinger van da(t) op(treedt)". Blijkens de op
gave van onderschikkende voegwoorden komt als in Aarschot voor na 
(ge)lijk, toen, zo gauw, zo tij (= zodra), zo haast, zo lang. In de laatste 
vier gevallen is als vergelijkend en afhankelijk van zo, na toen is het 
temporeel, en eventueel als conjunctie na adverbiaal toen op te vatten 
(zie blz. 39), en na (ge)lijk ligt het ook in de vergelijkende sfeer. Als 
blijkt dus ook in het Aarschots zijn eigen karakter te behouden en geen 
subordinerend passepartout te zijn, zoals dat. 

Andere aanwijzingen dat als in andere Belgische dialecten dan de 
Zuidlimburgse subordinerend partikel zou kunnen zijn ontbreken in 
mijn materiaal, op één uitzondering na: het Antwerpse omas, dat 
volgens CORN.-VERVL. echter alleen „bij kinderen" voorkomt (BIJ

VOEGSEL II, p. 206). Dit omas kan in de opgegeven zin: „Ze schreeuwde, 
omas ze naar dschool moest gaan", natuurlijk ook als oma(t) geïnter
preteerd worden. - Het veelvuldig voorkomen van combinaties als 
gelijk als, toen als, tot als, díe in Noordnederlandse dialecten niet of 
zelden gebruikt worden, geeft echter aanleiding tot de veronderstelling 
dat als in sommige dialecten zijn functiegebied tot dat van het sub
ordinerend partikel zal hebben uitgebreid. Tot staving van deze 
hypothese zou een detailonderzoek nodig zijn. 

a(t) 

Ook hier is weer moeilijk uit te maken of de opgaven uit het enquête
materiaal het partikel als of a{t) bevatten. De moeilijkheid doet zich 
met name voor in RND z. 30 en 80, waar eer ¡voor a'k ( < als ik of a ik) 
en eer ¡voor asse (< als ze of at ze) of -az(z)e ( < als ze of a ze) voor 
tweeërlei uitleg vatbaar zijn. In de a(£)-gebieden van krt. VII zijn deze 
opgaven als a(i)-vormen genoteerd. Natuurlijk is deze oplossing niet 
vrij te pleiten van willekeur, maar wel is hiermee de voorzichtigste weg 
gevolgd, omdat er eigenlijk geen keuze wordt gedaan. De hele a{t)-
categorie immers, die ik in deze studie onderscheid, kan misschien bij 
nader onderzoek in de beschrijving van bepaalde (groepen van) dia
lecten verdwijnen en opgaan in als of dat. Zolang dit onderzoek niet 
gedaan is, is de min of meer theoretische a(t) -groep bruikbaar als hulp
middel. GHijSEN onthoudt zich voor het Zeeuws ook van een keuze, als 
ze over „à" als „relatief part." zegt: „Het is niet mogelijk steeds te 
onderscheiden, of men in deze functie te doen heeft met een elliptisch 
partikel dat of met als; misschien equivalent naast elkaar; ook als 
voegwrd. met antecedent is dit het geval; bv. zó... dat nst. го... a{s)" 
(p.46). Een van de invullers van Vr.A.3 z.24 geeft voor lerseke I 97 
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op: „toen a" en tekent daarbij aan: „dat ingelast". Deze interpretatie 
zal wel beïnvloed zijn door het ABN, waar alleen dat subordinerend 
partikel is, welk dat trouwens ook in het Zeeuws voorkomt (GHIJSEN, 

p.158). 

De a(¿)-vormen van kr t .VII die als subordinerend partikel fungeren 
(in RNDz.30 en 80: eer¡voora{t)) komen wat de noordoostelijke dia
lecten betreft verspreid voor in de Achterhoek, Twente en Zuid-Drente. 
Ook als men a{t) zonder meer als variant van als beschouwt ontkomt 
men er niet aan in dit geval van een subordinerend partikel te spreken : 
meestal wordt het voegwoord voor(dat) gebruikt, en voor kan niet, zoals 
eer, opgevat worden als een comparatief adverbium, waarna het ver
gelijkende als kan volgen. - Op krt. V vinden we toen a(t) in Zuid-
Drente en Noord-Overijsel; ook in bdopn. F 75 (De Wijk) noteerde 
ik dit. 

In de literatuur wordt het subordinerend partikel a{t) voor het 
noordoosten tweemaal vermeld : voor de Achterhoek en Twente in het 
algemeen (ook gereduceerd tot t) (BEZOEN, p. 63-64), en voor Zelhem 
G 278 (BROEKHUYSEN, p.56-58). In de gegeven voorbeelden zou a{t) 
ook als equivalent van het Hollandse dubitatieve partikel of kunnen 
gelden (zie blz. 89), behalve in de door BROEKHUYSEN vermelde con
juncties „as at" {„zoo nakend as at e op de wereld ekommen is") en 
„veur at" (p. 58). 

In Zeeland zien we op kr t .VII a{t) na eer- of voor-, op krt.V na toen 
en op krt. VIII en IX na o/. Ook in de literatuur is dit partikel bekend 294. 
Het aansluitende Westnoordbrabantse a(¿)-gebied van krt .VII is 
slechts op krt. IX vertegenwoordigd met twee of a[t)-vormen in Ouden-
bos К 157 en Hoeven К 175, het Antwerpse in Vr. L.46 z.8 met een
zelfde vorm in Merksem К 243. De literatuur maakt geen melding van 
het partikel a{t) in deze streken. Over Frans-Vlaanderen, dat op krt. 
VII vrij veel a(i)-vormen vertoont, ook in de functie van subordinerend 
partikel, had ik buiten de opgaven in de RND geen gegevens. 

Het zuiden van Belgisch-Limburg leerden we op blz. 105 kennen als 
een gebied waar het subordinerend partikel als algemeen gebruikelijk 
is, als we dit op grond van de opgaven voor Tongeren tenminste mogen 
aannemen. Als in de functie van zgn. gramm. verb, conjunctie heeft als 
nevenvorm a{t) (blz. 99; krt .VII); het is dus te verwachten dat dit 
ook voor het subordinerend partikel het geval zal zijn. Doordat in de 
omgeving van Tongeren echter in RND z. 30 en 80 in het algemeen het 
enkelvoudige eer werd opgegeven (blz. 102), zijn deze a(¿)-vormen 
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niet te zien op krt. VII. Des te interessanter is het, dat het subordi
nerend partikel a(t) wél voorkomt in de plaatsen Paal К 357, Zolder 
К 361 en Zonhoven Q 1, waaruit blijkt dat het Limburgse a(¿)-gebied 
niet in alle opzichten tot de directe omgeving van Tongeren beperkt is. 

F r i e s l a n d (da t , a ( t ) , t, a ls) 

De gecompliceerde situatie van de partikels in het Fries geeft aan
leiding tot een gezamenlijke behandeling van de verschillende vormen. 
Hieronder zullen zowel dubitatieve en subordinerende partikels als het 
vergelijkende woord in „voegwoordelijke uitdrukkingen" met zo(ABN 
zo dikwijls als, zo goed als enz., zie blz. 23) aan de orde gesteld worden; 
terwijl wat de subordinerende partikels betreft vormen ter sprake zullen 
komen die voor de Nederlandse dialecten al in de voorgaande secties 
van deze paragraaf behandeld zijn. Voor het goede overzicht wordt dit 
alles hier tezamen besproken. 

De in deze studie gepubliceerde kaarten verschaffen niet veel ge
gevens. Op krt .V zijn de Friese vormen doet, dot e.d. voor ABN toen 
te zien; krt. VIII toont oft, of a(t) en als a(t) voor ABN alsof, terwijl op 
krt. IX wat o/i-vormen voor ABN of voorkomen. In deze gevallen zijn 
a(t) en -t als subordinerend partikel te beschouwen. Ik heb ervan afge
zien op krt. VII Friese a(£)-vormen in RND z. 30 en 80 te noteren. Dit 
wil niet zeggen dat deze niet voorkwamen: een opgave als fuarot kan 
als voor at getranscribeerd en als zodanig ingetekend worden. De 
meerderheid van de vormen was echter minder duidelijk. Fuat bv. zou 
ook voor at kunnen zijn, maar uit het veel voorkomende fuadot kan 
worden opgemaakt dat onder de a van fua misschien een niet geheel 
gerealiseerde r schuilgaat, zodat fuat ook een fonetische weergave van 
voor't kan zijn. Het leek me methodisch in ieder geval onjuist geen 
onderscheid te maken tussen a(t)- en i-vormen, en het uitsluitend no
teren van de vrijwel volkomen duidelijke a(¿)-gevallen zou een scheef 
beeld van de frequentie kunnen geven. Ik heb daarom de Friese weer
gaven van de RND z.30 en 80 op krt. VII geheel terzijde gelaten en 
volsta met de vermelding dat als partikel na eer of voor zowel a(t) als 
-t voorkwam, waarbij de laatste vorm in de meerderheid was (vooral in 
het als jet gespelde eer 't). 

Uit deze inleidende opmerkingen blijkt al wat de situatie in het 
Fries zo gecompliceerd maakt: naast het toch al problematische a(t) 
staat hier als partikel de enkele t, die zelfs voor een bekend insist „in 
stikelbaerch bliuwe sil"295. Misschien is deze t een reductie van a{t) 
(zoals BEZOEN voor het Twents en Achterhoeks stelt; zie blz. 109), 

110 



misschien ook van dat. Het is niet de bedoeling van deze studie ety
mologieën te geven, maar mede in verband met het volgende, wil ik de 
aandacht vestigen op één van de verklaringen die het toekomstige 
Friese Woordenboek voor de vorm at geeft, nl. uit as't. Als we mogen 
stellen dat dit as't uit alsdat ontstaan is, zou de ontwikkeling van de 
huidige Friese vormen een steeds verdergaande reducering kunnen 
zijn: alsdat > as't > at > t. Ik kom hierop aanstonds terug. 

Om zo verantwoord mogelijke conclusies te kunnen trekken aan
gaande het gebruik van de verschillende partikels in het Fries, ver
zamelde ik uit de beschikbare literatuur een groot aantal combinaties 
van woorden die ter inleiding van een bijzin kunnen dienen met een 
partikel of een soortgelijke vorm. Deze combinaties zijn gerangschikt 
in drie groepen, al naargelang aan het betrokken partikel of voegwoord 
in het Nederlands o/, als of dat beantwoordt. De «íaí-groep is ruim ge
nomen: hierin zijn opgenomen de verplichte, facultatieve en onge
wenste (¿αί-gevallen - resp. bv. doordat, voor(dat) en sinds (dat) -, maar 
ook combinaties met dat die alleen dialectisch voorkomen, als relatief 
die -\- dat (bv. in de dialecten van Gent en Geraardsbergen O 228 2 β β). 
De o/-groep is in zijn geheel ook onderdeel van de dat-groep, omdat in 
de betrokken combinaties in plaats van het dubitatieve of ook het sub
ordinerende dat gebruikt kan worden (zie blz. 89). De bronnen 
waaraan de hieronder opgesomde verbindingen ontleend zijn, zijn de 
volgende: VAN DER WOUDE, p.342 (Wd.); SIPMA, p.78-80 (S.); HOE-
KEMA, passim (H.) ; het toekomstige Friese Woordenboek s.v. at 
(Wk.). De hier gebruikte spelling is in het algemeen die van de auteurs ; 
de vorm oft (VAN DER WOUDE, SIPMA) is in combinaties met andere 

woorden vervangen door at, de fonetische spelling die HOEKEMA soms 
gebruikt is aan de normale Friese Orthografie aangepast. 
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N D L . O F 

yn hoe fier (S ) 

hwa dat (S ) hwa at (S ) 
hoe at (Wk ) 
hwer at (H Wk ) 
hwannear at (Wk ) 

hoe fier at 
hoe gau at 

(Wd ) ^ hoe bang at 
hoe folle at 
„en soartgelikense" 

NDL. ALS 
so lang (S ) 
so gau (S ) 

foar sa fier (S ) 
sa goed (S ) 

NDL. DAT 
sadat (Wd ) 
trochdat (Wd S ) 
omdat (Wd S ) 
mei dat (Wd S ) 
nei dat (Wd ) 
sonderdat (S ) 
mits dat (Wd ) 
sunt dat (Wd ) 
foardat (Wd S ) 

hwa dat (S ) hwa at (S Wk) 
hoe at (Wk ) 

hwer at (H Wk ) 

hwannear at (Wk ) 

by hwannear (S ) 

y η hoe fier (S ) 
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(Wd; 

by hwannear at (S ) 

hoe fier at 
hoe gau at 
hoe bang at 
hoe folie at 
„en soartgelikense" 



(Wd.) 

hwa't (Wd.S.) 
hoe't (Wd.S.) 
hwer't (Wd.S.H.) 
hwannear't (Wd.S.) 

(temporeel adv.) 

hoe fier't 
hoe gau't 
hoe bang't 
hoe folle't 

hwerom't (S.) 
hweryn't 
hweroant 
hwerfoar't 

„e.o." 

sa lang't (Wd.) 
sa gau't (Wd.) 
sa faek't (Wd.) 
sa dré't (Wd.) 

sa't (S.) 

yn hoe fier as (S.] 
hoe fier as 
hoe gau as 
hoe bang as 
hoe folie as 

sa lang as (Wd. S.) 
sa gau as (Wd.S.) 
sa faek as (Wd.) 
sa dré EIS (Wd.) 
sa wol as (Wd.) 
lyk as (Wd.) 
sa as (S.) 
foar sa fier as (S.) 
sa goed as (S.) 

om't, omt (Wd.) 
mei't (Wrd. S.H.) 
nei 't (Wd. H.) 

foar 't (Wd.H.) 
dy't (Wd.S.) 
hwa't (Wd.S.) 
hoe't (Wd.S.) 
doe't (Wd.S.) 
nou't (Wd.S.) 
dêr't (Wd. S.) 
hwer't (Wd.S.H.) 
ear't (Wd.S.) 
(al)hoewol 't (Wd.) 
hwannear't (Wd.S.) 

(temporeel adv.) 
wylst (Wd.S.) 
oant ( = tot) (Wd.) 
fant (Wd.) 
oft (Wd.S.H.) 
by hwannear't (Wd.S.) 

hoe fier't 
hoe gau't 
hoe bang't 
hoe folle't 

by hwannear as (S.) (= als, indien) 
yn hoe fier as (S.) 
hoe fier as 
hoe gau as 
hoe bang as 
hoe folie as 

(Wd.) 

hwerom't (S.) 
hweryn't 
hweroant 
hwerfoar't 
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Deze opsomming is uiteraard niet volledig, VAN DER WOUDE wekt 
de indruk volledigheid na te streven, maar zegt toch ook: „mooglik, 
dat ik noch net folslein bin". Ook SIPMA geeft zeer veel voorbeelden. 
Wat de verschillen tussen deze beiden betreft vermoed ik dat de eerste 
zo dicht mogelijk aansluit bij het werkelijk gesproken Fries, terwijl de 
tweede ook „schrijftaalvormen" opneemt. Hierop wijzen waarschijnlijk 
de vormen zonder as in de afc-groep (sa lang, sa gau, enz.) (vgl. blz. 23), 
die alleen bij SIPMA voorkomen, en deze zelfde vormen met t, die alleen 
VAN DER WOUDE opgeeft. Overigens geldt voor deze kleine verschillen 
natuurlijk de opmerking van de laatste auteur: „Wy sitte noch midden 
yn de untj owing (ontwikkeling) en it is net sa best to sizzen, hwer't it 
op útrint...." (p. 343). De andere bronnen geven slechts enkele voor
beelden. 

Uit de bovenstaande lijst van woorden ter inleiding van een bijzin, 
al dan niet gecombineerd met dat, a(t), t en als zijn de volgende con
clusies te trekken. De „onverlengde" vormen [by hwannear, yn hoe 
fier, foar sa fier, sa lang, sa gau en sa goed) zijn niet talrijk en worden 
alleen opgegeven door SIPMA. Zoals gezegd vermoed ik dat deze uit
drukkingen vooral in geschreven taal worden gebruikt. 

Het partikel dat beantwoordt steeds aan het gelijkluidende Neder
landse, het zij verplicht (sadat/zodat), facultatief (j'oardat¡voordat) of 
ongewenst {sunt dat ¡sinds dat). Op één uitzondering na - nl. hwa dat, 
alleen door SIPMA opgegeven en misschien weer een schrijftaalvorm -
vormt dat hier een onderdeel van voegwoordelijke combinaties. Naast 
de vorm met dat staat meestal een pendant met 't. Als we mogen aan
nemen dat mits't en súnt't op fonetische gronden minder gewenst zijn, 
dan blijven alleen trochdat en sonder dat over als vormen die (in deze 
lijst) uitsluitend met -dat voorkomen. Bij sadat en sa't bestaat beteke
nisdifferentiatie: het eerste betekent zodat, het tweede zoals of op het 
ogenblik dat. 

As komt voor in functies waar het Nederlands als en waar het of 
zou gebruiken. Alleen by hwannear as (geplaatst in de ¿a£-groep: in 
Belgische dialecten wordt wanneer wel door dat gevolgd - zie blz. 54 -) 
vormt een uitzondering: de Nederlandse equivalenten als, wanneer, 
indien worden noch met als noch met of verbonden. Waarschijnlijk 
moeten we de vorm by hwannear as als pleonastisch beschouwen. Zoals 
al meermalen werd opgemerkt, worden als en of in het Fries dikwijls 
door elkaar gebruikt (zie blz. 14 noot 5) ; als in „of-iuncties" hebben we 
bv. ontmoet op blz. 82 en 89. Dat combinaties als hoe fier as ook in de 
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¿«¿-groep voorkomen is natuurlijk te verklaren uit het feit dat in het 
Nederlands naast: „ik weet niet hoe ver of het is" ook gezegd kan 
worden : „ik weet niet hoe ver dat het is". 

Het partikel at verschijnt vooral in de o/-groep. Bij hwerom't, 
hweryn't enz. zijn geen ai-pendanten vermeld, maar uit het bestaan 
van hwer at mag misschien opgemaakt worden dat ook hier de at-
vormen niet onmogelijk zijn. Voor hoe fier at enz. in de dat-groeç kan 
hetzelfde gelden als voor hoe fier as in de vorige alinea is opgemerkt, 
evenals voor de andere «¿-combinaties die ook in de «¿«¿-groep voor
komen. Hieruit zou dus volgen dat het Friese at met het Nederlandse 
of correspondeert, wat steun geeft aan de etymologiserende spelling oft 
die zowel SIPMA als VAN DER WOUDE gebruiken. 

Voor SIPMA'S by hwannear at kunnen we twee verklaringen geven : at 
correspondeert met het Nederlandse dat („wanneer dat") of met het 
Friese «s („by hwannear as"), dat we als pleonastisch opgevat hebben. 
Er is dus enig spoor dat het partikel at niet alleen aan Nederlands of, 
maar ook aan dat en als beantwoordt. 

Tenslotte de ¿-vorm. Uit bovenstaande lijst blijkt duidelijk dat de 
combinaties met t in de meerderheid zijn en in alle drie de groepen 
voorkomen, zowel in voegwoordelijke als andere verbindingen, als 
nevenvorm van verbindingen met dat, at en als, en zonder partikel, of 
zelfs als enig opgegeven vorm. VAN DER WOUDE zegt samenvattend: 
„De ' t kriget sa stadichoan in tige wide funksje en is o sa produktyf. Ik 
soe it sa omskriuwe wolle: de ' t tsjinnet langer (tegenwoordig hoe 
langer hoe meer, de laatste tijd) 501 't Frysk om oan to jaén, dat der in 
forban is mei in foarôfgeande of folgjende sin" (p.342). Ongeveer het
zelfde - zij het uitgebreider - zegt PAUWELS over dat in het Aarschots 
(blz. 103-104). Ik meen dan ook te kunnen stellen, dat de Friese t be
antwoordt aan het Nederlandse partikel dat zoals het gebruikt wordt 
in de meeste Belgische dialecten. Hierin wordt dat immers veel vaker 
gebezigd dan in het ABN (blz. 102-104), ook in gevallen waar het 
Noordnederlands liever het dubitatieve of zou kiezen (blz. 89). En ook 
de opvallende i-combinaties in de «¿s-groep, waar VAN DER WOUDE de 
aandacht op vestigt, vinden we in sommige Belgische dialecten terug 
in de vormen zo lang dat, zo gauw dat (zie blz. 22). 

De hier geconstateerde functionele overeenkomst tussen de Friese t 
en het (Belgisch-) Nederlandse dat is niet bedoeld als argument voor de 
etymologie dat > t. Tenslotte is de afstand tussen het Fries en het 
zuidelijke Nederlands groter dan tussen Fries en Hollands, waar in de 
я/s-groep geen ¿«¿-combinaties mogelijk zijn. Als voor de dat- en of-

115 



groep de verklaring dat > t het meest voor de hand ligt, kan misschien 
voor de o/s-groep gedacht worden aan de hierboven genoemde ont
wikkeling alsdat > as't > at > t. Een bezwaar tegen deze verklaring 
is natuurlijk het feit dat juist in de я/s-groep geen at-vormen worden 
opgegeven, en in de dat- en o/-groepen wel. Zodat ook voor deze proeve 
van etymologie geldt wat HOF over dat > t opmerkt : „ . . . oft dat siker
wier sa is, siile we wol noait ûtmeitsje kinne"297 . 

3. Vervangend dat 

Het voegwoord dat kan in sommige gevallen dienen ter vervanging 
van een andere conjunctie. Het W.N.T. vermeldt onder dat 6) : 
„Wanneer eenzelfde voegw. twee zinnen inleidt, wordt het somtijds 
vóór den tweeden zin door dat vervangen". Als voorbeeld wordt o.a. 
gegeven: „Wanneer men, in geval van uitdrooging, in zulk een kwartier 
{van den melkzak) eene verharding bespeurt, en dat de speen ont
stoken.. . blijft, zijn er Koemeesters, die enz." 

Ditzelfde verschijnsel doet zich ook dialectisch voor. De STIL. GR. 

geeft voor het Katwijks: „ I s se t dat we iet en kónne, datte-we d'oar 
dag óf-vaere mosse, dan ginge de vrouwe zonder manne" (p. 634). 
Isset dat wordt hier dan opgevat als één hypothetisch-temporeel voeg
woord. Een duidelijker voorbeeld vinden we in de bandopname van 
De Rijp E 69: „Maar as jai nou es enkel van de mellek leejve moet en 
dat je geen veejafzet hebbe, denk je, dat je 't dan zo erreg weeldereg 
hadde?" Voor het dialect van Tildonk Ρ 21 noteert VAN LANGENDONCK 

de zin: „bij al dat (hoewel) ze niet en wilt en dat ze niet en kan, zou ze 

toch iet moeten kennen" (p.150). 

De STIL. GR. geeft ook een ABN-voorbeeld, nl. : „Of hij ziek is, of 

dat hij maar doet alsof, ik weet het niet" (p.632). Het ligt voor de hand 

aan te nemen, dat het gebruik van dat hier vooral veroorzaakt wordt 

door de behoefte een herhaling van of te voorkomen. Dit vermijden van 

herhaling doet zich ook voor als dat niet een tweede bijzin inleidt, maar 

onmiddellijk op een ander voegwoord volgt. Zo vinden we in de band

opname van De Rijp E 69: „want dan [in de vakantie] had je 't slechter 

as dat et schooltijd was". In plaats van twee maal als (in verschillende 

functie; het ABN zou dan als of als wanneer kunnen gebruiken) geeft 

men de voorkeur aan als -\- vervangend dat. Soortgelijke zinnen (steeds 

met als dat) werden aangetroffen in de bandopnamen van Benschop 

E 220 en Lekkerkerk К 54 ; verder in voorbeelden van andere ver-
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schijnselen voor Gouda en het Kempenlands, resp. : „de jonges benne 
veul ondeugender, azze ze op straat lòòpe, as ta t te ze op school zitte" 
(LAFEBER, dl . III , p.21), en: „Die duujget nooit a's dät-ie tous is" 
(DE BONT dl. II, p. 28). Over het Gronings zegt TER LAAN in zijn WDB. 

op p. 153 : „Dat dient ook, om herhaling van as te voorkomen. Hai wait 
't net zo goud, as dat e 't zain haar". In de SPR. (p. 111) echter commen-
tarieert hij de zin: „Hai wait 't net zo goud, as dat e der zulf bie west 
haar" met: „Dat wordt gezegd in plaats van of". Deze interpretatie is 
toevallig in de onderhavige zin mogelijk, maar de ABN-weerga ve zou 
ook hier kunnen luiden: „Hij weet het net zo goed, als wanneer hij er 
zelf bij geweest was". 

Ik heb de indruk dat dit vervangende dat wel algemeen zal voor
komen en dus tot de volkstaal verschijnselen gerekend moet worden. 
Het vervangende dat als inleiding van een nieuwe bijzin komt ook wel 
op ABN-niveau voor, zoals blijkt uit de voorbeelden van het W.N.T. 
en de STIL. GR. 

Strikt genomen lijkt het onderscheiden van „vervangend dat" als 
aparte functiecategorie eigenlijk overbodig. Wat de vervanging van 
als betreft kan gewezen worden op het feit dat de conjunctie dat zelf
standig - dus zonder als vervanger van als op te treden - in sommige 
dialecten een hypothetisch of temporeel betekeniselement kan hebben 
(zie resp. blz. 56-58 en 55-56). Het eerste is echter vrijwel exclusief 
Belgisch, het tweede komt weinig voor. In het algemeen gesproken is 
dat, zoals al vaker opgemerkt werd, wel polyfunctioneel te noemen, 
maar ik meen toch dat het gebruik van dat in de hier bedoelde zinnen 
op de eerste plaats veroorzaakt wordt door het streven herhaling te 
voorkomen. Wil men in dit „hypothetische" dat, „temporele" dat enz. 
relicten zien van een vroeger veel algemener gebruik van dat in ver
schillende functies, dan is het wel begrijpelijk dat het polyfunctionele 
dat zich juist in de „vervangingssituatie" het best handhaaft. De eufo-
nische factor - vermijding van herhaling - werkt hier conserverend. 

4. Optatief dat 

Onder dat 7) vermeldt het W.N.T. : „Dat leidt zinnen in, waarin een 
wensch of voornemen is uitgedrukt". In het moderne ABN doen deze 
zinnen met dat - afgezien van stereotiepe wendingen als: „dat je er nog 
lang getuige van mag zijn" - meestal verouderd aan, zoals het voor
beeld van het W.N.T.: „En daarom dat mijn zangen stroomen.. ." 
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Dialectisch komen wensende dat-zinnen voor in Groningen: „Dat 
we niet te laat komen! Dat ze niet zoo (zonder verdere bespreking bijv.) 
weggaan!" (STIL. GR., p.512). De laatste zin vinden we in een iets 
andere versie bij TER LAAN: „Dat ze nait zo weer weglopen!" Zijn 
andere voorbeelden hebben meer een imperatief karakter: „Dast tie 
nait weer zo smerig moakste! Dat ie naams aankomen!" Hij omschrijft 
dit zinstype als volgt: „In ontkennende zinnen begint men met dat, 
alsof de waarschuwing „pas op!" voorafging" (p. 153). 

Voor het Zeeuws geeft GHIJSEN: „Dat: ter omschrijving v.e. bevel 
( = conjunctief) : Dà'kje nie méér ôôre: laat ik je niet meer horen", maar 
zij voegt eraan toe „hoewel wellicht aan ' t verouderen" (p. 158). 

Leiden deze wensende ¿«¿-zinnen in Nederland dus een kwijnend 
bestaan aan de periferieën, in België blijken ze nog volop te leven. 
Twee onderdelen uit RND z. 136, nl. : „deed hij het maar!" en „deden 
zij het maar!" werden hier meestal met dat ingeleid, zoals blijkt uit 
krt. X. De dat-zinnen blijken voor te komen in Frans-Vlaanderen en 
geheel België buiten Limburg. Behalve ¿αί-vormen vertoont de kaart 
a{t) in Frans-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen (de verbindende schakel 
Belgisch-Vlaanderen ontbreekt weer, evenals op krt. VII) en Ant
werpen. In geval van twijfel tussen als en a[t) is weer voor het laatste 
gekozen (vgl. blz. 108). Door als ingeleide zinnen komen op krt .X voor 
in Noord-Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Zuid-Limburg. 

Behalve krt. X tekende ik een kaart op basis van Vr. L. 8 z. 30 : „viel 
hij maar eens op zijn gezicht!" en z.122: „zat hij maar stil!" Ook op 
deze kaart kwamen de ¿ai-vormen voor in geheel Nederlandssprekend 
België behalve Limburg, maar de frequentie was aanzienlijk minder 
hoog dan op krt. X : het aantal wensende zinnen zonder voegwoord was 
ongeveer even groot als dat der ¿ai-zinnen. De ongeloofwaardig scherpe 
oostgrens van het ¿a/-gebied op kr t .X was ook op de kaart van de 
Leuvense zinnen te zien, althans inzoverre dat er ook op deze kaart 
niet éénmaal een ¿«¿-constructie werd opgegeven in het gebied dat op 
k r t .X dat-loos is. In de literatuur vond ik echter een optatief dat 
vermeld voor de Limburgse plaatsen Bree L360 2 9 e en Maaseik L 
372299 Voor de overige Belgische provincies bevatte de literatuur tal 
van opgaven van dit zinstype300. In dit verband herinner ik ook aan 
de op blz. 56-58 besproken hypothetische dat-zinnen, die vaak een 
duidelijk optatief karakter hebben. 

Wensende zinnen met a(t) kwamen in Vr .L.8z.30 en 122 slechts 
vijf maal voor, nl. in Hoogstade N 19 (dicht bij het Frans-Vlaamse 
a(¿)-gebied van krt .X), Kruibeke I 182 (vlak bij Antwerpen), Stalhille 
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H 28, Schorisse О 205 en Outgaarden Ρ 154. De laatste drie plaatsen 
passen niet in het beeld van krt. X. Wat O 205 en Ρ 154 betreft, beide 
aan de taalgrens gelegen, vestig ik de aandacht op Edingen O 281 op 
krt. VII, waar een hypothetisch a(t) werd genoteerd. Ook deze plaats 
is een a(¿)-enclave in het uiterste zuiden. 

Л/s-constructies werden in de Leuvense lijst opgegeven voor een niet 
zeer groot aantal plaatsen in centraal-België. Het beeld dat de opgaven 
in deze lijst en die op krt. X tezamen geven, komt wel overeen met de 
vermeldingen van optatieve я/s-zinnen in de literatuur. Deze betreffen 
nl. de plaatsen Antwerpen 3 0 1, Willebroek К 320 3 0 2, Tildonk P 2 1 3 0 3 , 
Tongeren Q 162 3 0 4 en Sint-Truiden Ρ 176 3 0 5 . Voor het Tongers be
schouwt JANS de optatieve o/s-zinnen als afhankelijk van een „wegge
laten" verbum „hopen" of „wensen", „zodat we zinnen krijgen die in
geleid worden door het voegwoord als ( = dat)" (vgl. blz. 99). In 
Sint-Truiden komt in plaats van als ook want voor; als synonieme 
voorbeelden worden vermeld: „Als hij maar wil" en: „Want hij maar 
wil". Het is overigens de vraag of deze zinnen nog tot de wensende be
horen; de auteur spreekt van „dubitatief", maar ik meen hier toch ook 
een duidelijk optatief element te onderscheiden. 

Voor Nederland werden alleen in de atlas van „Noord-Brabant" 
(vak K) in RND z. 136 zestien Zuidhollandse en Noordbrabantse 
plaatsen aangetroffen waar voor „deed ik/deden zij het maar" de „ver
taling": „als ik/zij het maar de(e)d(en)" werd opgegeven. Elders in 
Nederland kwam deze constructie (evenals die met dat of a(t)) nergens 
voor. Ook de literatuur verschafte geen gegevens over de als-con-
structie ; die over de ¿«¿-zinnen werden in de aanvang van deze para
graaf genoemd. Ik heb de indruk, dat in zinnen zoals RND z. 136 het 
я/s-type in ABN en vele dialecten heel normaal moet zijn, al is er 
misschien een licht betekenisverschil tussen: „Deed hij het maar !" en: 
„Als hij het maar deed!". Als is echter beslist niet in alle zinnen mogelijk 
die als wensend beschouwd kunnen worden. In de Groningse voor
beelden op blz. 118 bv. wèl in de zinnen met een duidelijk optatief 
karakter („Dat we niet te laat komen!" = „Als we maar niet te laat 
komen!"), maar minder makkelijk in de meer imperatieve zinnen. 
„Dat ie naams aankomen!" is een verbod; „als je maar nergens aan
komt!" kan dat ook wel zijn, maar heeft toch nog een sterk conditio
neel karakter. Bovendien blijkt het woordje maar in de dat- zinnen niet 
en in de als-ziimen wel onmisbaar te zijn. - Deze enkele opmerkingen 
mogen volstaan ; de kwestie is te subtiel en het beschikbare materiaal 
te gering om hier nader op in te gaan. 
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Een constructie die wel tot de optatieve categorie te rekenen is, 
maar toch duidelijk afwijkt van de tot nu toe besproken zinnen, is de 
combinatie dat -\- pronomen die in vele Belgische dialecten gebruikt 
wordt „voor : dat geeft er niet aan, dat is mij onverschillig. Fr. n'importe, 
zonder dat het werkw. voorafgaat... Ik zal te laat komen misschien, 
maar dak! (d.i. dat ik te laat kome). Ze zullen mij nie' meer ont
vangen, maar dasse!"304. Bij gebrek aan enquêtemateriaal is de geo
grafische spreiding van deze uitdrukkingen moeilijk vast te stellen; in 
de literatuur worden ze vermeld voor Kempenland307 en het Belgische 
dialectgebied, waarbij de opgaven voor de westelijke helft in de meer
derheid zijn308. 

In Vlaanderen kunnen deze uitdrukkingen ook door of [f] of nof{t) 
( < en of(t)) worden ingeleid. Zo geeft TEIRLINCK voor Zuid-Oost-
Vlaanderen: „Zovl. of, soms oft, en daarnaast zeer gewoon nof, soms 
noft ( = *en of; fr. n'importe); het wordt altijd gevolgd door het pers. 
voorn, (subject), doch het voorafgaande werkw. valt dikwijls weg: ge 
moet spaaren, änderst word (*wordt ge) orme; nov ek (zeldener ov ek) ! -
t sal ruinen; noft!" (dl. IV, p.209). In de literatuur vond ik verder ver
meldingen voor West-Vlaanderen309 en de plaatsen Gent310 (noft) en 
Oudenaarde O 98311 (nof). 

Omdat deze uitdrukkingen met of veel lijken of die met dat, vermeld 
ik ze op deze plaats. Het gebruik van of is misschien te verklaren uit 
wensende o/-zinnen zoals die in ouder Nederlands wel voorkwamen, 
bv. : „Och of wij wijzer waren!" (W.N.T. s.v. of I. 9). In dit zinstype is 
of equivalent aan het optatieve dat. Dit of is dan waarschijnlijk weer 
in verband te brengen met het oorspronkelijk hypothetische, dat op
tatieve (Gronings „Ov har ik moar 'n pen!") en concessieve kleur kan 
krijgen (zie blz. 58-63). Naar deze verklaring tendeert de formulering 
van DESMYTER (Oudenaarde), die de «o/-uitdrukkingen in zijn studie 
plaatst na de concessieve «o/-zinnen („Nof (ge) gij uw pijke" ( = 
schoppen) trokt, dat was juist hetzelfde" - zelfs indien), en vervolgt: 
„Het gebeurt dat de onderstelling (CUTS, van mij), die men beschouwt 
als zijnde van geen gewicht, elliptisch aangeduid wordt door „nof", 
verbonden met het subject, dat steeds een persoonlijk pronomen is" 
(p.40). 

De hier bedoelde o/-uitdrukkingen moeten wel onderscheiden worden 
van het ook in het ABN voorkomende type: „Of ik blij ben!" (blz. 90). 
De verkorte vorm hiervan: „(Ben je blij?) Of ik!" en zelfs: „En of!" 
(vgl. het Vlaamse nof(t)) is wat de gebruikte woorden betreft wel gelijk 
aan de Belgische constructies, maar de intonatie is waarschijnlijk 
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anders en ook semantisch is er een duidelijk verschil: het ABN-type 
drukt een sterke bevestiging uit die in verband staat met een vraag, het 
Vlaamse heeft een optatief-concessief karakter. Wel liggen beide in de 
affectieve sfeer. 

5. Finaal dat 

Het finale betekeniselement van dat wordt in het W.N.T. vermeld 
onder 8) ; VAN DALE geeft het finale dat „als verkorting van opdat: ik 
zal hard lopen, dat ik de trein nog haal". 

In de literatuur wordt dit finale dat voor dialecten en dialectgebieden 
in geheel Nederland en België opgegeven, alsook voor het Fries. Ook in 
de bandopnamen kwam het tamelijk dikwijls voor, nl. in die van 
Gees G 77a, Schokland F 78-79 en een aantal Hollandse plaatsen, die 
op krt. XI I zijn ingetekend. 

Op kr t .XI , gebaseerd op Vr.A.3/Vr.L.4 z.3 resp. luidende: „Doe 
(wat) kolen op de kachel, dat de melk gauw gaat koken", en: „Doe 
kolen op de stoof, dat de melk gauw begint te koken", blijkt finaal 
dat in het hele taalgebied bekend te zijn. 

Behalve dat vertoont de kaart echter ook andere conjuncties, terwijl 
ook vaak een constructie zonder voegwoord werd gebruikt. Ondanks 
het ABN-voorbeeld met dat gaf men dus voor het dialect dikwijls de 
voorkeur aan een andere mogelijkheid. Ik meen trouwens dat ook in 
het ABN het finale dat geen al te sterke positie inneemt. Wie als gym
nasiast gezocht heeft naar een goede vertaling van het Latijnse ut + 
conjunctief, zal meestal opdat te „stijf", maar vaak ook het „gewone" 
dat niet bruikbaar gevonden hebben. Deze zelfde tendentie blijkt zich 
in de dialecten voor te doen. Homogene of vrijwel homogene dat-
gebieden zijn op krt. XI alleen West-Vlaanderen, Oost-Noord-Brabant 
en Limburg. 

Elders kiest men vaak een andere weergave, waarbij de constructies 
zonder voegwoord overheersen. Het meest frequent is daaronder het 
type : „ . . . dan gaat de melk gauw koken" ; verder bv. : „ . . . anders gaat 
de melk niet koken", en zelfs: „ . . .en de melk gaat koken". 

Wat de andere voegwoorden betreft vinden we я(<)- огтеп in Zee
land en West-Noord-Brabant, en in de Achterhoekse plaats Kilder 
L 38. Deze spreiding komt voor Nederland overeen met het beeld van 
de a(¿)-gebieden op krt. VII, al is de oostelijke oogst schraal; in België 
ontbreken de a(¿)-vormen echter geheel. 

In Nederland werd verder verspreid zodat opgegeven. Hieruit blijkt 
misschien een zwak gevoel voor het onderscheid tussen de finale en de 
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consecutieve semantische categorie (vgl. blz. 125), misschien ook 
alleen maar de behoefte om een wat vreemd aandoend dat te vermijden, 
waarbij dan het normale zodat gebruikt wordt bij gebrek aan beter 
(vgl. blz. 125-126). 

In het grootste deel van België komt het finale omdat voor. FRINGS -
VANDENHEUVEL, waar in Z.3 de owuíaí-opgaven veel frequenter zijn, 
geeft dit voegwoord ook voor het op kr t .XI ontbrekende Limburg. 
Ook in de literatuur wordt omdat als finale conjunctie voor verscheidene 
Limburgse plaatsen vermeld, evenals voor een zeer groot aantal plaat
sen en dialectgebieden in de rest van België312. Over de Nederlandse 
grens werd omdat in Vr. A. 3 z. 3 opgegeven voor de Zuidnoordbrabantse 
plaatsen Rozendaal К 174 en Baarle Nassau К 195 en de Zeeuwse 
Ovezande I 91 en Ossenisse 1115. DE BONT kent deze finale conjunctie 
voor het Kempenlands (dl.I, p.456). 

Het finale omdat is dus in ieder geval algemeen-Belgisch te noemen. 
Dat het in FRINGS - VANDENHEUVEL relatief veel vaker werd opgegeven 
dan in de Leuvense vragenlijst, zal wel veroorzaakt zijn door de in de 
eerste enquête gebruikte vertaling van het Duitse origineel, nl. : „Doe 
kolen op de kachel, opdat de melk spoedig begint te koken" (curs, van 
mij). De ongewone vorm opdat zal eerder het gewone omdat suggereren 
dan het eveneens gewone, maar kortere en vagere dat. Opdat-voTmen 
werden ondanks de suggestie van het voorbeeld in FRINGS - VANDEN

HEUVEL slechts twee maal opgegeven, en wel voor Herentals К 274 en 
Borgloon Q 156. Des te merkwaardiger is het dat in de Leuvense 
vragenlijst zo dikwijls dat door opdat „vertaald" werd. In de literatuur 
vond ik nergens vermeld dat opdat in enig Nederlands dialect in 
gebruik zou zijn. Wel werd enige malen verklaard dat dit voegwoord 
niet voorkwam, ook voor dialecten in Oost-Vlaanderen, waar op 
kr t .XI zo'n duidelijke o^>áa/-concentratie te zien is. TEIRLINCK voor 
het Zuidoostvlaams (dl. IV, p. 209) en VANACKER voor het Aalsters 
(p. 138) ontkennen het bestaan van opdat, LIEVEVROUW - COOPMAN 
(p.996) noemt het voor Gent „ong(ebruikelijk)". Nu zou men kunnen 
stellen dat de opgaven in de Leuvense lijst niet geheel betrouwbaar 
zijn en beïnvloed door de „schrijftaal", waarop misschien ook het ont
breken van a(¿)-vormen wijst. Een zuidelijke voorkeur voor opdat in 
literaire en betogende taal constateerde ik nl. in VGW. HED. NDL., 
waar van de 10 in het materiaal voorkomende o/>í¿a¿-zinnen er 7 af
komstig waren van de Belgische auteurs (p.124). Misschien bevordert 
het bestaan van het algemeen voorkomende, maar dialectische finale 
omdat het gebruik van het daarop geüjkende opdat. Het blijft echter 
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raadselachtig waarom dit „papieren" voegwoord alleen in Oost-

Vlaanderen voor de dag gekomen is. 

In FRINGS - VANDENHEUVEL wordt in Z.3 voor drie plaatsen voordat 

opgegeven, nl. in Hasselt Q 2, Eisene Ρ 65c en Moeskroen N 175. Ook 

Vr.A.3z.3 en Vr .L.4z.3 bevatten enkele voordat-vormen. In de 

literatuur wordt dit voegwoord eveneens vermeld, uitsluitend voor 

Brabantse en Limburgse plaatsen 3 1 3. In Tongeren Q 162 komt finaal 

voor als voor 3 1 4 (vgl. blz. 105). 

Volgens de opgave van JONGENEEL uit 1884 bestond in Heerlen 

Q 113 de finale conjunctie mit dat (Ie stuk, p.45). Voor Eupen Q 284 

werd in Vr. LA z.3 damet opgegeven (vgl. Duits damit). 

6. Consecutief dat 

Onder dat 9) vermeldt het W.N.T. dit voegwoord ter inleiding van 

bijzinnen die een gevolg aanduiden. De gemaakte onderverdeling in bij

zinnen die afhankelijk zijn van woorden als zo, zulk, dergelijk (a), graad-

aanduidende bijzinnen als „het regent dat het giet" (b), en „gewone" 

consecutieve zinnen {dat = zodat) (c), wordt hier aangehouden. 

a. zó... dat 

Zinnen die ingeleid worden door de conjunctie dat, afhankelijk van 
een graadaanduidend woord in de voorzin - bv. : „Hij had zo hard ge
lopen, dat hij buiten adem was" - kwamen in het enquêtemateriaal 
niet voor. In de literatuur werd dit zinstype, dat ook in het ABN vol
komen normaal is, een tiental keren vermeld, voor plaatsen die wel 
ongeveer over het hele taalgebied verspreid liggen. 

De dat-zin kan dialectisch ook de onafhankelijke woordvolgorde 
hebben. Dit type wordt hieronder behandeld (sub c), aangezien ook de 
zinnen waar dat equivalent is aan ABN zodat de constructie ¿aiSVfA 
kunnen vertonen. 

b. „Het regent dat het giet" 

Graadaanduidende ¿«/-zinnen die niet van zo of een dergelijk woord 
in de voorzin afhankelijk zijn, komen aanmerkelijk minder voor dan 
het onder a. vermelde type. In het materiaal van VGW. HED. NDL. 
vond ik 102 a- tegen 5 b-zinnen (p. 121-122). Dit neemt niet weg dat 
dit zinstype in het ABN niets ongewoons heeft. Te oordelen naar de 
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10 vermeldingen in de literatuur is het ook dialectisch algemeen bekend, 
al bestrijken de opgaven - ongetwijfeld toevallig - niet het hele taal
gebied. 

Voor het Twents-Achterhoekse dialectgebied geeft BEZOEN ook a(t) 
in deze functie: „et rèègen at 't smakte" (p.63-64). 

с dat = zodat 

Terecht merkt het W.N.T. op, dat het consecutieve dat zelden voor
komt in „gewone bijzinnen van gevolg". In de sub a. en b. genoemde 
typen immers is het in de dat-zin vervatte gevolg (van de handeling in 
de hoofdzin) tevens graadaanduidend. Als we echter in het onder a. 
gegeven voorbeeld het graadaanduidende zo weglaten, zodat de nazin 
alleen een gevolg van het harde lopen noemt en niet zegt hoe hard er 
gelopen is, wordt in het ABN niet dat maar zodat gebruikt: „Hij had 
hard gelopen, zodat hij buiten adem was". 

Het is niet altijd gemakkelijk uit te maken of een zin graad- of ge
volgaanduidend is. De STIL. GR. noemt als één van de mogelijkheden 
van ¿«¿-zinnen dan ook: „de zin met „dat" is een bijw. bep. van gevolg 
of graad met emphase gesproken". Als ABN-voorbeeld volgt dan: „En 
zich inspannend, dat de aders plotseling blauw opliepen op z'n slapen, 
barstte hij u i t . . . " (p.634-635). Toch zou ik ook hier bepaald van een 
graadaanduidende dat-zin willen spreken: „Hij spande zich zo in, 
dat...". Wordt de zin met zodat geconstrueerd, dan kan de omschrijving 
luiden: „Hij spande zich in, en daarvan was (altijd) het gevolg dat de 
aders. . ." . In het algemeen gesproken bestaat er in het ABN zeker een 
oppositie dat - zodat. In het materiaal van VGW. HED. NDL. werd dit 
bevestigd: van dat als equivalent van zodat vond ik geen duidelijke 
voorbeelden (p.121). 

Dialectisch is het gebruik van dat = ABN zodat wèl mogelijk. 
SASSEN geeft voor Ruinen G 48 bv. : „óf ie stòptn mekaar de buoi weg, 
de'j naaknt hen huus musn" (p. 169). Andere vermeldingen vinden we 
voor het Katwijks315, Willebroek Κ 320 3 1 β en Vijlen Q 208 3 1 7 . 

In de bandopnamen vond ik een groot aantal zinnen waarin dat als 
equivalent van ABN zodat beschouwd kan worden. De Hollandse 
plaatsen waar dit het geval was zijn te zien op kr t .XII . In het noord
oosten kwam dat = zodat voor in de opnamen van Schokland (F 78-79), 
Kampen F 90, Gees G 77a en Dalen G 78. Enkele voorbeelden : 

„En nou zit er op 't ogenblik dus in ons nieuwe poskantoor... een 
briev'nbusse woarachter dan ne bak sit die ze op mutt 'n t rekk 'n. . . 
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dasse de briev'n weer onder de grond fendoan mutt 'n aal'n wan wanneer 
de post gelicht wordt" (Kampen F 90) ; 

„nou, ik met 'n smerege zàdoek deroverheejn te vissen, dat de 
troep weer en beetje weg was" (Barsingerhorn E 12); 

„En die voer die . . . die logger voer die eh . . . in zen kont, dattie eh . . . 
dattie eh . . . zo zonk" (Vlaardingen К 42a) ; 

„as dat zwembad hier immel is en ok 't zwembad gemaakt dat je 
der ook wedstrijde ken zwemme" (Oude Tonge I 45 - Achthuizen I45a). 

Niet altijd is met zekerheid uit te maken of een dat-zin tot de 
consecutieve of tot de finale gerekend moet worden, zoals blijkt uit het 
volgende voorbeeld : (een huisvrouw vertelt over het poetsen van een 
kachel) „en den de potloodlap erontom dattie weer glom" (Aalsmeer 
E 117). Enige weifeling is misschien ook gerechtvaardigd t.a.v. de 
hierboven aangehaalde zinnen uit Barsingerhorn en Oude-Tonge -
Achthuizen. In het algemeen is het verschil tussen de finale en de 
consecutieve categorie problematisch : een doel is te beschouwen als een 
gewenst gevolg, maar dit onderscheid zal voor de taalgebruiker vaak 
niet relevant zijn, waardoor de taaibeschouwer niet kan bepalen in 
welke categorie hij een concrete taaluiting moet onderbrengen. We 
zagen ook al, dat voor het finale dat op krt. XI dikwijls zodat gebruikt 
werd (blz. 121). VAN LANGENDONCK spreekt voor het dialect van 
Tildonk Ρ 21 over „dat"-zinnen die het midden houden tussen gevolg

en doelzin", met als voorbeelden o.a. : „gaat maar aan ( = weg), dat ge 

intijds zijt" en: „spoed u maar, dat 't gedaan is" (p.46-47). Ook 

SASSEN vermeldt een zin die zowel consecutief als finaal verklaard kan 

worden (RUINEN, p. 170). Maar natuurlijk zijn er ook ondubbelzinnige 

voorbeelden van de ene of de andere categorie. Duidelijk consecutief 

zijn wel de bovenaangehaalde dat-zinnen uit Kampen en Vlaardingen. 

Men krijgt de indruk dat in sommige dialecten het enkele dat veel 

gebruikelijker is dan zodat. LAMBERTS merkt op: „Het Willebroeks 

dialect beschikt over geen specifiek voegwoord om een gevolgzin in te 

leiden" (p.259), waarmee zij ongetwijfeld doelt op het ontbreken van 

zodat, want consecutief dat komt wel voor. Soortgelijke vermeldingen 

betreffende het ontbreken of minder gebruikelijk zijn van zodat, 

werden aangetroffen voor Ruinen G 48 3 1 8 , Zonhoven Q l 3 1 9 en Vijlen 

Q 2 0 8 3 2 0 . In VAN GINN. WATERL. viel het me op dat de zin: „het 

regende hard zodat we er niet door konden" in de drie onderzochte 

dialecten (Marken, Volendam, Monnikendam) steeds geconstrueerd 

werd met zo...dat („zo erg, dat " - „zo hard, dat") (p. 182). 
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Het zou te ver gaan hieruit te concluderen dat zodat, wanneer het 
dialectisch gebruikt wordt, altijd als insluipsel uit het ABN te be
schouwen is. De zo¿a<-opgaven op krt. XI, waar het woord zodat niet 
in het voorbeeld werd gesuggereerd, lijken me hiervoor te talrijk. In 
België corresponderen hiermee 14 vermeldingen van zodat in de 
literatuur321. Dat zodat op kr t .XI niet in België voorkomt wijst er 
waarschijnlijk op, dat het gevoel voor het onderscheid tussen de finale 
en de consecutieve categorie hier sterker is dan in het noorden. Alge
meen komt in de Belgische dialecten immers het finale voegwoord 
omdat voor (zie blz. 122), terwijl Nederland geen specifiek finale 
conjunctie (meer) kent. Aangezien omdat in België ook algemeen 
bekend is als causaal voegwoord - zoals bv. blijkt uit de dialect-
weergaven van RND Z.43 („Hij is erg ( = overmoedig) omdat hij sterk 
is") - zal hier misschien het verschil tussen „finaal" en „causaal" 
zwakker staan. Of dit het geval is heb ik niet onderzocht. 

De volgende zinnen vermeld ik hier afzonderlijk, omdat ze een voeg
woord dat bevatten dat in het ABN niet door zodat te vervangen is, 
maar toch wel een consecutief (niet graadaanduidend) karakter heeft. 
Ik zou het betekenismoment dat dat hier vertoont willen omschrijven 
met: „nl. zó, dat" of: „in die situatie/omstandigheden dat". Het is 
trouwens in het algemeen erg moeilijk, om alle ¿αί-gevallen die in deze 
dialectgesprekken voorkomen duidelijk te classificeren. De taalkundige 
categorieën en begrippen waar we mee opereren, ontlenen we immers 
nog steeds aan het geschreven ABN. De bedoelde zinnen zijn: 

„mar ik heb ok wal ies 'n moal hen een wicht west da 'k 's nachs 
weer kwam" (Gees G 77a) ; 

„Ik hepper weilis báágezeejte dà'k doch', mojn, hoe ken zo'n 
iemand en hallef uur op zo'n steejn zitte te prakkezeejre" (Haarlem 
E 97); 

„We hebbe nò 'η jaar drie fier saam ook geseten. Datte we 'r 'n 
45 molke." (Vogelenzang E 113a) ; 

„Ja die die worde gesteund bij en boer dazzen dikke kaas krijge" 
(Stolwijk К 16) ; 

„Ze moete mai geen loer draoie, dazze men opgraipe" (Haastrecht 
К 16a) ; 

„Ik heb Jan vamiddag gewaarschaouwd da 'k zeg jong, ik rij een 
uur èrder weg" (Beuzekom К 40) ; 

„en toe kwamme we dan datter en oorlogsschip kwam" (Vlaardingen 
К 42a) ; 
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„Maerte Bouwman, die heb bij jou toch wel geweest dattie zegt, nou 
kommik hooibouwe..." (Lekkerkerk К 54); 

„dat was oudejaorsavond da' me zaten datter geen auto meer ge-
passerd kon worden.. ." (Noordeloos К 64) ; 

„Maar we hebbe nog gezete, dat is zowat en week of drie terug da' 
me gezete hebbe datter niemaand zondags meer kon peseren, zelfs 
datter geen luxewages hier den daik uit kond'n" (id.) ; 

„wan'ze houe mai nou nog thuis welis voor de gek dà' ze zè' man hou' 
hou' toch âasjeblief je mon(d). . ." (Heinenoord К 84); 

„ik was der nog bai hée, dattie Piet, dattie 'n bekant en vinger af-
geklomme had" (Sliedrecht К 96). 

consecutief d a t met onafhankelijke woordvolgorde 

Dat als inleiding van een graadaanduidende bijzin met onafhanke
lijke woordvolgorde wordt in de literatuur vermeld voor het Fries en 
Gronings3 2 2, het Ruinders 3 2 3 en het Katwijks3 2 4. In de bandopnamen 
vond ik dit zinstype in Gees G 77a en Schokland F 78-79 en in de 
Hollandse plaatsen van krt. XII . In het bandmateriaal gaat het steeds 
om zinnen die afhankelijk zijn van zo in de voorzin, bv. : „daar raakte 
ik soo van onder de indruk, dat ik had alles vergete thuis" (Akersloot 
E 64). 

Onafhankelijke woordvolgorde in zinnen ingeleid door dat = ABN 
zodat wordt in de literatuur opgegeven voor het Fr ies 3 2 5 en het Gro
nings 3 2 6 . 

Evenals de zinnen ingeleid door een zgn. gramm. verb, dat (blz. 92), 
zijn de consecutieve ¿ai-zinnen met hoofdzin volgorde volgens o VER
DIEP „niet, of althans in veel mindere mate, eigen aan de Zuidelijker 
dialecten van Oost-Nederland" (d.w.z. de niet-Groningse) (SYNT. EN 
DIAL., p.50). Ontbreekt voor het type dat = zodat een opgave voor het 
Ruinders, de bandopnamen van Gees G 77a en Schokland F 78-79 
bevatten weer wel dergelijke zinnen met de constructie datSViA, bv. : 
„Mar toen miende ik da dat een kerl was hè, dat ik slao doar op" 
(Gees). 

De Hollandse plaatsen waar dit zinstype voorkwam zijn ingetekend 
op kr t .XII . Twee voorbeelden mogen volstaan: „ik had er al en paar 
op, dat ik slingerde en beetje" (Jisp E 70); „ik braid ze alléger zelf, 
daattik ben wel druk hoor" (Zegveld E 181). 

OVERDIEP zegt over deze zinnen in het Gronings en Fries, dat ze 
„consecutief, concluderend, samenvattend" moeten zijn, in ieder geval 
niet finaal. Inderdaad zijn alle consecutieve dat-zmnzn uit het band-
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materiaal die onafhankelijke woordschikking vertonen ook ondubbel
zinnig consecutief, althans nooit tevens finaal te interpreteren, zoals 
bij de zinnen met afhankelijke woordvolgorde wel dikwijls het geval is 
(vgl. blz. 125). Finale dat-zinnen hebben steeds de afhankelijke 
woordschikking, zowel in de bandopnamen als in de voorbeelden uit 
de literatuur. 

Juist door hun woordorde kunnen de consecutieve datSVïA-zinnen 
zich wel in een andere richting ontwikkelen. Voor het Fries en het 
Gronings wordt opgemerkt dat de conjunctie dat aan het hoofd van een 
dergelijke zin vaak gevolgd wordt door een korte pauze. In de Ruin-
derse voorbeelden van SASSEN blijkt deze pauze uit het gebruik van een 
dubbele punt: „en doe har 't vòlk tóch zoo'n wile det: hej hef 't wel soavms 
wel 'n moal of drej, veere veurredraaqn" (p. 170). 

In de geschreven teksten van de bandopnamen wordt een dergelijke 
pauze, waardoor dat enigszins los van de bijzin komt te staan, nergens 
aangegeven. Wel blijkt dat vaak voorafgegaan te worden door een pauze, 
waardoor het zich losmaakt van de voorzin en eigenlijk een nieuwe 
hoofdzin inleidt, in het schrift gemanifesteerd door een punt en een 
hoofdletter. Gezien de onafhankelijke woordvolgorde is dit ook alles
zins begrijpelijk. Voor het Fries kent FOKKEMA dergelijke zinnen, bv. : 
„Baerda-hüs stiet likernôch (zo ongeveer) yn 'e midden tusken de trije 
doarpen. Dat de Holwerda's wiene om sa to sizzen yn alle trije thus" 
(SPR., p.84). Een Hollands voorbeeld is: „En toe' kwamme we langszij, 
we hadde allemal van die groóte dubbelse jasse-n-an. Dattie kerel die 
zag ons, die denk be ze egge, wat komt daar voor en par... paar schepe 
met zeerovers an. Dattie stond der te trille en we schote langs en ouwe 
Janus en Jaap Been, die ginge over" (bdopn. E 2 - Den Helder). 

In het semantische vlak gaat hiermee dikwijls een zekere vervaging 
van de consecutieve betekenis gepaard. In het laatste voorbeeld geven 
de dat-zinnen nog duidelijk een gevolg aan. Bij een „vertaling" in het 
ABN zal men echter bij voorkeur niet het nadrukkelijke zodat ge
bruiken, maar bv. dus. Dit niet alleen om de woordvolgorde te kunnen 
handhaven, maar ook omdat dus veel minder specifiek gevolgaan
duidend, meer aaneenschakelend is. (Het is opvallend hoe „betekenis
loos" het zeer frequente dus in het ABN van velen is geworden.) De 
eerste dat-zin van het voorbeeld zou bv. ook heel goed met „Nou...," 
ingeleid kunnen worden. Duidelijker is dit nog in de volgende passus 
uit de bandopname van Zoeterwoude E 170 : 

„'k Was voor een jaar of 5, 6 terug bij een boer en die had was de 
eerste dag dat ie an 't melleke was, machinaal dan." 
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Ja." 
„Dat ik kompt an de stal binnelope..." 
KARSTEN heeft in het Drechterlands deze betekenisvervaging onder

kend in zinnen ingeleid met dat toe, dat hij met „en toen" weergeeft: 
„Nei, Kees kwam uit de kerk, en 'k zou m'n braaien kraige, en toe haalde 
ik er een pen uit, dat toe most ik eerst de steke weer opzoeke" (p. 105). In 
deze zin is zodat als ABN-weergave nog heel goed mogelijk, en in ieder 
geval dus (enige kennis van het breien is natuurlijk vereist om dit in 
te zien). Maar gezien in het kader van de hier behandelde zinnen valt 
dit dat toe, ook als het en toen betekent, minder sterk op dan WEIJNEN 

zonder deze samenhang meent (p.237). 

De Hollandse plaatsen waar dit „vervaagde" dat optrad heb ik op 
krt. XI I apart genoteerd. Enige willekeur in de beoordeling viel na
tuurlijk moeilijk te vermijden. Het leek me echter wel juist van dit 
type afzonderlijk melding te maken. 

Hoewel het type dat SA Vf ook heel gewoon is, blijken de consecu-
tieve ¿αί-zinnen dus een duidelijke neiging tot de onafhankehjke 
woordorde te hebben. Bij de zinnen met finaal dat is dit niet het geval. 
Ik meen dat dit semantische en dit syntactische aspect van de dat-zin 
samenhangen. Het doel, het gewenste gevolg, is inniger met de hande
ling van de hoofdzin verbonden dan het gevolg zonder meer, dat ook 
toevallig kan zijn. De finale zinnen hebben dan ook uitsluitend de 
volgorde van de bijzin, die volgens de schoolgrammatica „een onder
deel vormt van de hoofdzin", de consecutieve kunnen ook de woord
schikking van een (nieuwe) hoofdzin hebben. Anders gezegd: zowel 
semantisch als syntactisch is er afhankelijkheid tussen hoofdzin en 
finale dat-zin, betrekkelijke onafhankelijkheid tussen hoofdzin en 
consecutieve dat-zin. 

Het is nu te verwachten, dat de onafhankelijke woordorde bij conse
cutieve zinnen vooral zal optreden als de band met de inhoud van de 
hoofdzin los is. Inderdaad doet de hierboven omschreven vervaging in 
de betekenis van dat tot „dus, nou, en" zich alleen voor in zinnen met 
onafhankelijke woordschikking. Anderzijds is het type datSkVi soms 
ook finaal te interpreteren, wat op een nauwere band wijst (zie blz. 
125). 

Dit alles is vooral aan te tonen voor de Hollandse dialecten, waarvan 
de meeste bandopnamen afkomstig zijn. In deze dialecten komen ook 
sporadisch zinnen met onafhankelijke woordschikking voor die door 
het zgn. gramm. verb, dat worden ingeleid (zie blz. 92-95; de plaatsen 
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waarvan bandopnamen beschikbaar waren, zijn ingetekend op krt. XII) . 
Deze nemen dus blijkbaar een tussenpositie in tussen de afhankelijke 
finale en de onafhankelijke consecutieve zinnen. 

Als we de op blz. 92 geschetste ontwikkeling van objectszinnen uit
breiden tot alle dat-zinnen, kunnen we ons de zaak diachronisch mis
schien als volgt voorstellen: Het oudste type is de onafhankelijke 
woordschikking in alle dat-zinnen, en de ontwikkeling beweegt zich 
naar het algemeen gebruik van de afhankelijke woordorde, zoals in het 
huidige ABN. Voor de finale zinnen, met hun semantische afhankelijk
heid, is deze ontwikkeling voltooid; voor de semantisch minder af
hankelijke consecutieve zinnen nog niet. De objectszinnen e.d. zijn 
verder gevorderd dan de consecutieve ; gevallen van het type datS Vf A 
bestaan nog slechts als relict. Hiermee is het verschijnen van dit type in 
(conservatieve) vissersdialecten (zie blz. 93) dan in overeenstemming. 

Wat nu de geografische spreiding van de consecutieve dat-zinnen met 
hoofdzinvolgorde betreft, is het voor de hand liggend ook hier aan een 
„kustverschijnsel" te denken. Evenals het zgn. gramm. verb, dat komt 
immers ook dit consecutieve dat voor in het Fries, Gronings, enkele 
Saksische dialecten en het Hollands. 

Helaas is mijn materiaal niet uitgebreid genoeg voor een grondige 
bestudering van deze syntactische problemen. Misschien blijken de 
dat-zinnen met onafhankelijke woordorde bij nader onderzoek over een 
veel groter gebied voor te komen. Gezien de hierboven veronderstelde 
ontwikkeling lijkt het me heel goed denkbaar dat we hier met een 
„volkstaalverschijnsel" te maken hebben. In verband met het seman
tisch aspect van deze zinnen heb ik deze voorlopige gegevens echter 
toch hier vermeld. 

Op één aspect van krt. XI I wil ik nog wijzen. De consecutieve zinnen 
van het type datSViA blijken niet in het uiterste zuiden van het 
Hollandse dialectgebied voor te komen : de noordgrens van de vakken 
I en К vormt de zuidgrens van hun verspreidingsgebied. (Hierbij zij 
aangetekend, dat er van 20 plaatsen in de vakken I en К opnamen be
schikbaar waren). Deze spreiding doet onwillekeurig de gedachte aan 
een „kustverschijnsel" plaats maken voor die aan een fenomeen van 
beperkter omvang : een frisisme. Het is hier niet de plaats in te gaan op 
de waarschijnlijkheid van een Fries substraat in het Hollands, zeker 
niet op grond van zo weinig gegevens. Het kaartbeeld blijft echter 
merkwaardig. 
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7. Causaal dat 

Dat als causaal voegwoord wordt in het W.N.T. behandeld onder 
nr. 10 (oorzaak) en 11 (reden). De voorbeelden zijn afkomstig uit ouder 
Nederlands; in het hedendaagse ABN lijkt me het enkele dat in causale 
functie, althans als equivalent van omdat of doordat, dan ook zeer on
gebruikelijk. Het materiaal van VGW. HED. NDL. bevatte geen enkel 
volkomen duidelijk voorbeeld hiervan. 

Er zijn wèl gevallen waar dat als causaal voegwoord opgevat kan 
worden, maar ook een andere interpretatie mogelijk is, bv. in: „hij is 
kwaad, dat hij niet mag schaatsenrijden". VAN DALE geeft dit voorbeeld 
s.v. dat „als verkorting van omdat", maar het voegwoord is hier ook als 
zgn. gramm. verb, te beschouwen („hij is er kwaad om, dat...", „hij 
betreurt, dat..."). Dit type komt natuurlijk zowel in het ABN als 
dialectisch voor, bv. in Vijlen Q 208 : „Alle Hillige kèëke urn en wore 
vroeë, dat ze wir kinger zòge" ( = „Alle heiligen keken om en waren 
blij, dat ze weer kinderen zagen") (ROUKENS STIJL, p.31). 

Verder is er een opvallend gebruik van dat in het ABN (zeker in ge
sproken taal), dat ik het liefst in de causale categorie onderbreng, 
zonder dat er sprake is van een causale relatie op de manier van zinnen 
met omdat (eventueel doordat; het onderscheid dat het W.N.T. s.v. 
omdat - SYN. tussen beide woorden maakt - omdat bij reden, doordat 
bij oorzaak - wordt in het moderne ABN niet (meer) in acht genomen, 
zoals mij bleek uit het materiaal van VGW. HED. NDL. (p. 105-106)). 

De STIL. GR. geeft bv. de zin: „Wat heb je toch vandaag, d a t je zo stil 
bent?" en omschrijft de betekenis met: „De zin met „dat" bevat de 
aanleiding tot de voorafgaande vraag" (p.635). Ook buiten het ABN 
komt dat in een dergelijke functie voor. DE BOER geeft voor Hindelopen 
ongeveer dezelfde zin als de STIL. GR. en spreekt van een „conclusief 
dat" (p. 165). Ook SIPMA geeft een overeenkomstig Fries voorbeeld 
(p. 80). DE BONT vermeldt voor het Kempenlands een zin waaruit blijkt, 
dat het hier bedoelde dat niet uitsluitend na vragen voorkomt : „Nöw 
goon ze zeiker de koew öttoewn (uitdoen) da den hond zeu blaft" (dl. I, 
p.457). „Op het eerste gezicht" zou dat hier als consecutieve conjunctie 
opgevat kunnen worden : „Nu gaan ze de koe uit de stal halen, zodat 
de hond blaft". Dat = omdat is helemaal onmogelijk, omdat zou alleen 
als inleiding van de andere zin kunnen dienen : „Omdat ze de koe uit de 
stal gaan halen, blaft de hond". Maar dat is niet de bedoeling. De enig 
adequate omschrijving van DE BONT'S voorbeeld is natuurlijk: „Nu 
gaan ze zeker de koe uit de stal halen. Dat denk ik omdat de hond zo 
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blaft". - Ook voor de dialecten van Mechelen К 330 3 2 7 en Willebroek 
К 320 3 ! ! 8 wordt dit type opgegeven. In het eerste geval wordt de dat-
zin zonder nader commentaar „redengevend" genoemd en staan de 
voorbeelden: „hij dierf geen woord zeggen, dat hij zo beschaamd was" 
en: „hij zal ziek zijn dat hij niet gekomen is" onder elkaar. Het is 
duidelijk dat in de tweede zin dat niet door omdat vervangen kan 
worden, in de eerste waarschijnlijk wel (nader over dat...zo in Bel
gische dialecten op blz. 132-133). 

Het voegwoord dat als equivalent van ABN omdat wordt vermeld 
voor het Fries, maar met de toevoeging: „Een enkele maal, en in zeer 
beperkt verband". Als voorbeeld wordt gegeven: „'t Komt det se ús 
tael net kenne"329. Ditzelfde syntagma het komt dat vinden we in de 
literatuur vermeld voor Groningen330 en Kempenland331. Ook SASSEN 

noemt een zin met redengevend dat voor het Ruinders (p. 170). 
ROUKENS kent in het dialect van Vijlen Q 208 wel „dat met reden
gevende inhoud", maar geeft als voorbeeld alleen de hierboven ge
citeerde zin (blz. 131), waar dat ook als zgn. gramm. verb, voegwoord 
te interpreteren is (STIJL, p. 31). In de bandopnamen van vier Hollandse 
plaatsen kwam ook (telkens éénmaal) dat = omdat voor, nl. in Vogelen
zang E 113a, Alfen aan de Rijn E 176, Haastrecht К 16a {dat komt dat) 
en Polsbroek К 21 (id.). In het algemeen krijgen we de indruk dat de 
conjunctie dat als equivalent van ABN omdat niet in frequent gebruik is. 

Wat de Belgische dialecten betreft treffen we vermeldingen van 
dat = omdat aan voor West-Vlaanderen („De zwaluwen zijn ver
trokken, dat er geen aas meer was") 3 3 2, Antwerpen 3 3 3 en Willebroek 
К 320 3 3 4. In de beide laatste opgaven bevatten de voorbeelden dat is, 
dat, gelijk te stellen met het Noordnederlandse dat komt, dat, bv. : „Ge 
hebt zoveel plekken ( = vlekken) op Uw kleed. - Ja, dat is, dat ge dien 
voorschoot dikwijls eens uitlaat" (Willebroek). 

Verder bestaat er in België een wending met dat die door de auteurs 
niet tot de causale categorie wordt gerekend, maar daarmee toch zeker 
verwant is. Het betreft hier zinnen met dat ...zo, bv. in het West
vlaams : „De steenen bersten dat het zoo vriest (zoodanig vriest het, fr. 
tellement il gèle). Hij kan niet zeere genoeg beven, dat hij zoo koud heeft, 
fr. tellement il a froid. Hij kan den dag niet verdragen, dat zijne oogen 
zo flauw zijn", DE во tekent hierbij aan: „Deze en dergelijke wendingen 
zijn eene inversie voor: Het vriest zoo dat de steenen bersten, enz." 
(p. 186). VERCOULLIE noemt de functie van dat in deze gevallen het 
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aangeven van „eene onbepaalde betrekking tusschen twee zinnen die 
even goed onafhankelijk neven elkander hadden kunnen blijven, en 
waartusschen de spreker toch een verband wil aanduiden, zonder zich 
de moeite te geven er de natuur van te bepalen" (p.45). De verklaring 
van DE во verwerpt deze auteur. Het lijkt mij onbetwistbaar, dat er in 
deze zinnen een causale relatie bestaat tussen de dat-zin en de voorzin, 
en het is in alle gegeven voorbeelden mogelijk het voegwoord dat als 
equivalent van ABN omdat op te vatten. 

Andere opgaven van dit zinstype vinden we in de literatuur voor 
Zuid-Oost-Vlaanderen335, het Land van Waas 3 3 6 , Antwerpen 3 3 7, 
Mechelen Κ 330 3 3 β en Haspengouw 3 3 9. Interessant is dat TEIRLINCK in 
deel I, p.251 over „Dat.. .zoo" zegt: „in het tweede deel van een volzin, 
beteekent dikwijls zoodanig", terwijl hij in deel IV, p.209 opmerkt: 
„Het eerste deel van deur dat... en omdat valt soms weg: de ruiten 
daaveren, dat (ndl. doordat 't) soo dondert! ze schreemdege lijke kint - dat 
(ndl. omdat 't) soo vree (wreed) was!" Uit de laatste opgave blijkt wel 
dat de auteur hier dat als causale conjunctie interpreteert. Hetzelfde 
doet VAN DER VORST voor het Mechéis als hij het voorbeeld : „hij dierf 
geen woord zeggen, dat hij zo beschaamd was" plaatst onder het hoofd : 
„De redengevende bijzin kan ook ingeleid worden door het voegwoord 

dat" (p.186). De andere auteurs omschrijven dat... zo steeds met: 
zodanig, Frans tellement. 

In de bandopname van Opperdoes E 14a kwam de volgende passus 
voor: 

„„Weerom niet?" 
„Ja, dat mag seuker niet, dat weet ik niet, of... dat die grond was nie 

môoi, die was efkies sandeg."" 
Als dat hier als causaal voegwoord opgevat mag worden, wordt het 

gevolgd door de onafhankelijke woordvolgorde. Uitgesloten is dit niet, 
aangezien ook omdat met deze constructie verbonden wordt, bv. in: 
„ze hadde der meest en en stukje land bij omdatteze hiewe en paar 
koetjes" (Berkel К 8). In de literatuur vinden we omdat met onaf
hankelijke woordschikking vermeld voor het Fr ies 3 4 0 ; in het Gronings 
is deze woordorde mogelijk bij gebruik van om voor omdatail. Deze 
geografische spreiding stemt mooi overeen met die van het zgn. 
gramm. verb, en het consecutieve dat + hoofdzinvolgorde (blz. 92-95, 
resp. 130). De lage frequentie van de causale zinnen met deze con
structie wijst er op, dat de ontwikkeling van deze categorie verder in 

133 



de richting van het ABN is voortgeschreden dan die van de consecu-
tieve zinnen (zie biz. 129-130). 

8. Hypothetisch dat 

Dat „ter inleiding van bijw. bijzinnen van voorwaarde" noemt het 
W.N.T. onder nr. 12. In deze studie is het hypothetische betekenis
element van dat besproken op blz. 56-58. 

9. Dat = terwijl (daarentegen) 

Als inleiding van een bijzin van omstandigheid zou dat volgens het 
W.N.T. synoniem zijn met terwijl (dat) (s.v. dat 13)). Het gegeven 
voorbeeld is afkomstig van Hooft. 

Het enige geval waarin ik een dialectisch dat als equivalent van ABN 
terwijl zou willen beschouwen is de Westvlaamse zin: „Ik vond hem 
daar, dat hij naar de kerke ging". De interpretatie dat = toen is hier 
minder waarschijnlijk, gezien het feit dat DE ВО van dat in deze zin 
zegt : „Wordt gebruikt in den zin van ter dezer gelegenheid dat" (p. 187), 
terwijl VERCOULLiE aan deze zelfde zin de Franse vertaling: „je Ie 
trouvai qu'û allait se rendre à l'église" toevoegt, en de functie van dat 
omschrijft als het aangeven van : „eene onbepaalde betrekking tusschen 
twee zinnen die even goed onafhankelijk neven elkander hadden 
kunnen blijven, en waartusschen de spreker toch een verband wil aan
duiden, zonder zich de moeite te geven er de natuur van te bepalen" 
(p.45). 

In het ABN kan een zin met terwijl een tegenstelling aanduiden, die 
ook kan worden ingeleid met terwijl daarentegen. De weinige zinnen uit 
het dialectmateriaal waar dat deze tegenstellende functie vervult, 
vermeld ik daarom hier. GHIJSEN geeft voor een groot aantal Zeeuwse 
plaatsen de zin: „Ie is ook nog mè vuuftie:ne, dat d'n ander al achttie:ne 
is" (p. 158). Voor het dialect van Tildonk Ρ 21 vermeldt VAN LANGEN-

DONCK: „die leven wel twee keren, dat (terwijl) wijlie maar ene keer 

leven" (p. 147). De bandopname van Aartswoud E 24a bevatte de zin: 

„Dus ik.. . heppik nou nog wat an verdiend dattik er vroeger niks an 

verdiende". 

10. Temporeel dat 

Sub 14) behandelt het W.N.T. dat „ter inleiding van een bijv. of 
bijw. bijzin van tijd". Het voegwoord dat na substantiva is in deze 
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Studie vermeld op blz. 92 ; ik vond in het materiaal geen aanleiding 

tijdaanduidende substantiva afzonderlijk te bespreken. Dat als equiva

lent van ABN toen is behandeld op blz. 43-45, dat = temporeel als op 

blz. 55-56. 

11. Beperkend dat 

Hoewel het W.N.T. van dit betekeniselement geen melding maakt, 

is het beperkende dat in het ABN heel normaal, zeker in de gesproken 

taal. En een zin als: „Komt zij uit Haarlem, dat U weet?" is dat 

synoniem met voorzover. In : „Ik dacht dat ze al vertrokken waren, dat 

je zei", is de dat-zin equivalent aan: „volgens/naar je zeggen". 

Buiten het ABN worden dergelijke zinnen in de literatuur vermeld 

voor het Fries 3 4 2 , het Kempenlands 3 4 3 en de dialecten van West-

Vlaanderen (ook al dat) ^ 4 , Zuid-Oost-Vlaanderen345, Malderen I 274 3 4 e , 

het Land van Waas 3 4 7 , Antwerpen 3 4 8, Willebroek Κ 320 3 4 β en Mechelen 

К 330 3 5 0 . 
In de laatste twee dialecten signaleren we een syntactische eigen

aardigheid, VAN DER VORST vermeldt voor Mechelen uitdrukkelijk dat 
de beperkende bijzin steeds aan de hoofdzin voorafgaat, en LAMBERTS 
geeft voor Willebroek alleen twee voorbeelden met deze volgorde. In 
het ABN lijkt me juist het omgekeerde het geval te zijn: de beperkende 
dat-zin zal zo niet steeds, dan toch meestal, op de hoofdzin volgen. 

Verder schijnt het paradigma van het beperkende dat in sommige 
Belgische dialecten groter te zijn dan in het ABN. Een zin als: „Ge zult 
in veertien dagen, dat de geneesheer rekent, volstrekt genezen zijn" 
(DE ВО), zou in het ABN niet goed mogelijk zijn. Ik heb echter wel de 
indruk dat het voegwoord dat in beperkende functie in meer Noord-
nederlandse dialecten voorkomt dan uit de opgaven in de literatuur 
blijkt. 

12. Dat in uitroepende zinnen 

Onder „uitroepende zinnen" wordt hier verstaan het type: „Vuil 
dat het er was!", welk voorbeeld ontleend is aan de studie van mevrouw 
G.F.BOS: Een verwaarloosd zinstype. De auteur bespreekt daarin 
„constructies bestaande uit een zgn. bijzin ingeleid door het voeg
woord dat (of in sommige gevallen als) gecombineerd met een zgn. 
hoofdzin, die geen constructie onderwerp-gezegde bevat" (p.174). Zij 
noemt 14 voorbeelden, die blijkens haar bespreking in twee groepen 
uiteenvallen, nl. : 
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„1. Ach, dat je dat nu niet gezegd hebt! 

2. Misschien dat hij komt. 

3. Niet dat hij je af zal snauwen... 

4. Gelukkig dat je dat gedaan hebt!"; 

en verder: 

„5. Vuil dat (as) het er was! 

6. Onhandig dat (as) ie is! 

7. Een sufferd dat ie is! 

8. Ezel dat (die) je bent! 

9. Praatjes dat (as) ie had! 

10. Een behang dat er op de muur zat! 

11. Liegen dat ie doet! 

12. Gelogen dat ie heeft! 

13. Raar dat ie doet! 

14. Achter dat ie is!" (p.174). 

De tweede groep, die hier aan de orde is, wordt gekenmerkt en 
onderscheidt zich van de eerste door: 1) de woordsoort van de vóór 
dat gebruikte woorden; 2) de intonatie: „ . . . is er altijd aan het begin 
van de zin één hoge toonkern, nl. op het woord dat vóór de coniunctie 
staat, met toonnadruk; d.w.z. er is een tonisch ongemoduleerd zins
gedeelte; de „bijzin" wordt nl. snel en op de hoogte van de toonkern 
uitgesproken met een geringe daling aan het eind" (p.191 - curs. 
van mij); 3) de betekenis: „The attitude of the speaker can be de
scribed as surprise at the quantity of the things meant" (SUMMARY, 

p. 194). 
Hoewel het niet mijn bedoeling is in dit boek kritisch in te gaan op 

deze syntactische studie, is het van principieel en methodisch belang 
hier op te merken, dat de auteur z .8: „Ezel dat (die) je bent!" ten on
rechte op één lijn stelt met de andere voorbeelden van de tweede groep. 
Vergelijken we deze zin met een andere, die wel in deze groep thuis
hoort, nl. : „Een ezel dat je bent!", dan constateren we allereerst een 
andere intonatie: „dat je bent!" wordt in het eerste geval op een aan
zienlijk lagere toon gesproken, PAARDEKOOPER, die in zijn artikel 
„Stommeling dat je bent" (a) dit titelsyntagma vergelijkt met „Een 
stommeling dat het is!" (b), constateert verder de volgende formele 
verschillen : 

136 



(a) (b) 
1. geen een; 1. een noodzakelijk; 

2. als verbindingswoord zijn dat 2. als verbindingswoord zijn dat 
of die mogelijk, niet als; of als mogelijk, niet die; 

3. na het verbindingswoord kan 3. na het verbindingswoord kan 
een pronomen van de Ie of 2e een pronomen van de \e, 2e of 
persoon gebruikt worden. 3e persoon gebruikt worden. 

Er is ook betekenisverschil: „Een stommeling dat het is bleek hele
maal niet de naaste verwant van stommeling dat je bent; die verwant 
was de gewone aanspreking waarvan het titelsyntagma enkel een em-
fatische uitbreiding is" (PAARDEK. STOMMELING, p. 164). Er is dus geen 
sprake van „surprise at the quantity of the things meant" (hier de 
„ezelachtigheid"). 

Het verbindingswoord die in „Stommeling dat/die je bent" is uiter
aard als relatief pronomen op te vatten, maar dat noemt PAARDE-

KOOPER in dit geval óók een relatief, zij het als zodanig door het ont
breken van genuscongruentie met het antecedent „iets unieks in het 
ABN" (I.e., p. 160). 

Gezien deze opvatting van PAARDEKOOPER, waarmee ik me geheel 
kan verenigen, bevatten zinnen als: „Lummel dat je bent" en „Lui-
aards dat jullie zijn", die voorkomen in Vr.A.12z.7, dus geen voeg
woord. Ik meen daarom, dat de dialectgeografische gegevens die deze 
lijst verschaft buiten het bestek van dit boek vallen en beter op een 
andere plaats behandeld kunnen worden. 

Wat de eerste groep uit het artikel van BOS betreft, waarvan de dat
zinnen door de traditionele grammatica met wat „goede wil" wel als 
subjectszinnen benoemd kunnen worden, geeft het beschikbare 
dialectmateriaal mij geen aanleiding tot opmerkingen. Ik beperk mij 
dus tot het type zinnen van de tweede groep, die ik in de titel van deze 
paragraaf gemakshalve „uitroepende zinnen" genoemd heb. 

In de zinnen 5, 6 en 9 vermeldt mevr. BOS naast dat de conjunctie as. 
Dit gebruik van as noemt ze ook in de bespreking van deze voorbeelden, 
zonder er echter verder op in te gaan. Bij het doorlezen van alle opge
geven zinnen kreeg ik al dadelijk de indruk, dat het voegwoord als 
(inderdaad vooral in de meer populaire vorm as) niet alleen in de nrs. 5, 
6 en 9 gebruikt kon worden, maar in alle zinnen van de tweede groep, 
daarentegen niet in groep 1 of zin 8. Hiermee zouden we dus nog een 
formeel verschil tussen de beide groepen ontdekt hebben: in groep 1 
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is het verbindingswoord alleen dat, in groep 2 dat of als. Berustte deze 
mening voorlopig slechts op de wat smalle basis van mijn eigen idiolect, 
prof.Weijnen was zo vriendelijk in Nijmegen een aantal kandidaten 
hierover te ondervragen. De uitslag van deze kleine enquête, die door 
6 kandidaten werd beantwoord, is uiteraard statistisch niet significant, 
maar toch wel de moeite van het vermelden waard. In alle zinnen van 
de tweede groep werd als nl. door een of meer van de ondervraagden 
mogelijk geacht, en wel in z.5: 5 x ; z.6: 4 x ; z.7: 2 x ; z.9: 4 x ; 
z.lO: 2 x ; z . l l : 2 x ; z.12: l x ; z . l 3 : 3 x enz .14 : 3 x . (Er blijkt dus 
wel een voorkeur te bestaan voor de zinnen waar ook mevr. BOS as 
vermeldt.) In de eerste groep en in z. 8 gaf niemand als op. 

Het zou interessant zijn na te gaan, hoe het met het gebruik van dat 
en als in dit zinstype in de dialecten gesteld is. Helaas zijn hierover in 
de literatuur maar weinig gegevens beschikbaar. Dergelijke zinnen met 
dat worden opgegeven voor het Fries351 en de dialecten van Ruinen 
G 48362, Gent353, Zuid-Oost-Vlaanderen354 en Antwerpen355. 

Uitroepende a/s-zinnen worden slechts twee maal vermeld, JANS 

geeft voor Tongeren Q 162: „regenen, als het doet" en: „liegen, als die 
doet" (p.9), maar dit was te verwachten, aangezien als hier ook als 
zgn. gramm. verb, voegwoord en subordinerend partikel voorkomt 
(zie resp. blz. 99 en 105-106). DE GOEDE vermeldt voor het Utrechts 
de zin: „Blijd as-oaf-dat ze wiere", waarbij aangetekend wordt: 
„Mogelijk is deze verlenging als versiering te beschouwen" (p. 141). 

Over het Antwerps zegt CORN.-VERVL. : „Sommigen bezigen gelijk. 
Liegen gelijk hij kan! Geleerd gelijk hij is"! (p.89). DE BONT noemt een 
й/A-zin voor het Kempenlands: „Fröt (fruit) läk er deis joor is! 't Is nie 
te gleuve! (Men hoort ook dät i.p.v. läk...)" (dl. II , p.354). De hier voor
komende „aanvulling" kan ook vóór de uitroepende zin geplaatst 
worden: „'t Is nie te gleuve läk hij toch e gold verdient!" (ibid.). 

Een verwant zinstype met lijk{als) vinden we bij VAN LANGENDONCK 
voor het dialect van Tildonk Ρ 2 1 : „lijk hij gelijk heeft!" ( = ABN 
„of hij gelijk heeft!" (?)) en : „lijk als 't nu een weer toch is!" (p. 153-154). 

E. NIET-ABN dat 

1. dat = totdat 

Een paar maal wordt de conjunctie dat dialectisch gebruikt als 
equivalent van ABN tot(dat). In VAN GINN, WATERL. wordt de zin: 

„ik wacht, totdat je het doet" voor Marken opgegeven met net zo lang 

138 



dat (p. 182). Ook in Ruinen G 48 noteerde SASSEN verscheidene zinnen 
met net zo lang dat, bv. : „'t gungk net zoo lange guot, det er une óp 'e róge 
ten de sloot lag hè" (p.169). De auteur spreekt hier van bijzinnen van 
aspect. Deze dat-zinnen kunnen ook de onafhankelijke woordvolgorde 
hebben (p. 170). In Gees G 77a kwam een dergelijke zin in de band
opname voor: „En wej hebt net zo lang teeg'n mekaar ruup'n dat wej 
kwam bej mekaar". 

Op blz. 68 werden enkele zinnen behandeld waarin als de waarde van 
ABN totdat had, steeds in de verbinding net zo lang als. Ook daar waren 
de voorbeelden afkomstig uit Ruinen en enkele Hollandse dialecten. 
Zoals deze woordgroep in het ABN kan voorkomen met vergelijkend 
als, is ook zo lang dat mogelijk met consecutief-graadaanduidend dat, 
bv. : „Het duurde zo lang, dat ik slaap begon te krijgen". Wordt in deze 
zin net gebruikt, dan kan althans in mijn idiolect alleen tot(dat) volgen: 
„Het duurde net zo lang, tot ik slaap begon te krijgen". Gezien echter het 
soms vrij geringe betekenisverschil kan de ABN-groep zo lang dat analo
gisch wel van invloed zijn op het dialectische net zo lang dat (= totdat). 

Overigens schijnt het paradigma van dat = totdat uitgebreider te zijn 
dan dat van het overeenkomstige als. Twee maal kwam dat althans 
buiten het syntagma net zo lang dat voor. TER LAAN geeft voor Gro
ningen behalve: „'t Duurt net zo laank, dat de hond tie bit", ook: 
„Wachten dat 't eten kold is" (WDB., p. 153). De bandopname van Delfs-
haven К 42 bevatte de zin : „en ze benne na e gaan dat ze hêelemal ui' 
zicht ware". 

2. Concessief dat 

In veel Belgische dialecten kan dat ook concessieve zinnen inleiden. 
Zo geeft VANACKER voor Aalst O 61 bv. : „dat hij nu de grote Jan 
„uithangt" (= speelt), hij zal er later wel meer van weten" (p. 137). 
Verder treffen we in de literatuur vermeldingen aan voor de dialecten 
van Oostende Η 1638β, Brugge H 36357, Kortrijk N 1413 5 8, Oudenaarde 
O 98S6B, Ninove O 1523β0, Sint-Niklaas I 1753 e l, Antwerpen392, Wille-
broek К320 з в з , Mechelen K330 3 M , Tüdonk Р 2 1 з в 6 , Sint-Truiden 
Ρ 1763ββ en Bree L 3603«7. 

Blijkens de gegeven voorbeelden veroorzaakt een vooropgeplaatste 
concessieve dat-zin geen inversie in de nazin, evenmin als de hypo
thetische dat-zin (zie blz. 58). Enkele malen wordt vermeld dat het 
concessieve dat sterk beklemtoond is. 

Ter verklaring van deze zinnen denkt VAN ES aan drie mogelijk-
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heden: „In het laatst geciteerde vb. (dat hij dan kwaad is, 'k trek er 
mij niets van an) kan de dat-zin in oorsprong en gedeeltelijk nóg voor-
opgeplaatste objectszin zijn: in de volgende hz. wordt hij dan ook 
hervat door er. De vooropplaatsing geeft aan den dat-zin licht een 
hypothetisch karakter, en vandaar uit is overgang tot den concessief 
door het tegenstellend verband begrijpelijk. Onwillekeurig denkt men 
ook aan het verzwijgen van een hoofdzin, waarbij de dat-zin subject 
kan zijn, bv. : dat hij nu d'n eerste niet is, dat is niet zo erg . . . " (CONC, 

p.292). Verder: „Misschien zouden we bij den concessieven dat-zin ook 
aan een verkorting moeten denken, uit een oorspronkelijk dubbel 
voegwoord, waar dat een secundair element is, bv. hoewel dat, hoe dat" 
(ibid.). Ten slotte: „Er is echter nog een derde mogelijkheid. In het 
Willebroekse kan de dat-zin ook conditionalis zijn... Dat uit zulk 
eeuwenoud gebruik in conditionele functie op z'n tijd ook de con
cessieve functie ontstaat, is aannemelijk. Een overgangsgeval is: dat 
se lawaai maken, ge doet dat ( = alsof!) ge niets hoort" (I.e., p.292-
293). 

Juist in dit laatste voorbeeld zie ik in de dat-zin nog een andere 
functie, nl. de wensende, die ik met OVERDIEP als oorsprong van de 
hypothetische beschouw (zie blz. 58). In het geval van de concessieve 
dat-zinnen gaat het wensen over in toelaten; „dat se lawaai maken" is 
dan te omschrijven met: „laten ze maar lawaai maken" - „kan mij wat 
schelen of ze lawaai maken". 

Éénmaal is dat in een Noordnederlandse zin als concessief voegwoord 
te interpreteren, nl. in : „maer hoevel huze benne der wel nie' van den 
dik afgespoeld hè, dat die mense ok dochte dat ze veilig zouwe zitte" 
(bdopn. Oude Tonge I 45 - Achthuizen I 45a). Het ABN zou voor dat 
ook terwijl kunnen gebruiken. In ieder geval is deze dat-zin van geheel 
andere aard dan de Belgische voorbeelden. 
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HOOFDSTUK II 

GEOGRAFISCHE SAMENHANG EN 

SEMANTISCHE STRUCTUUR 

„Bemerkenswert sind die verschiedenen be-
deutungen einzelner worter oder Wortsippen 
die noch anzeichen davon bewahren dasz im 
niederen sprachleben das wortmatenal weni
ger fest begrenzt und abgeklärt ist als in den 
höheren sprachen Diese gesichtspunkte soll
ten mundartforscher wol ms auge fassen " 

j FRANCK (geciteerd door BEZOEN, ρ 65) 

I. I N L E I D I N G 

In het eerste hoofdstuk van deze studie is een overzicht gegeven van 
de conjuncties die in de Nederlandse dialecten en het Fries correspon
deren met de verschillende betekeniselementen van de ABN-voeg-
woorden als, of en dat, terwijl nu en dan ook enkele gebruikswijzen van 
deze woorden behandeld werden die alleen buiten het ABN voor
komen. De aldaar aangeboden gegevens zullen nu worden verwerkt in 
samenvattingen, die tot doel hebben inzicht te verschaffen in de geo
grafische samenhang van de verschillende dialecten t.a.v. het gebruik 
der conjuncties en in de semantische structuur van de voegwoorden 
als, of en dat. Bij deze samenvattingen zullen noodzakelijkerwijze ver
eenvoudigingen worden toegepast, zonder welke de grote lijnen niet 
zichtbaar zouden zijn. De werkelijkheid is altijd ingewikkelder dan het 
schema, in het eerste hoofdstuk is getracht deze werkelijkheid zo dicht 
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mogelijk te benaderen, door een weliswaar overzichtelijke, maar toch 
op de eerste plaats zo volledig mogelijke presentatie van het beschik
bare materiaal. Ik meende echter niet te kunnen volstaan met het aan
bieden van bouwstoffen: vandaar dat op het voornamelijk inventari
serende eerste een systematiserend tweede hoofdstuk volgt. 

Voor de hier bedoelde systematisering zijn dus twee uitgangspunten 
gekozen: het dialectgeografische en het structureel-semantische. Dit 
wil zeggen dat enerzijds getracht wordt - aan de hand van de al dan 
niet in kaart gebrachte gegevens uit het eerste hoofdstuk - de dialecten 
waarin voor de betekeniselementen van ABN als, of en dat dezelfde 
voegwoorden gebruikt worden, tot dialectgebieden samen te voegen, 
terwijl anderzijds wordt gestreefd naar het omschrijven van de seman
tische structuur van als, of en dat - apart en gezamenlijk - in het geheel 
van de Nederlandse dialecten. Deze uitgangspunten zijn op zichzelf 
beschouwd verschillend, maar ze hangen wel samen : als men eenmaal 
een dialectgebied heeft onderscheiden, kan men beproeven de seman
tische structuur van als, of en dat in dit gebied te schetsen; uit deze ver
schillende structuurbeschrijvingen resulteert dan uiteindelijk het alge
mene systeem. Vandaar dat de systematisering volgens deze twee prin
cipes in één hoofdstuk wordt ondergebracht. 

Het is misschien goed hier uitdrukkelijk te vermelden dat woorden 
als „structuurbeschrijving" en „systeem" verwijzen naar een niet be
reikt en waarschijnlijk onbereikbaar ideaal. Niet alleen was het voor 
deze studie gebruikte materiaal te ongelijksoortig - mondelinge en
quêtes, schriftelijke vragen, monografieën over één dialect, woorden
boeken van een dialectgroep - om steeds voldoende houvast te bieden, 
maar ook is het in het algemeen bijzonder moeilijk uit te maken welke 
vormen en betekeniselementen in een bepaald dialect voorkomen en 
welke niet. Is voor het ABN de vraag: „Is dat goed Nederlands?" al 
lastig genoeg te beantwoorden, het bepalen of een taalvorm als „goed 
dialect" kan gelden is nog veel delicater. Er kan immers sprake zijn 
van generatie- of sociaal verschil, van beïnvloeding door andere dia
lecten en het ABN. De vraag kan gesteld worden of „goed dialect" 
wel bestaat. Het citaat van FRANCK dat boven dit hoofdstuk geplaatst 
is, leek me een passend motto. Er blijkt in ieder geval uit hoe moeilijk 
het is op verantwoorde wijze te systematiseren. 

Als basis voor wat volgt wordt hier nu eerst een schema gegeven van 
de betekeniselementen van als, of en dat, zoals die in ABN, dialect en 
Fries kunnen voorkomen. 
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B A S I S S C H E M A 

d a t 

vg. l 

vg.2 

vg.3 

vg.4 

hd. 

t . l 

t .2 

hyp. 

o. 

a ls 

vergelijkend 
(na subst./ 

verb.) 

vergelijkend 
(na adj./adv.) 

vergelijkend 
( = zoals) 

vergelijkend 
(ongel.; „dan") 

hoedanigheid 

temporeel 
( = toen) 

temporeel-
hypothetisch 

hypothetisch 

optatief 

hyp. 

j cc. 

*-jvg. 

db . l 

db. 2 

bv. 

of 

hypothetisch 
(= als) 

concessief 

vergelijkend 
(irreal. ; 
„alsof") 

dubitatieve 
conjunctie 

dubitatief 
partikel 

bevestigend 
(„en of!") 

gv. 

sp. 

u. 

vv. 

o. 

f. 

cs.l 

L 
l es. 2 

caus. 

hyp. 

cc. 

bp. 

zgn. gramm. 
verbindend 

subordinerend 
partikel 

in uitroepende 
zinnen 

vervangend 

optatief 
( = als; of 
geen vgw.) 

finaal 

(graadaandui-
dend) 

( = zodat) 

causaal 
( = omdat) 

hypothetisch 
( = als) 

concessief 
( = a l ) 

beperkend 
(„voorzover") 

Dit schema is gebaseerd op het ABN, met dien verstande dat aan de normale 
ABN-elementen andere zijn toegevoegd (in vakjes met gebroken lijnen) die in 
het ABN niet of niet vaak voorkomen. (De ABN-woorden zijn daar tussen 
haakjes vermeld; bij als-vg. 3 was het twijfelachtig of als niet evenzeer ABN 
is als zoals.) Maar ook na aftrek van deze „vreemde elementen" kan dit schema 
niet zonder meer als ABN-schema gelden. In deze studie wordt immers niet op 
de eerste plaats het ABN onderzocht, maar de dialecten en het Fries - zoals in 
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de Inleiding uiteengezet is -, waarbij het ABN als punt van uitgang en verge
lijking gebruikt wordt Ook dit schema is met het oog hierop samengesteld Zo 
zou bijvoorbeeld een syntactische onderscheiding als tussen de eerste twee 
elementen van als in een gewoon ABN-schema niet gemaakt hoeven te worden 
In vele dialecten echter zijn, zoals we gezien hebben, in deze gevallen ver
schillende conjuncties in gebruik 

De benamingen van de betekeniselementen in het schema zijn dezelfde als die 
in het eerste hoofdstuk gebezigd zijn, naast de vakjes zijn afkortingen geplaatst, 
die in de hierna volgende dialectschema's gebruikt zullen worden. Ter ver
duidelijking volgt hier eerst nog voor ieder betekeniselement een voorbeeldzin. 

a l s vg. 1 : Die man heeft een leven als een prins. 
vg. 2: Onze metselaar is zo dik als een pad. 
vg. 3: Het is als je zegt. 
vg. 4: Hij is groter als zijn broer. 
hd.: Hij regeert als koning. 
t. 1: Als ik gisteravond thuiskwam, waren de anderen al 

naar bed. 
t. 2: Als de kippen een sperwer zien, zijn ze bang. 
hyp.: Als ik jou was, zou ik het doen. 
o.: Als hij het maar deed! 

of hyp.: Hij is dood, of je het weet. 
cc: Of je al roept en schreeuwt, ik doe niet open. 
vg. : Hij deed of ze hem gevraagd hadden te komen dorsen. 
db. 1 : Ik weet niet of hij komt. 
db. 2: Ik weet niet waar of hij woont. 
bv.: Of ik blij beni 

d a t gv.: Ik weet dat hij komt. 
sp.: Ik weet niet waar dat hij woont. 
u. Vuil dat het er was! 
w.: Of hij ziek is, of dat hij maar doet alsof, ik weet het niet. 
o.: Dat hij het maar deed! 
/. : Doe wat kolen op de kachel, dat de melk gauw gaat koken. 
es. 1 : Het regent zo hard dat de straat blank staat. 

Het regent dat het giet. 
es. 2: Ze stopten eikaars kleren weg, dat ze naakt naar huis 

moesten. 
caus.: Dat komt dat ze onze taal niet kennen. 
hyp.: Dat je luisterde, je zou het niet moeten hervragen. 
cc: Dat we werken of niet, 't gaat niet vooruit. 
bp.: Komt zij uit Haarlem, dat U weet? 
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De meeste betekenisonderscheidingen uit het eerste hoofdstuk zijn 
in dit schema terug te vinden, alleen die elementen zijn weggelaten 
waarover te weinig of te weinig recent materiaal beschikbaar was om 
voldoende idee te geven van de dialectgeografische spreiding. Zo ont
breekt het betekeniselement van als dat het W.N.T. onderbrengt in de 
categorieën „voegwoord van wijze" (blz. 33-36) en „expletief" (blz.65-
67). Het dialectmateriaal leek me wat dit betreft niet geschikt voor 
verantwoorde conclusies en in het moderne ABN komt als in deze 
functie vrijwel niet voor. Aangezien we hier te maken hebben met een 
verzwakking van het vergelijkende betekeniselement, dat een ruime 
plaats inneemt in het schema, is door het ontbreken van dit facet van 
als geen essentieel structuurmoment van deze conjunctie buiten be
schouwing gelaten. Anders is het gesteld met het hypothetische ele
ment van of. Ook dit komt in het ABN niet voor en de dialectgegevens 
erover zijn schaars en verspreid. Het komt me echter voor, dat door 
weglating hiervan te kort gedaan zou worden aan de structuurbeschrij
ving van of, dat elementen vertoont die als „verbijzonderingen" van het 
hypothetische te beschouwen zijn. Iets dergelijks geldt voor de dat-
elementen: „in uitroepende zinnen", „vervangend" en „beperkend". 
Het dialectische gebruik hiervan biedt weinig interessante aspecten, 
maar doordat deze elementen een bijdrage leveren tot het beeld van de 
polyfunctionaliteit van de conjunctie dat, konden ze in dit schema 
niet ontbreken. 

Van de volgorde waarin de betekeniselementen van dat in het eerste 
hoofdstuk geplaatst waren (nl. zoveel mogelijk volgens de indeling in 
het W.N.T. ; de aldaar niet genoemde elementen werden aan het eind 
opgenomen), is hier enigszins afgeweken. Aan het begin van de dat-
kolom werden hier die elementen geplaatst die vooral syntactische en 
weinig semantische waarde hebben. Hiertoe behoren uit de aard der 
zaak het zgn. grammatisch-verbindende dat en het subordinerende 
partikel, terwijl ook de conjunctie „in uitroepende zinnen" hier wel het 
best op zijn plaats is. Het „vervangende" dat is moeilijker in te delen, 
maar het heeft in ieder geval slechts een vage betekenis. 

Vervolgens komen de elementen die semantisch duidelijker te karak
teriseren zijn, zoals al uit de benamingen blijkt. Het „beperkende" dat 
fungeert als appendix, de andere - van „optatief" tot en met „con
cessief" - vertonen wel een onderling verband, dat in een lineaire op
eenvolging echter niet zichtbaar is. De werkelijkheid wordt beter be
naderd door een voorstelling als deze : 
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hypothetisch 

. 

ι 

optatief 

t 

ί 
causaal 

Gaan we uit van een optatieve zin als: „Dat hij zijn mond nu eens 
houdt!", dan is de stap niet groot naar: „Ik zal hem eens flink op zijn 
nummer zetten, dat hij zijn mond nu eens houdt", welke zin zowel 
finaal als consecutief kan worden opgevat. De overgang finaal-causaal 
zal wel niet te demonstreren zijn met een gelijkluidende dat-zm, maar 
het bestaan van een finaal omdat in Belgische dialecten en een causaal 
omdat in het ABN wijst duidelijk op samenhang. (Vgl. ook: „Hij werkt 
hard om gauw klaar te zijn", en: „Hij werkt hard omdat hij gauw 
klaar wil zijn".) Anderzijds kan een dat-zin een hypothetisch karakter 
krijgen: „Dat hij zijn mond nu eens houdt, dan zal ik hem erg dank
baar zijn". Concessief is tenslotte: „Dat hij zijn mond nu eens houdt, 
hij zal straks wel weer het hoogste woord hebben". Bij de behandeling 
van deze zinstypen is in het eerste hoofdstuk herhaaldelijk op dit 
onderling verband gewezen. - Opvallend is de overeenkomst van deze 
semantische indeling met een syntactische: in het centrum (optatief) 
vinden we een zelfstandige dat-zin, ter rechterzijde dat-zinnen als nazin, 
aan de linkerkant inleidende ¿αί-zinnen. - Aangezien de hierboven ge
schetste schematische voorstelling voor de dialectschema's weinig zin 
bleek te hebben, heb ik in het basisschema de eenvoudiger en meer 
overzichtelijke lineaire opeenvolging gebruikt. 

Al heeft dit basisschema niet de pretentie een semantische-structuur-

beschrijving van als, of en dat in het ABN te bieden, toch is het wel 

mogelijk aan de hand van dit schema enkele opmerkingen hierover te 

maken. (Hiertoe dienen bij het bekijken van de drie kolommen de 

vakjes met gebroken lijnen buiten beschouwing te worden gelaten.) 

Allereerst constateren we dan dat de o/-kolom minder elementen 

bevat dan de onderling gelijke als- en dat-kolommen. Van de of-

elementen „concessief" en „vergelijkend" wijst een pijltje naar de als-

kolom. De bedoeling hiervan is deze. Het concessieve element is te be

schouwen als een „verbijzondering" van het hypothetische (niet-ABN). 

Voor de hypothetische functie is als de normale ABN-conjunctie; een 
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zin als: „Of je al roept en schreeuwt, ik doe niet open", is dan ook wel 
gelijk te stellen met: „Ook als je roept en schreeuwt...". Of in verge
lijkende functie kan met als worden gecombineerd tot alsof en door als 
-\- inversie worden vervangen, zeker in geschreven ABN: „Hij deed 
als hadden ze hem gevraagd om te komen dorsen". Deze twee of-ele
menten vertonen dus een duidelijk verband met als. 

De dubitatieve betekeniselementen van of verwijzen naar de dat-
kolom. Natuurlijk is er een verschil tussen: „Ik wist niet of hij kwam", 
en: „Ik wist niet dat hij kwam", al is er syntactische overeenkomst: 
beide voegwoorden zijn zgn. grammatisch-verbindend. Wat het dubi
tatieve partikel betreft is de overeenkomst echter veel groter ; tussen : 
„Ik wist (niet) waar of hij woonde", en: „Ik wist (niet) waar dat hij 
woonde", bestaat althans in mijn idiolect geen verschil. 

Het „bevestigende" element is moeilijker met dat in verband te 
brengen. In : „Of ik blij ben!" is of niet door dat te vervangen. Wel is 
opvallend dat deze o/-zin (hoewel kennelijk ontstaan uit de vraag: „Of 
ik blij ben?") in het geheel geen dubitatief, maar een sterk-bevestigend 
karakter heeft, en in zoverre dus toch weer aansluit bij het „consta
terende" dat. 

In ieder geval meen ik in het algemeen te mogen stellen dat de be
tekenis van of ten dele „a/s-achtige" en ten dele „áeí-achtige" elementen 
vertoont, en dus weinig „eigen karakter" heeft. 

De betekenis van dat heeft in het ABN wel een eigen, maar een weinig 
geprononceerd karakter. Van de elementen die in het ABN voorkomen, 
hebben de eerste vier vooral syntactische en weinig semantische 
waarde, zoals hierboven al werd opgemerkt. Van de overige staat het 
finale element in het ABN betrekkelijk zwak (zie blz. 121). Het conse-
cutieve dat heeft in uitdrukkingen als: „Het regent dat het giet" een 
zeer beperkt paradigma; na het graadaanduidende zo komt dat wel 
veel voor, maar is door dit voorafgaande woord onzelfstandig : het 
fungeert verbindend, maar benoemt niet zelfstandig de relatie. Het 
zelfstandig-consecutieve dat ( = zodat) komt nu juist in het ABN weer 
vrijwel niet voor. Het „beperkende" dat tenslotte is niet in frequent 
gebruik. 

Geheel anders is het met de betekenis van als gesteld. De verschil
lende elementen zijn alle ruim vertegenwoordigd in het ABN en seman
tisch gemakkelijk te omschrijven. Het is opvallend hoe zwaar belast 
het Nederlandse voegwoord als is, vergeleken met de situatie in andere 
talen. Voor de verschillende functies van deze conjunctie gebruikt het 
Engels bv. like, as than, when, if, het Frans comme, que, quand, si, het 
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Duits wie, als, wenn. Weliswaar zijn er in het Nederlands enkele syno
niemen (bv. gelijk, dan, wanneer, indien), maar hiervan is eigenlijk 
alleen dan in geregeld gebruik in de spreektaal. 

Misschien kunnen we - als we deze termen wat ruim opvatten - dat 
karakteriseren als de „syntactische" en als als de „semantische" con
junctie. De betekenisinhoud van beide zouden we kunnen weergeven 
met resp. „verbinding" en „gelijkstelling". Op deze laatste benaming 
zal ik nog terugkomen in verband met de toestand in de dialecten. 

II . GEOGRAFISCH OVERZICHT 

Zoals hierboven werd opgemerkt, zal in het hierna volgende over
zicht getracht worden „de dialecten waarin voor de betekeniselementen 
van ABN als, of en dat dezelfde voegwoorden gebruikt worden, tot 
dialectgebieden samen te voegen". Dit is ongetwijfeld een hachelijke 
onderneming. Men kan zich immers afvragen, zoals HEEROMA doet in 
een recent artikel: „Bestaan er wel geografisch formuleerbare dialect-
eenheden die meer dan één bewoningskern, of hoogstens enkele dicht 
bijeen liggende kernen, omvatten? Is iedere abstractie van grotere 
eenheden niet een kunstgreep die de werkelijkheid van het taalbestaan 
geweld aandoet?" (p. 175). 

Nu is er natuurlijk een groot verschil tussen enerzijds de „abstractie 
van grotere eenheden" die HEEROMA in zijn artikel toepast op het 
Oostnederlands en WEIJNEN in zijn Nederlandse Dialectkunde op alle 
Nederlandse en Friese dialecten, en anderzijds de samenvoeging tot 
dialectgebieden die in deze studie wordt ondernomen. In het eerste 
geval is een min of meer groot aantal gemeenschappelijke kenmerken 
van verschillende aard basis van de indeling, in het tweede geval gaat 
het slechts om gemeenschappelijke conjuncties. Het woord „dialect
gebied" betekent in dit boek dus iets heel anders dan de gelijkluidende 
term bij HEEROMA, of „hoofddialect" bij WEIJNEN. 

De bij hoofdstuk I behorende kaarten laten duidelijk zien dat be
paalde betekeniselementen van als, of en dat in geografisch aaneen
gesloten gebieden door hetzelfde voegwoord vertegenwoordigd zijn. Zo 
is op de kaarten II, IV en VII driemaal hetzelfde gebied te onder
scheiden, Frans-, West- en westelijk Oost-Vlaanderen omvattend, 
waar in de meeste dialecten of voor als-vg. 2 en als-vg. 4, en a{t) voor 
als-t. 2 gebruikt worden. Er komen echter op krt. I I in dit gebied ook 
lijk- en o/s-vormen voor, op krt. IV ¿aw-opgaven, terwijl voor de niet 
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ingevulde plaatsen van krt.VII in RND z.l meest als werd genoteerd. 
In het algemeen kan trouwens wel worden aangenomen dat in de 
meeste dialecten van dit en andere gebieden de ABN-vormen (voor
zover die niet met die van het dialect samenvallen) tenminste bekend 
zijn. Het zou daarom wel wat ongenuanceerd zijn Frans-, West- en 
westelijk Oost-Vlaanderen zonder meer tot ofjaty)-gebied te verklaren. 

Zuiverder leek me daarom de methode uit te gaan van het dialect 
van één plaats, voor het zojuist omschreven gebied bv. Brugge. Past 
men de indeling van het basisschema toe op het Brugs dan staat men 
op aanzienlijk vaster grond, dan wanneer men opereert met het ab
stracte „Westvlaams". Toch is natuurlijk ook „het Brugs" een ab
stractie. In het levende dialect kunnen voor één betekeniselement ver
schillende vormen naast elkaar gebruikt worden ; in ieder geval komen 
er verschillende vormen voor in de beschikbare opgaven, zeker als het 
een betekeniselement betreft waarvan veel materiaal aanwezig is. Zo 
werd in RND z.46 voor als-vg.2 of opgegeven, maar in Vr.L.8 z.28 
ook als. Het zou het dialectschema waarin de Brugse conjuncties zijn 
ondergebracht minder overzichtelijk maken, als deze en dergelijke 
nevenvormen steeds vermeld werden. Het schema dient trouwens niet 
om een overzicht te geven van de conjuncties in het dialect van Brugge, 
maar in het gehele westelijk-Vlaamse dialectgebied, waarvan het Brugs 
als representant gekozen is. In het geval van meer vormen voor één 
element is daarom altijd die vorm gekozen die blijkens de bronnen het 
meest frequent is in het omringende dialectgebied ; komen twee vormen 
daar in ongeveer gelijke mate voor, dan zijn deze beide in het schema 
vermeld. Op deze wijze kan het schema van een plaatselijk dialect in 
ieder geval gelden als representant van het betrokken gebied ; boven
dien zal men waarschijnlijk zo meestal die vormen kiezen die ook in het 
plaatselijke dialect het meest gebruikt worden. Het grote voordeel van 
het werken met dialectschema's van één plaats is natuurlijk, dat men 
het voorkomen van de vermelde vormen kan staven met verwijzingen 
naar de bronnen. 

Men zou echter te ver gaan, als men een vorm die voor de betrokken 
plaats niet wordt opgegeven, toch in het schema opneemt, op grond van 
de frequentie in het omringende gebied. Er bestaat immers geen enkele 
garantie dat het plaatselijk dialect in zo'n geval geen afwijking vertoont. 
Zo ontbrak in Brugge een a(i)-opgave voor als-t.2; misschien heeft het 
stadsdialect zich in dit opzicht eerder aan het ABN aangepast dan vele 
plattelandsdialecten. Het zou dus onjuist zijn in het schema van het 
Brugs a(t) voor als-t.2 op te nemen, maar anderzijds is een schema 
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zonder a(t) niet representatief voor westelijk Vlaanderen, waar deze 
vorm blijkens krt. VII zeer frequent is. De oplossing: een andere plaats 
zoeken als representant voor dit gebied, was om praktische redenen 
niet uitvoerbaar. Een aantal vormen die in het schema een plaats 
moesten hebben waren niet afkomstig uit enquêtemateriaal maar uit 
de literatuur, waardoor de westelijk-Vlaamse plaatsen die voor het 
dialectschema gekozen konden worden beperkt werden tot die waar
over een monografie beschikbaar was. Na vergelijking van alle ge
gevens bleek Brugge toch de meest geschikte plaats. De ontbrekende 
vormen in het schema, d.w.z. die vormen die in ruime mate in westelijk 
Vlaanderen voorkwamen, maar niet in het Brugse materiaal te vinden 
waren, werden ontleend aan de dialecten van twee andere plaatsen. 
Om het schema de werkelijkheid van het Brugs zoveel mogelijk te doen 
benaderen, werden plaatsen in de nabijheid van Brugge gekozen. - Ook 
in sommige andere dialectgebieden deed zich deze moeilijkheid voor en 
werd ze op overeenkomstige wijze opgelost. Ik ben mij bewust dat de 
gebruikte methode daardoor iets tweeslachtigs heeft gekregen, maar 
het bezwaar lijkt me niet al te ernstig. 

Om het beeld in de nu volgende dialectschema's zo sprekend 
mogelijk te maken, zijn alleen de van het ABN afwijkende vormen in
gevuld. Dit wil niet zeggen dat de ABN-vormen niet zouden voor
komen, dikwijls zullen die misschien even frequent zijn als de in het 
schema vermelde. De bedoeling van de schema's is echter een overzicht 
te geven van die vormen die als karakteristiek beschouwd kunnen 
worden voor het voorgestelde dialect (gebied). 

Een opgave: „gelijk/als" betekent: „gelijk en als"; „gelijk (als)" is: 
„gelijk en gelijk als". 

Voor de niet-ABN-elementen (vakjes met gebroken lijnen) konden, 
ingeval het voegwoord van de betrokken kolom dialectisch dit element 
wèl vertoonde, gewone lijnen worden gebruikt, terwijl ook de conjunctie 
in het vakje kon worden ingevuld. Terwille van de duidelijkheid is de 
laatste mogelijkheid gekozen. 

Een niet ingevuld vakje betekent in het geval van algemeen ge
bruikelijke elementen dat ABN- en dialectvorm dezelfde zijn, bij 
minder gebruikelijke (bv. dat-u., dal-bp.) ook dikwijls dat er over dit 
element in dit dialect geen gegevens ter beschikking stonden. Het leek 
me niet nodig dit steeds uitdrukkelijk te vermelden. 

Van de vormen en opmerkingen die in de schema's voorkomen, 
wordt in de noten een bronvermelding gegeven voor de betrokken 
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plaatselijke dialecten; tevens wordt daar verwezen naar de bladzijden 
en eventueel kaarten in deze studie waar gegevens over het aan de 
orde zijnde dialectgebied te vinden zijn. Op deze manier kan de repre
sentatieve waarde van het plaatselijk dialect voor het betrokken 
gebied steeds gecontroleerd worden. 

Hieronder wordt telkens eerst een dialectschema gegeven, daarna 
volgt de bespreking ervan. 

D I A L E C T S C H E M A 1 

Brugge H 36 

Sijsele H 41 (S.) 

Loppem H 68 (L.) 

(Westelij к Vlaanderen) 

als 

vg.l 

vg 2 

vg.3 

vg.4 

hd. 

lijk a e e 

of»«· 

lijk dat a ' 0 

of»' 1 

a(tj '" 
als ( = toen)»" 

t . l Hik of dat 

t .2 

hyp. 

o. 

( = net toen) 8 7 4 

a(t) (S.) · · · 

dat »'· 

dat »" 

hyp. 

cc. 

vg-

db. 1 

db. 2 

bv. 

of 

(ge)lijk 
(of)dat «o 

als/a(t) 
(L.) · » 

(komt niet 
voor) 3 e 0 

gv-

sp. 

u. 

w . 

0. 

f. 

cs.l 

es. 2 

caus. 

hyp. 

d a t 

(frequenter 
dan in ABN)»" 

dat »" 

omdat 3 e a 

dat 8 7 · 

dat 3 8 Э 

bp. 
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Enkele opvallende trekken van dit dialectschema zijn de volgende. 
Afgezien van als-hd., waarvan men zich kan afvragen of het als werke
lijk dialect beschouwd kan worden (zie blz. 36-37), vertoont het voeg
woord als hier een geheel andere betekenisstructuur dan in het ABN. 
Het komt voor in functies waardoor het ABN andere conjuncties ge
bruikt (toen en of), en het wordt niet of minder vaak gebruikt in de 
normale ABN-functies. 

Of vertoont vergelijkende elementen die het in het ABN niet heeft, 
maar heeft zijn dubitatieve element aan als of a(t) afgestaan. Er is dus 
uitwisseling tussen de als- en o/-kolommen te constateren. 

Dat is functioneel zwaarder belast dan in het ABN. Het dringt ook 
door in de «¿s-kolom (hyp. en o.). 

Het dialectgebied dat hier opzettelijk met „westelijk Vlaanderen" 
(niet: „West-Vlaanderen") is aangeduid, omvat - zoals hierboven al 
werd opgemerkt - in het algemeen gesproken de Belgische provincie 
West-Vlaanderen en de westelijke helft van Oost-Vlaanderen. Dit geldt 
in ieder geval voor de elementen als-vg.2 (o / -k r t . I I ) , als-vg.4 (of-
krt.IV) en als-t.2 (a(t) - kr t .VII) ; wat minder uitgesproken ook voor 
als-t.1 (a(t) - krt.V), als-vg.3 (lijk ¿atf-krt .III) en of-vg. ((gejlijk 
(of)dat - kr t .VIII) . De andere vormen zijn, zoals we nog zullen zien, 
over een groter gebied verspreid, en dus niet alleen voor westelijk 
Vlaanderen karakteristiek. 

Hoewel het zoals gezegd niet de bedoeling kan zijn een indehng op 
grond van het voegwoordelijk gebruik als algemene dialectindeling te 
beschouwen, wijs ik uitdrukkelijk op het feit, dat hier op een aantal 
kaarten een duidelijke grenslijn midden door Oost-Vlaanderen loopt. 
Op WEIJNEN'S overzichtskaart is een isoglossenstreng te vinden langs 
de grens van West-Vlaanderen ; deze auteur rekent het West- en Oost
vlaams dan ook tot verschillende hoofddialecten (p.323). Het zou 
misschien interessant zijn na te gaan of er nog meer isoglossen door het 
midden van Oost-Vlaanderen lopen. In de gevallen waar het in deze 
studie om gaat, meen ik ter verklaring Brabantse invloed op het 
Oostvlaams te mogen aannemen. Er zijn nl. tekenen die er op wijzen 
dat de westelijk-Vlaamse vormen oorspronkelijk ook verder naar het 
oosten voorkwamen (zie bv. blz. 21). 
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D I A L E C T S C H E M A 2 

Oudezele N 60 (O.) 

Winnezele N 61 (W.) 
Steenvoorde N104 (S.) 
(Frans-Vlaanderen) 

vg.l 

vg.2 

vg.3 

vg.4 

hd. 

t . l 

t .2 

hyp. 

o. 

a l s 

lijk «·« 

(O., W., S.) 

of (W., S.)/ 
lijk(0.,W.)>8 l i 

of (S.) <""> 

an (plur.) 
(0. (W.,S.)» e ' 

a(t) (W.) »»· 

gv. 

sp. 

of 

hyp. 

cc. 

vg 

db. l 

db.2 

bv. 

vv. 

o. 

f. 

cs.l 

CS.2 

caus. 

hyp. 

cc. 

d a t 

a(t) (O.) »e» 

a(t) (O., W.) 3 9 0 

a(t) (W.) «e 

bp. 

Voor Frans-Vlaanderen was het materiaal minder omvangrijk dan 
voor de andere delen van het Nederlandse en Friese taalgebied; het 
bestond alleen uit de opgaven in de RND. Vandaar dat in het boven
staande schema alle niet ingevulde vakjes betekenen dat over deze 
elementen geen gegevens voorhanden waren. Aan te nemen is dat de 
Frans-Vlaamse dialecten in meer opzichten dan dit schema laat zien 
aansluiten bij de westelijk-Vlaamse. 

Maar dit dialectschema vertoont ook verschillen met het voorgaande. 
De oppositie als-vg. Ί¡als-vg.l - in westelijk Vlaanderen lijkjof - heeft 
hier een ander karakter: lijk is in beide gevallen mogelijk, of in het 
tweede geval als nevenvorm (vgl. blz. 21). 
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Verder komen hier a (¿) -vormen voor in ¿αί-functies, niet alleen als 
nevenvorm van ah, zoals in het vorige schema. 

Alvorens over te gaan tot de behandeling van een volgend dialect
gebied, wil ik hier de aandacht vestigen op een Oostvlaams verschijn
sel. Het geeft geen aanleiding tot het opnemen van een afzonderlijk 
dialectschema, maar is toch een aparte vermelding waard. 

Het betreft hier het gebruik van hoe(dat) in een tweetal o/-functies, 
nl. vg. en db. 1. Op krt. IX vinden we een betrekkelijk groot aantal op
gaven voor ABN of (dub. conj.), vooral geconcentreerd in Zuid-Oost-
Vlaanderen (vgl. blz. 87). Voor hoe(dat) = alsof zij verwezen naar 
blz. 79. 

D I A L E C T S C H E M A 3 
d a t 

Willebroek К 320 
(Centraal-België) 

vg. l 

vg.2 

vg.3 

vg.4 

hd. 

a l s 

gelijk (als) »« 

gelijk (als) , ю 

als ( = t o e n ) " 3 

t . l 

t .2 

hyp. 

o. 

( = zodra)"« 

dat "« 

dat »·· 

hyp. 

cc. 

vg. 

db. l 

db. 2 

bv. 

of 

(als)dat « 7 

dat »·· 

(komt niet 
voor) »8° 

gv. 

sp. 

u. 

w . 

0. 

f. 

cs.l 

es. 2 

caus. 

hyp. 

(frequenter 
dan in ABN)"» 

dat " · 

omdat " 0 

dat « i 

dat " * 

cc. 

bp. 
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Opvallend is in dit schema de sterke positie van de conjunctie dat: 
het heeft in de ¿αί-kolom een element méér dan schema 1, vertoont 
dezelfde penetratie in de я/s-kolom, maar is ook in de centrale ele
menten van o/ doorgedrongen. Daar dit voegwoord hier geen verge
lijkende elementen heeft, is van de oorspronkelijke o/-kolom slechts een 
rudiment overgebleven. Overigens kunnen in het Willebroeks (blijkens 
de verhandeling van mej. LAMBERTS) vrijwel alle betekeniselementen 
van de drie conjuncties door dat uitgedrukt worden, zij het dat dit 
soms alleen onder bepaalde voorwaarden geldt. In dit schema is alleen 
dat ingevuld, als het voorkomen hiervan in een redehjke frequentie 
over geheel centraal-België bewezen kon worden. 

Het gebied dat met „centraal-België" bedoeld wordt, is - min of 
meer duidelijk - te zien op de kaarten III ((ge)lijk (als) voor als-vg. 3), 
VIII ((als)dat voor of-vg.) en IX {dat voor of-db. /). Het kan in grote 
trekken omschreven worden als: België zonder westelijk Vlaanderen 
en Limburg. Het noordwesten van Antwerpen vertoont nog enkele 
aparte kenmerken, waarover straks zal worden gesproken. 

Als we de gemeenschappelijke kenmerken van de schema's 1 en 3 
bijeenbrengen, krijgen we het volgende schema, dat representatief 
geacht kan worden voor „België zonder Limburg". 

D I A L E C T S C H E M A 3a 

d a t 

vg. l 

vg.2 

vg.3 

vg.4 

hd 

t . l 

t .2 

hyp. 

o. 

ais 
„gelijk" 

„gelijk" 

als ( = toen) 
„gelijk" ( = zo
dra, net toen) 

dat 

dat 

hyp. 

cc. 

vg. 

db . l 

db. 2 

bv. 

of 

(komt niet 
voor) 

gv. 

sp. 

u. 

w . 

o. 

f. 

cs.l 

es. 2 

caus. 

hyp. 

cc. 

bp. 

(frequenter 
dan in ABN) 

dat 
omdat 

dat 

dat 

Dit schema is dus van principieel andere aard dan de schema's die 
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op een plaatselijk dialect gebaseerd zijn. Het is een abstractie, maar als 
samenvatting en ter vergelijking heeft het zeker zijn waarde. 

Met de aanduiding „gelijk" wordt bedoeld, dat voor de betrokken 
betekeniselementen varianten van gelijk en/of lijk in gebruik zijn, al 
dan niet in combinatie met andere vormen. 

Door vergelijking met de schema's 1 en 3 kunnen nu ook gemakkelijk 
de typisch „westelijk-Vlaamse" en typisch „centraal-Belgische" ken
merken worden afgelezen. Dit zijn voor westelijk Vlaanderen: het ver
gelijkende of, het dubitatieve als, het dubitatieve en temporeel-hypo
thetische a(t) en het irreëel-vergelijkende (ge)lijk (of)dat·, voor centraal-
België: het irreëel-vergelijkende (als)dat, het dubitatieve dat en het 
causale dat. 

Dit laatste bestaat misschien ook wel in het westen; het materiaal 
leek me echter niet betrouwbaar genoeg om het in het schema op te 
nemen (zie blz. 132-133). In ieder geval ontbrak een opgave voor het 
dialect van Brugge. - Anderzijds komt het dubitatieve als blijkens 
krt.IX ook over heel België verspreid voor, maar de literatuur geeft 
dit kaartbeeld niet veel steun (zie blz. 85). 

D I A L E C T S C H E M A 4 

Tongeren Q 162 
Berg Q 163 (B.) 
Koninksem Q 167 (K.) 
(Zuid-West-Limburg) 

als 

vg. l 

vg.2 

w i e 4 0 8 

a(t) (Β.) M 

VIT 4 T i n o / I f \ 4 0 6 

vg.4 

hd. 

""- ν"-/ 

t . l w i e 4 0 6 

t .2 

hyp. 

o. 

a(t) (В.) 4«' 

gv. 

hyp. 

cc. 

vg. 

db. l 

db. 2 

bv. 

o i 

(komt niet 
voor) s e o 

"f-

u. 

w . 

o. 

f. 

cs.l 

es 2 

hyp. 

cc. 

b P . 

d a t 

als *°e/ 
a(t) (B ) 4°· 

als " 0 

(naast dat, 
beide 
frequenter 
dan in ABN) 

omdat 4 1 1 
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In dit dialectschema verschijnt in de als-kolom enkele malen het 
Limburgse voegwoord wie. Als nevenvorm van als komt hier weer a(t) 
voor, ook indien a/s ¿«/-functies vervult. Wordt door de я/s-penetratie 
in de ¿aZ-kolom de functionele belasting van dat al enigszins beperkt, 
het is bovendien als negatieve bijzonderheid opvallend, dat laatst
genoemde conjunctie - als steeds: voorzover uit het materiaal blijkt -
geen van het ABN afwijkende betekeniselementen vertoont, wat in de 
hiervóór behandelde dialecten wel het geval was. 

Het weinig omvangrijke dialectgebied waarvoor dit schema repre
sentatief is, kan omschreven worden als: Tongeren en omgeving (zie 
krt . IIenVII) . 

D I A L E C T S C H E M A 5 

Maaseik L 372 
Neeroeteren L 368 (N.) 
(Noord-West- Limburg) 

a ls 

d a t 

vg 1 

vg 2 

vg 3 

vg.4 

hd. 

t . l 

t 2 

hyp 

o. 

wie 4 l a 

wie (N.) *» 

wie 414 

hyp. 

cc. 

vg. 

db . l 

db. 2 

bv. 

of 

(komt niet 
voor) ав0 

gv. 

sp. 

cs.l 

es. 2 

hyp. 

omdat 4 1 5 

bp. 
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Ook in dit schema vertoont zich het voegwoord wie in de aJs-kolom, 
en wel op dezelfde plaatsen als in het Tongerse. Verder zijn er weinig 
opvallende trekken. Onder „Noord-West-Limburg" is te verstaan: 
Belgisch-Limburg, behalve een aan Brabant grenzende strook en de om
geving van Tongeren (zie krt. I, III, V). 

Nu we met de behandeling van dit schema de dialecten in geheel 
Nederlandssprekend België hebben overzien, blijkt duidelijk dat het 
praktisch is geweest een samenvattend schema (3a) te geven van 
„België zonder Limburg". Als we ni. de gemeenschappelijke kenmerken 
van dit laatste en de beide (Belgisch-) Limburgse schema's zoeken, 
omvat het resultaat slechts het finale omdat en het ontbreken van het 
dubitatieve partikel of, waarvan het laatste dan alleen nog negatief te 
bewijzen is. Natuurlijk zijn er andere „algemeen-Belgische" kenmerken 
die ook wel in het Limburgs doordringen, zoals als voor ABN toen 
(vgl. krt.V) en als als dubitatieve conjunctie (vgl. krt. IX). De fre
quentie en functionele belasting van het subordinerende partikel dat 
zal ook in Belgisch-Limburg in het algemeen wel groter zijn dan in het 
ABN, al vond ik voor Maaseik hiervan geen bevestiging. Maar in ieder 
geval is er wat het conjunctie-systeem betreft een duidelijk verschil 
tussen de Limburgse en de overige Belgische dialecten. 

Door onderlinge vergelijking van de schema's 4 en 5 kunnen we het 
gebruik van a{t) in als- en ¿ai-functies, en van als als zgn. grammatisch
verbindend voegwoord en subordinerend partikel, aanwijzen als 
typisch voor het „Tongers". Wie, gebruikt voor de oZs-elementen vg. 1, 
vg.3 en t. 7 is algemeen Limburgs; uit het volgende schema zal blijken 
dat het niet tot Belgisch-Limburg beperkt is. 
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D I A L E C T S C H E M A 6 

d a t 

t 2 

hyp. 

Kerkrade Q 121 
(Zmd-Oost-Limburg) 

vg 1 

vg.2 

vg.3 

vg 4 

hd 

a ls 

wie " ' 

w i e " 7 

wie 4 l e 

wie « · 

hyp. 

cc. 

vg 

db . l 

of 

t 1 wie 4ao 

weii(t) 4 ï l 
db 2 

bv. 

ofwen(t)/ 
eswen(t) 4aa 

gv. 

sp. 

f. 

es 1 

es. 2 

caus. 

hyp. 

bp. 

Als we afzien van als-hd. en aannemen dat wen{t) ook de laatste twee 
a/s-elementen kan uitdrukken, kunnen we stellen dat als in dit schema 
geheel plaatsgemaakt heeft voor twee andere conjuncties, nl. wie en 
wen{t). In de o/-kolom vinden we in één element bijzondere vormen, 
terwijl dat geen afwijkingen van het ABN vertoont. Wie-vg. 1, -vg.3 en 
-t. 1 zijn algemeen Limburgs, de andere vormen zijn alleen eigen aan 
dit schema. 
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Het dialect van Kerkrade is hier niet alleen representatief voor de 
Hoogduitse dialecten achter de Benratherlinie. Zoals op krt. II, III, IV, 
VI en VIII te zien is, strekt het hier als „Zuid-Oost-Limburg" om
schreven gebied zich uit over het oostelijk deel van Zuid-Nederlands-
Limburg en van het Land van Overmaas. Uitlopers naar noord en west 
op sommige kaarten wijzen wel op een oorspronkelijk grotere omvang 
van het gebied (zie blz. 47). De situatie vertoont overeenkomst met die 
in Oost-Vlaanderen (zie blz. 155). 

D I A L E C T S C H E M A 7 

Wemeldinge I 72 
Biggekerke I 64a (B.) 

(Zeeland) 

a ls 

vg.l 

vg.2 

vg 3 

vg.4 

hd. 

t . l 

t .2 

hyp. 

o. 

als (B )/ 
a(t) (B.) «» 

a(t) «" 

d a t 

of 

hyp. 

vg-

db . l 

db. 2 

bv. 

gv. 

sp. 

es. 1 

es. 2 

hyp. 

a(t) 

a(t) 

a(t) ' 

bp. 
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Voor het hierboven „Zeeland" genoemde gebied zijn, in afwijking 
van de regel, twee plaatsen gekozen die niet dicht bij elkaar liggen, nl. 
Biggekerke op Walcheren en Wemeldinge op Zuid-Beveland. Het 
dialect van Biggekerke onderscheidt zich door het gebruik van als en 
a(t) in de functie van ABN toen; in Wemeldinge vinden we a(¿)-vormen 
in de als- en in de ¿«¿-kolom. In het laatste geval niet als nevenvorm 
van als, zoals in schema 4 het geval was. 

Op krt.V komen als en a(f) voor ABN toen niet voor op Zuid-
Beveland en Tolen, waar volgens krt.VII en VIII de «(¿)-vormen in 
andere functies het frequentst zijn. Hierdoor zou de indruk gewekt 
kunnen worden dat er sprake is van een alsjait) = ¿oew-gebied èn een 
gebied waar a{t) alleen in andere functies voor komt, voor welke twee 
gebieden resp. Biggekerke en Wemeldinge als representanten zouden 
kunnen gelden. 

Op grond van andere gegevens kan echter aangenomen worden dat 
zowel alsla{t) = ABN toen als enkele andere a(i)-functies over het hele 
Zeeuwse dialectgebied verspreid voorkomen. 

T.a.v. als voor ABN toen wordt in de STIL. GR. vermeld: „Ook het 
Zeeuwsch kent hier alleen als" (p.638). DEK noemt voor Kruiningen 
I 99 я in deze functie (dl. I, p.9). GHIJSEN geeft als geografische aan
duiding voor als¡a{t) = toen: „Z. eil. (Sch.-D. niet alg.); Z.V.W.; 
L.v.Ax.; L.v.H. [= Land van Hulst]; Hit. [= Hulst]" (p.46). 

Dezelfde aanduiding geldt voor a{t) in „toen - à" (dus in de functie 
dat-sp.). A{t) voor als-t.2 wordt „Alg." genoemd (GHIJSEN, p.46). Voor 
a{t) in de functie dat-gv. wordt slechts een voorbeeld uit Domburg I 60 
gegeven (ibid., p. 158). 

Op krt.V komen in Zeeuws-Vlaanderen a(i)-vormen in de functies 
van als-t. 1 en dat-sp. door elkaar voor, soms zelfs in één plaats. 

Het leek me daarom alleszins verantwoord als en a{t) in de boven
genoemde functies, zoals die voorkomen in de dialecten van Biggekerke 
en Wemeldinge, in één schema onder te brengen en als karakteristiek 
voor „Zeeland" te beschouwen. 
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D I A L E C T S C H E M A 8 

Wouw К 173 
Hoeven К 175 (H.) 
(West-Noord-Brabant) 

vg.l 

vg.2 

vg.3 

vg.4 

hd. 

a l s 

t . l 

t .2 

hyp. 

o. 

a(t) -

d a t 

of 

sp. 

u. 

a(t) 

a(t) (H ) «o 

hyp. 

cc. 

vg. 

db. l 

db. 2 

bv. 

o. 

f. 

cs.l 

es. 2 

caus. 

a(t) 

hyp. 

bp. 

Afgezien van het „Belgische" als = toen, blijkt dit schema geheel 
overeen te komen met het voorgaande. Wat onder „West-Noord-
Brabant" verstaan moet worden, is het beste te zien op krt. VII. In het 
algemeen waren de a(i)-opgaven hier minder frequent dan in Zeeland. 

In het noordwesten van de provincie Antwerpen komen ten dele 
dezelfde vormen voor als in de beide vorige dialectgebieden. Aangezien 
de situatie niet in alle opzichten duidelijk is, geef ik hier liever geen 
schema. 

Als (een enkele keer a(t)) voor ABN toen vinden we hier evenzeer als 
in de rest van België en in Zeeland (krt.V, blz.40). Л(£)- огтеп in de 
functies van als-t.2 en als-o. (of dat-o.) zijn tamelijk frequent (resp. 
krt. VII, blz. 49 en krt.X, blz. 117). Krt. VII vertoont wel een be-
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trekkelijk groot aantal a(i)-vormen in RND z.30 en 80, waar a(t) dus 
de functie van subordinerend partikel heeft, maar op de kaarten VIII 
en IX, waar Zeeland veel o/a(¿)-vormen heeft, komt het я(г)-рагике1 in 
Antwerpen niet voor (vgl. blz. 109). Verder zien we op krt .VII een 
paar maal a(t) als zgn. grammatisch-verbindende conjunctie. 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat de a(£)-vormen in het Ant
werpse zowel in als- als in ¿a¿-functies voorkomen, maar dat ze in het 
eerste geval sterker staan dan in het tweede. 

De dialecten van Noord-Oost-Nederland mogen in dit geografisch 
overzicht zeker niet ontbreken, omdat zich ook daar enkele interessante 
verschijnselen voordoen. Een verantwoorde schematisering van de be
schikbare gegevens is hier echter nog moeilijker dan in de tot nu toe 
behandelde gebieden. Het materiaal vertoont leemten - ik beschikte 
slechts over een gedeelte van de RND-opnemingen voor Drente en 
Overijsel - , en ook in het aanwezige materiaal zijn de afwijkingen van 
het ABN schaarser dan iemand die dialecten bestudeert wel zou 
wensen. Ten dele is natuurlijk invloed van de cultuurtaal op de dia
lecten hiervan de oorzaak ; voor de RND - mijn voornaamste bron van 
dialect vergelijking - geldt ongetwijfeld ook, dat de „Belgische" zinnen 
in Nederland minder hanteerbaar zijn, en dus minder nog aanwezige 
dialectvormen aan het licht brengen, dan in hun land van herkomst. 

Als gevolg hiervan was het nodig voor onderstaand schema dialect-
vormen bijeen te lezen uit de opgaven voor vier verschillende plaatsen. 
Van het principe: het dialect van één plaats als uitgangspunt, is dus al 
heel weinig overgebleven. Deze vier plaatsen, die wel dicht bij elkaar 
liggen, kunnen tezamen geacht worden een dialectgebied te vertegen
woordigen dat als „Zuid-Drente" omschreven is. Hiermee is een gebied 
bedoeld, dat op de eerste plaats Zuid-West-Drente en Noord-West-
Overijsel omvat (zie krt .V en IX), waarbij zich, blijkens kr t .VIII en 
IX, de Stellingwerven soms aansluiten. De naam „Zuid-Drente" is ge
kozen omdat drie van de vier plaatsen in het zuiden van Drente ge
legen zijn; De Krim G 92a ligt op Overijsels grondgebied. Bovendien 
komt deze benaming overeen met die van HEEROMA, die bij zijn in
deling van de Oostnederlandse dialecten een gebied onderscheidt 
waarin het Zuiddrents (de zuidelijke helft van Drente en de kop van 
Overijsel omvattend) aansluit bij het Stellingwerf s (p. 177). 

De centrale ligging van dit dialectgebied in de „Saksische" pro
vincies zou kunnen suggereren, dat het Zuiddrentse schema ook repre
sentatief geacht kan worden voor de overige noordoostelijke dialecten. 
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Inderdaad is op de kaarten VII, VIII en IX te zien, dat de Zuiddrentse 
vormen ook elders in het noordoosten te vinden zijn. Alleen op grond 
van krt. VII had zelfs veel beter een Twents of Achterhoeks dialect als 
uitgangspunt voor het schema gekozen kunnen worden. Er zal dan ook 
- mede op grond van de schaarse gegevens - van worden afgezien 
schema's van andere noordoostelijke dialecten te geven. Hiermee wil 
echter niet gezegd zijn, dat het nu volgende schema zonder meer over 
geheel Noord-Oost-Nederland geëxtrapoleerd kan worden. 

D I A L E C T S C H E M A 9 

Hogeveen G 74 (Hg ) 
Hollandseveld G76 (Hl. 
Noord G 76b (N.) 
De Knm G 92a (K.) 

(Zuid-Drente) 
als 

vg. l 

vg.2 

vg.3 

vg.4 

hd. 

t . l 

t .2 

hyp. 

a(t) (K ) «» 

) 

hyp. 

cc. 

vg. 

db . l 

db. 2 

bv. 

of 

als (Hg.) «» 

als (Hg.)/ 
a(t) (Ν.) i« 

gv. 

sp 

u. 

vv. 

o. 

f. 

cs.l 

es. 2 

caus. 

hyp 

cc. 

d a t 

als (K.) 4 3 S 

als (Hg ,H1.)«· 
a(t)(Hg.,Hl.)«' 

— _ 

bp 

In elk van de drie kolommen verschijnen hier de vormen als en a(t). 
Opgemerkt kan nog worden dat a{t) ook in de functie dat-gv. in 

oostelijke dialecten niet onbekend is (zie blz. 96), al kon het in dit 
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schema - bij gebrek aan bewijs voor de gekozen plaatsen - geen plaats 
krijgen. Zowel als als a(t) komen voor in de functie of-db.2, en wel in 
plaatsen die niet al te ver van het Zuiddrentse gebied vandaan liggen 
(De Wijk F 75, Staphorst F 87, Kampen F 90; zie blz. 90). 

Het is interessant in verband met dit schema een uitspraak van 
NUijTENS aan te halen: „In het Twents bestaat evenals in het Drents 
een bijzondere voorkeur voor het voegwoord als" (p. 127). Inderdaad 
is in geen enkel van de tot nog toe behandelde dialectschema's de 
conjunctie als tegelijk in de of- en in de ¿ai-kolom voorgekomen, al is 
het niet te gewaagd te veronderstellen dat de situatie in sommige 
dialecten van Zuid-West-Limburg (dialectschema 4) ongeveer dezelfde 
is {als kan daar blijkens k r t . IX immers ook wel als dubitatieve 
conjunctie gebruikt worden). Maar komt in dat gebied voor enkele 
vergelijkende betekeniselementen van als het woord wie voor, in de 
Zuiddrentse dialecten, waar als ook alle „gewone" functies vervult, is 
deze conjunctie wel bijzonder zwaar belast. Wat voor als geldt is 
overigens ook bijna altijd van toepassing op a(t). 

Verder kunnen we uit NUIJTENS' opmerking nog concluderen, dat 
het bovenstaande dialectschema van „Zuid-Drente" in ieder geval ook 
een essentieel punt van een andere noordoostelijke dialectgroep, het 
Twents, weergeeft. 

Tot besluit van de behandeling der Nederlandse dialecten enkele 
opmerkingen over het Hollands. We kunnen als voorbeeld de plaats 
Groot Schermer E 68a nemen, waar in de bandopnamen de conjunctie 
dat gebruikt werd als equivalent van ABN zodat (met afhankelijke en 
onafhankelijke woordschikking) en van ABN toen. Het laatste komt 
vooral voor in Noord-Holland (zie blz. 43-44) ; het eerste ook in Zuid-
Holland, zoals k r t .XII laat zien. Het consecutieve betekeniselement 
van dat kan in het Hollands ook vervagen tot een louter verbindende 
functie (zie blz. 128-129). 

Hiermee hebben we dus in Hollandse, in ieder geval Noordhollandse 
dialecten twee nieuwe elementen van de conjunctie dat gesignaleerd. 
Om praktische redenen heb ik ervan afgezien een geheel dialectschema 
van een Hollandse plaats op te nemen. Bovendien was het Hollands de 
enige dialectgroep waarvan ik in ruime mate bandopnamen ter be
schikking had. Het lijkt me geenszins zeker dat ik in bandopnamen 
van andere dialecten niet bv. ook dat = zodat gevonden zou hebben, 
zodat het al te uitdrukkelijk vermelden van dit betekeniselement als 
„typisch Hollands" niet verantwoord is. 
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Andere dialectgroepen dan de hierboven behandelde laten zich - met 
betrekking tot de behandelde voegwoorden - in Nederland niet onder
scheiden. In tegenstelling tot de situatie in België, vertonen dus de 
dialecten van een groot deel van Noord-Nederland wat de conjuncties 
als, of en dat betreft geen noemenswaardige afwijkingen van het ABN. 
Bovendien is wel gebleken dat de wel aanwezige afwijkingen minder 
talrijk en minder algemeen verbreid zijn. 

Aangezien de Limburgse dialecten in het algemeen zowel tot de 
overige Belgische als tot de overige Noordnederlandse in oppositie 
staan, zouden we de Nederlandse dialecten in drie hoofdgroepen kunnen 
verdelen : de Noordnederlandse, de Belgische en de Limburgse. 

Tenslotte volgt hier een schema van het Fries. Aangezien het Fries 
in deze studie vrijwel steeds als eenheid behandeld is en slechts bij uit
zondering dialectische bijzonderheden werden geconstateerd, wordt 
hier niet uitgegaan van het dialect van één plaats. Daar alle opge
nomen vormen in een redelijke frequentie over het gehele Fries-
sprekende gebied voorkwamen, zijn ze te beschouwen als standaard-
Fries. Bij wijze van bronvermelding wordt slechts verwezen naar de 
bladzijden van deze studie waar de betrokken vorm besproken is. 
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S C H E M A VAN Н Е Т F R I E S 

d a t 

vg.l 

vg.2 

vg.3 

vg.4 

hd. 

t . l 

t .2 

hyp. 

o. 

a l s 

' t «V 
(na го...) 

a(t) «» 

hyp. 

cc. 

vg. 

db. l 

db. 2 

bv. 

of 

als "<·/ 
als + mv. ««»/ 
alsdat/alsa(t) 

440 

als/a(t) "a 

als/a(t) «»/ 
' t 444 

gv. 

sp. 

u. 

w . 

0. 

f. 

cs.l 

es. 2 

caus. 

hyp. 

a(t) " 5 

(in speciale 
gevallen) 

Ч 444 

bp. 

Als komt in vrijwel de gehele o/-kolom voor. Ook van als in de functie 
van of-cc. wordt in de literatuur één voorbeeld vermeld (zie blz. 70). 
Zoals in het eerste hoofdstuk verscheidene malen werd opgemerkt, 
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vermelden enkele Friese auteurs, dat het onderscheid dat het ABN 
maakt tussen als en of in het Fries niet voorkomt (zie blz. 14, noot 5). Op 
grond van bovenstaand schema zou men liever zeggen dat het Friese 
als de betekeniselementen van ABN als en of in zich verenigt. Vat men 
echter a(t) op als uitspraakvorm van oft - zoals veelal gedaan wordt -
dan blijkt er inderdaad sprake te zijn van wederkerigheid: als heeft of-
functies, maar a(t) = of ('t) wordt ook in plaats van als gebruikt. Dat 
a(t) niet in de vergelijkende elementen van de a/s-kolom verschijnt, zal 
wel een syntactische oorzaak hebben. A(t) schijnt bijna uitsluitend als 
inleiding van bijzinnen gebruikt te worden, en het materiaal bevat hier 
als voorbeelden vooral conjuncties met niet-predicerende woord
groepen (vgl. blz. 20). 

Een vergelijkende en samenvattende bespreking van de Friese 
„partikels" dat, a(t), 't en als is gegeven op blz. 110-116, waarnaar hier 
kortheidshalve verwezen wordt. 

I I I . E N K E L E S T R U C T U U R M O M E N T E N 

De schema's in de vorige afdeling bevatten voor bepaalde dialect-
gebieden de van het ABN afwijkende conjuncties, gerangschikt in als-, 
of- en áa¿-kolommen, volgens een op het ABN gebaseerd systeem. Op 
zichzelf beschouwd is het ook mogelijk, de voegwoorden die in een 
dialect voorkomen op een dergelijke manier te ordenen, dat de dia
lectische betekenisstructuur ervan zichtbaar wordt. Voor westelijk 
Vlaanderen (dialectschema 1) zou dan bv. het volgende schema ge
geven kunnen worden: 

als a ( t ) 

hd. 

t . l 

t .2 

hyp. 

db. l 

t . l 

t .2 

db.l 

(ge)lijk 

vg. l 

vg.3 

t . l 

vg. 

of 

vg.2 

vg.4 

cc. 

db . l 

d a t 

168 

hyp. 

gv. 

sp. 

es. 1 

bp. 

o m d a t 



(De afkortingen zijn die van het basisschema. De volgorde van de 
kolommen, en van de elementen in de kolommen, is willekeurig. Een 
verbetering zou misschien bereikt kunnen worden door overeenkom
stige elementen in de kolommen (bv. t.1, t.2, db.1) op dezelfde hori
zontale lijn te plaatsen.) 

Een dergelijke werkwijze heeft echter grote bezwaren. Op de eerste 
plaats is het - zoals eerder werd opgemerkt - moeilijk uit te maken 
welke ABN-woorden of -betekeniselementen als werkelijk tot het 
dialect behorend beschouwd moeten worden. Zo zijn hierboven in de 
aZs-kolom geen vergelijkende elementen opgenomen, omdat hiervoor 
vrijwel steeds (ge)lijk en of worden gebruikt. Maar het zal wel te ver 
gaan te beweren dat als nooit een vergelijkende functie heeft. Ander
zijds is onder als wel een hypothetisch betekeniselement vermeld, 
terwijl hiervoor ook dat in gebruik is. Zou het misschien beter zijn dit 
laatste als het „echte dialectwoord" te beschouwen, en dus het hypo
thetische als buiten beschouwing te laten? 

Ten tweede moeten in een dergelijk schema soms ook andere 
woorden dan als, of en dat worden opgenomen, in dit geval (ge)lijk en 
omdat. Misschien hebben deze conjuncties echter nog andere betekenis
elementen die in het voor deze studie verzamelde materiaal niet te 
vinden zijn. Ik ben immers uitgegaan van de ABN-voegwoorden als, 
of en dat, niet van het Vlaamse gelijk of omdat. 

Een dialectisch „structuurschema" als het bovenstaande heeft dus 
noodzakelijkerwijs te veel zwakke punten om waardevol te zijn. Men 
suggereert op deze manier te zeer een systeem, waar slechts van een 
systemoïde sprake is. Ik meen ook dat de betekenisstructuur van de 
dialectisch gebruikte voegwoorden in voldoende mate kan worden op
gemaakt uit de dialectschema's van de vorige afdeling en het daarbij 
gegeven commentaar. Vandaar dan ook dat ik ervan afzie een struc
tuurbeschrijving te geven van ieder dialectgebied afzonderlijk. 

In plaats daarvan zullen in het hierna volgende een aantal dialecten 
en dialectgebieden op verschillende punten met elkaar worden verge
leken. Juist door deze vergelijking zal de structuur in de betrokken ge
vallen worden verduidelijkt. Welke de punten van vergelijking zijn, 
wordt bepaald door de aard van de verschijnselen. Naar volledigheid is 
hierbij niet gestreefd; het resultaat kan dan ook niet omschreven 
worden als: de structuur, maar als: de meest in het oog lopende 
structuurmomenten. 
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7. De a.(t)-vormen 

Het leek mij gewenst allereerst de a (t) -vormen met hun verschillende 
functies in de dialecten nader te onderzoeken. Daartoe zijn in onder
staand overzicht de dialectgebieden vermeld in de schema's waarvan 
a {i) -vormen voorkwamen. De betekenis der afkortingen is: 

wv. 
FV. 
ZL. 
Z. 
WB. 
A. 
ZD. 
F. 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Westelijk Vlaanderen 
Frans-Vlaanderen 
Zuid-West-Limburg 
Zeeland 
West-Noord-Brabant 
Antwerpen 
Zuid-Drente 
Fries 

(dialectschema 1) 
( 
( 
( 
( 
(blz. 

2) 
4) 
7) 
8) 

163) 
(dialectschema 9) 

vg. l 

vg.2 

vg.3 

vg.4 

hd. 

t . l 

t .2 

hyp. 

o. 

a ls 

ZL. 

WV. 
z. 

(A.) 

WV. FV. ZL. 
Z. WB. 

A. 

A. 

ZD. 

FV. 

F. 

hyp. 

cc. 

vg· 

db 1 

db. 2 

bv. 

of 

WV. 

ZD. F. 

F. 

gv. 

sp. 

o. 

f. 

cs. 1 

es. 2 

caus. 

hyp. 

cc. 

bp. 

z. 
(A) 

Z. 

da 

FV. 

FV 

(A.)ZD. 

t 

ZL. 
WB. 

(F) 

WB. 

FV. 

WB. 
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Letters tussen haakjes geven aan dat het betrokken betekeniselement 
van a(t) in het aangeduide dialectgebied zwak staat. In de niet ge
noemde dialectgebieden kwamen geen a(¿)-vormen voor. 

Het Frans-Vlaamse dialectgebied is volledigheidshalve wel in het 
overzicht opgenomen, maar zal niet in de hierna volgende bespreking 
worden betrokken, aangezien het beschikbare materiaal te onvolledig 
is. Met name de ontbrekende gegevens over het element of-db. 1 (sluit 
het Franse Vlaams in dit opzicht wel of niet bij het Belgische aan?) 
zijn er oorzaak van dat dit gebied niet valt in te delen. 

Van de overige groepen beschouwen we eerst het westelijk-Vlaams en 
het Fries, die een merkwaardige structurele overeenkomst vertonen. Bei
de kennen nl. a(t) voor de elementen als-t.2 en of-db. 1, maar niet (wat 
het Fries betreft : vrijwel niet) in dat-gv. In de beide laatste opzichten 
wijken ze af van de meeste andere groepen. Behalve a(t) wordt zowel in 
westelijk Vlaanderen als in Friesland ook als gebruikt in de functies 
van als-t.2 en of-db. 1. De verschillen t.a.v. de elementen als-t. 7 (WV. 
wel, F. niet) en of-db.2 (WV. niet, F. wel) zijn eenvoudig te verklaren: 
alsla(t) voor ABN toen is karakteristiek voor de Belgische dialecten, 
maar komt in het Fries niet voor; een afzonderlijk dubitatief partikel 
bestaat in België niet, maar wel in Noord-Nederland en Friesland. 

Ook het Zuiddrents en Zuidwestlimburgs komen overeen, zij het 
wellicht „bien étonnés de se trouver ensemble". In het overzicht valt 
dit misschien niet direct op; we zullen daarom enkele gegevens van 
buiten de dialectschema's in onze beschouwing moeten betrekken. Zo 
komt ook in Zuid-West-Limburg wel als met de functie van of-db.1 
voor (zie krt. IX). Voor Bilzen Q 83 wordt in Vr. L. 36 z. 50 ook a(t) 
opgegeven; aangezien a(t) ook in andere functies vrijwel steeds naast 
als voorkomt, lijkt het me niet gewaagd de mogelijkheid van a(t) in de 
functie van of-db. 1 voor dit gebied aan te nemen. - In de dat-kolom. 
verschijnt in het element gv. alleen het Zuidwestlimburgs, in sp. alleen 
het Zuiddrents. Is hiermee in ieder geval het voorkomen van beide in 
de dat-kolom geconstateerd, we kunnen eraan toevoegen dat a{t) voor 
dat-gv. voor andere „Saksische" dialecten dan het Zuiddrents wel kan 
worden aangetoond (zie blz. 96), terwijl het ontbreken van „ZL." in 
het element dat-s f. waarschijnlijk kan worden toegeschreven aan een 
toevallige leemte in het materiaal (zie blz. 109-110). - In als-t. 2 zijn beide 
dialectgebieden vertegenwoordigd. Blijft de anomalie: a{t) voor a/s-
vg. 2 in Zuid-West-Limburg, waarop ik aanstonds nog terugkom. Onder 
enig voorbehoud kunnen we dus zeggen dat a{t) in het Zuiddrents en 
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Zuidwestlimburgs in als-, of- en ¿«¿-functies voorkomt. Ook als wordt 
in deze functies in beide dialectgebieden gebruikt. 

De drie resterende gebieden : Zeeland, West-Noord-Brabant en Ant
werpen vormen geografisch een aaneengesloten geheel. Ook hier is 
structurele overeenkomst te constateren: a(t) komt nl. voor in als- en 
áa¿-functies. Duidelijk zijn wat dit betreft de elementen als-t.2, dat-gv. 
en dat-sp. De geconstateerde zwakke positie van a{t) in ¿αί-functies in 
Antwerpen stemt overeen met het ontbreken van dit dialectgebied in 
element dat-f. Of het optatieve a{t) als behorende tot de als- of de dat-
functies moet worden opgevat, is niet uit te maken: „at ie het maar 
deed!" = „als..." of „dat hij het maar deed!" Het element als-t. 1 vormt 
geen probleem: West-Noord-Brabant ontbreekt hier, omdat als (hier 
naast a{t) gebruikelijk) wel in België en Zeeland, maar niet in de rest 
van Nederland dit betekeniselement bevat. - In deze drie gebieden 
komt als niet in ¿αί-functies voor. 

De tot nu toe gevonden gegevens kunnen we als volgt vereenvoudigd 
samenvatten : 

WV. en F . : a{t) (naast als) voor als en of; 

ZL. en ZD.: a{t) (naast als) voor als, of en dat; 

Z., WB. en A. : a{t) (naast als en dat) voor als en dat. 

De toevoeging „naast я/s" wil alleen zeggen dat de functies van a(t) 
ook door als vervuld kunnen worden. Het omgekeerde is niet het geval : 
a{t) verschijnt immers op één uitzondering na niet in de vergelijkende 
elementen van de a/s-kolom. Die éne uitzondering vormt Zuid-West-
Limburg, waar a{t) dus misschien eenvoudig als variant van als op
gevat kan worden. In de andere dialecten waar a{t) naast als optreedt 
kan er wellicht historisch gezien sprake zijn van hetzelfde woord, 
synchronisch-structureel beschouwd zijn a{t) en als verschillende con
juncties, omdat de laatste vergelijkende betekeniselementen heeft die 
de eerste mist. Misschien is het ook niet juist hier van „betekenis-
elementen" te spreken: al eerder heb ik de veronderstelling geuit dat 
hier een syntactische oppositie in het spel is {a{t) alleen ter inleiding 
van bijzinnen - als ook voor niet-predicerende woordgroepen; vgl. 
blz. 20). 

In het Zeeuws, Westnoordbrabants en Antwerps kan a{t) naast als 
en naast dat optreden. Ook als a{t) hier etymologisch als reducerings-
produkt van als èn van dat opgevat zou kunnen worden (de t in het 
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geval a(t) < als kan waarschijnlijk vergeleken worden met de / in 
„as-t-ie komt"), moet a(t) synchronisch-structureel als een nieuwe 
conjunctie worden beschouwd, aangezien het functies van als en dat 
in zich verenigt. 

In het Fries wordt a(t) meestal opgevat als < oft. De heer G. van der 
Woude schreef mij op 25 juni 1964 over „de bitizing ( = verwisseling) 
fan de wurden as-of-oft-dat", en noemde als een van de oorzaken „dat 
de útspraek fan de klinkers gelyk is: os, of, oft, dot". 

Misschien heeft het zin zich af te vragen of hetzelfde niet zou kunnen 
gelden voor het westelijke Vlaams, dat in dit opzicht structureel zo 
duidelijk met het Fries verwant is. Ook daar heeft a(t) als- en of-
functies, ook daar worden als, a(t) en of alle drie met een ò-achtige 
vocaal uitgesproken. Bovendien hebben we in dit gebied sporen ge
vonden van of in de functies van als-t. 1 (zie blz. 41), als-t.2 (blz. 55) 
en als-hyp. (blz. 59). Zou achter de westelijk-Vlaamse a{t)-vormen in 
bv. RND z. 1 dus misschien het oude hypothetisch-temporele of 
schuilgaan ? Anders dan in vragende vorm durf ik dit voorlopig niet te 
poneren, vooral ook omdat de ¿αί-functies van a{t) in Frans-Vlaanderen 
niet goed in dit beeld schijnen te passen. - Overigens bestaat er van 
modern standpunt bezien ook in westelijk Vlaanderen een-semanti
sche of syntactische - oppositie tussen of en a{t) : de eerste conjunctie 
heeft vergelijkende functies, die de tweede mist. 

De conclusie uit het bovenstaande moet wel zijn dat de a(i)-vormen 
die in het Nederlandse en Friese taalgebied voorkomen niet zonder 
meer op één lijn gesteld kunnen worden. Het heeft dan ook weinig zin 
te speculeren over de geografische spreiding van de vormen, zoals die 
op krt .VII te zien is. Het kaartbeeld, met de a(i)-vormen aan de 
periferie - zeker wanneer men België en Nederland afzonderlijk be
kijkt - , zou kunnen doen denken aan een Brabantse, gevolgd door een 
Hollandse expansie. Maar deze gedachte is in ieder geval in strijd met 
de opvatting dat in de noordoostelijke dialecten de а(і)- оттеп jong 
zijn en zich uitbreiden 4 4 8 . Men zou dan misschien weer kunnen denken 
aan een revival van oude vormen, maar dit alles is in hoge mate 
speculatief. Een historisch onderzoek zal wel zeer bemoeilijkt worden 
door het feit dat we hier met typische spreektaalvormen te maken 
hebben, die zelden op schrift aan de dag zullen treden. Nader onder
zoek van de hedendaagse dialecten zal meer licht kunnen werpen op 
dit toch zeker interessante a(t)-complex. 
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2. Vergelijkende en temporele elementen van als 

In onderstaand schema worden vier belangrijke betekeniselementen 
van als aan een vergelijkend onderzoek onderworpen, nl. twee verge
lijkende en twee temporele. De hiervoor gebruikte voegwoorden in vijf 
plaatselijke dialecten en het ABN worden met elkaar vergeleken. De 
plaatselijke dialecten kunnen geacht worden representatief te zijn voor 
de dialectgebieden waarvan het nummer achter de plaatsnaam gezet 
is. Alleen voor Westkapelle geldt enig voorbehoud t.a.v. als = toen 
(zie blz. 161). De Brugse als-νοττη in t.2 is volgens krt.VII mis
schien niet geheel representatief voor westelijk Vlaanderen, maar aan
gezien in dit gebied voor beide temporele elementen als en a(t) gebruikt 
worden (vgl. krt. V), maakt het in een structurele vergelijking weinig 
uit welke van de twee vormen wordt gekozen. 

Alleen van de niet-ABN-vormen die niet in de dialectschema's te 
vinden zijn is in de noten een bronvermelding opgenomen. 

basisschema 

a l s vg. 1 

a l s vg.2 

a ls t . l 

a l s t .2 

Brugge H 36 

(1) 

lijk 

of 

als 

als " ' 

Willebroek 
К 320 (3) 

gelijk (als) 

als 

als 

als 

Maaseik 
L 372 (5) 

wie 

als 

wie 

als 

Kerkrade 

Q 121 (6) 

wie 

wie 

wie 

wen(t) 

Westkapelle 
I 58 (7) 

als **» 

als " · 

als " 0 

als «" 

ABN 

als 

als 

toen 

als 

Uit dit vergelijkend overzicht zijn van structureel standpunt in
teressante conclusies te trekken. 

Allereerst valt op dat alleen Westkapelle in alle functies я/s heeft, 
precies als het theoretische basisschema. Overal elders komt deze zware 
functionele belasting niet voor en gebruikt men voor de vier functies 
drie (Brugge) of twee (overige) verschillende vormen. In Brugge is ook 
een duidelijke scheiding tussen de vergelijkende en de temporele ele
menten; in alle andere gevallen wordt steeds eenzelfde conjunctie {als 
of wie) in beide functies gebruikt. Deze overlapping van vergelijkende 
en temporele elementen is van belang voor de betekenisstructuur van 
als ; ik kom hierop nog terug. 

Buiten Westkapelle is overal een tweedeling te vinden: binnen de 
vergelijkende categorie, binnen de temporele, of in beide gevallen. 
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Brugge en Willebroek - beide Belgisch - hebben deze oppositie in de 
vergelijkende categorie. Kerkrade vertoont de tweedeling in de tem
porele helft. Maaseik neemt niet alleen geografisch, maar ook structu
reel een middenpositie in: het kent zowel een oppositie in de verge
lijkende elementen, waarmee het aansluit bij het westen, als in de 
temporele, waarmee het zich naar het oosten richt. Hierdoor zijn beide 
helften van de kolom-Maaseik gelijk, wat weer nergens anders het geval 
is. Ook in de gebruikte vormen blijkt de oriëntering naar twee kanten: 
wie is Limburgs, als Belgisch en algemeen Nederlands. - Het ABN ten
slotte heeft de tweedeling, net als Kerkrade, in de temporele categorie, 
maar gebruikt zijn tweede woord (toen) niet op dezelfde plaats als het 
Kerkraadse wen(t). 

3. Samenval van als, of en dat 

Als we de verschillende betekeniselementen van de conjunctie als 
nagaan, zal het temporeel-hypothetische als (t.2) wel het meest alge
meen verbreid zijn (vgl. de laatste regel van het schema in de vorige 
paragraaf). Ditzelfde zal wel gelden voor de dubitatieve conjunctie of 
(db.1), en het zgn. grammatisch-verbindende dat (gv.). Het ABN ge
bruikt hier drie verschillende voegwoorden, nl. als, of en dat. Het be
tekenisverschil blijkt wel duidelijk uit de volgende zinnen: 

„Je moet schrijven als je komt"; 
„Je moet schrijven of je komt"; 
„Je moet schrijven dat je komt". 

Dialectisch worden in dit geval echter niet altijd verschillende con
juncties gebruikt; het is zelfs mogelijk dat de drie betekeniselementen 
in één voegwoord samenvallen, zoals blijkt uit het volgende schema: 

als hyp. 

of db. 1 

d a t gv. 

Willebroek К 320 

dat 

dat 

dat 

Rutten Q 241 

als " a 

als "» 

als «* 

Goor G 223 

a(t) « 6 

a(t) " 6 

a(t) 

ABN 

als 

of 

dat 

Van de drie plaatsen is Willebroek in ieder geval representatief voor 
centraal-België (voor bronvermeldingen zij verwezen naar dialect-
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schema 3) en Rutten met enig voorbehoud t.a.v. of-db. 1 voor Zuid-
West-Limburg (dialectschema 4; vgl. kr t . IX). In Noord-Oost-Neder
land was het moeilijk een plaats te vinden waarvoor het gebruik van 
a{t) in alle drie de functies uit het materiaal bewezen kon worden ; wat 
a{t) = dat-gv. betreft kan ik me slechts beroepen op de volgende alge
mene uitspraak van BEZOEN: „ai-partikel... dat vooral in de Achter
hoek {ik leuv at e: ik geloof dat hij...) maar ook in Twente in diverse 
functies steeds meer optreedt" (p. 63-64). 

Het voornaamste doel van dit schema was overigens aan te tonen 
dat de dialectische samenval van ABN als, of en dat inéén conjunctie 
mogelijk is, alsook dat de optredende voegwoorden in dit geval als, 
a(t) en dat zijn, dus niet of. Een en ander diene tevens als inleiding tot 
de volgende paragraaf. 

4. Onderlinge verwisselbaarheid van als, of en dat 

Telkens weer is in het voorafgaande gebleken dat een bepaalde 
functie van bv. ABN als in enig dialect ook door of en/of dat kon 
worden vervuld. Het bleek alleszins de moeite waard, deze mogelijk
heden tot onderlinge verwisseling van de drie voegwoorden die het 
onderwerp van deze studie uitmaken in een overzicht bijeen te brengen. 
Ik meen dat uit onderstaand schema belangrijke conclusies zijn te 
trekken t.a.v. de betekenisstructuur van als, of en ¿ai in het Nederlands. 

Het is goed even stil te staan bij de inhoud van deze laatste term. 
Met „het Nederlands" wordt hier nl. bedoeld : het ABN en de dialecten 
tezamen. In deze geest moet ook de „onderlinge verwisselbaarheid" 
worden verstaan: deze bestaat meestal niet binnen één dialect, maar 
binnen het grote geheel dat hier met „het Nederlands" wordt aan
geduid. Uiteraard is dit „Nederlands" een abstractie; het wordt niet 
gesproken, het kán per definitie zelfs niet gesproken worden. Dit neemt 
niet weg dat het als overkoepelend begrip in het taalkundig onderzoek 
goede diensten kan bewijzen. Op dezelfde manier gebruikt men immers 
de benaming „Middelnederlands", - de inhoud die A. J . J . D E WITTE in 
zijn Struktur ele historische grammatika van het Nederlands, klankleer 
('s Hertogenbosch, z.j.) aan deze term heeft gegeven buiten beschou
wing gelaten. Evenmin is de „Nederlandsche taal" die in het W.N.T. 
geïnventariseerd wordt iets anders dan een abstractie : de grenzen van 
een werkelijk gesproken taal worden hier niet zozeer in de ruimte als 
wel in de tijd overschreden, aangezien het Woordenboek een periode 
van ongeveer vier eeuwen bestrijkt. 
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In het hierna volgende overzicht zijn in de drie kolommen van het 
basisschema de conjuncties als, of en dat vermeld, voorzover die in enig 
Nederlands dialect - het Fries is niet verwerkt - gebruikt worden in de 
aangeduide functies. Er zijn dus niet alleen vormen uit de dialect
schema's opgenomen, maar ook gevallen die minder vaak voor
kwamen - en dus niet representatief waren voor een dialectgebied -
hebben een plaats gekregen. Wat deze laatste betreft, wordt in de 
noten verwezen naar de bladzijden van dit boek waar ze genoemd 
worden. Een uitzondering is slechts gemaakt voor of als subordinerend 
partikel (dat-sp.) (blz. 105) en het finale a/s (blz. 69) ; deze zijn niet 
in het schema verwerkt omdat de opgaven me te onbetrouwbaar leken. 
De vakken met gebroken lijnen - elementen die in het ABN niet, maar 
dialectisch wel voorkwamen - zijn hier uiteraard aan de andere gelijk 
gemaakt. 

d a t 

vg. l 

vg.2 

vg.3 

vg.4 

hd. 

t . l 

t .2 

hyp. 

a ls 

da t "» 

of d a t " · 

d a t « ' 

of dat «o 

of"» 

of« 1 

of"» 

of4M 

d a t " 0 

dat"» 

dat 

dat 

hyp. 

cc. 

vg. 

db . l 

db. 2 

bv. 

o 

als 

f 

dat 

d a t " * 

als 

als 

als"» 

dat 

dat 

d a t " ' 

a l s " 8 

gv. 

sp. 

cs. 1 

cs. 2 

hyp. 

bp. 

als 

als 

als"» 

als170 of4'1 

als of4 

177 



Overzien we dit schema, dan kan in het algemeen opgemerkt worden 
dat de onderlinge verwisselbaarheid zeer ver gaat, maar ook dat er een 
duidelijk verschil is tussen de drie kolommen. 

Beschouwen we eerst het voegwoord of. Vrijwel overal in de o/-kolom 
is vervanging door de beide andere conjuncties mogelijk: er ontbreekt 
slechts éénmaal als (het Fries kent wel als voor of-cc. ; zie blz. 70) en 
éénmaal dat. Dit is dus in overeenstemming met het beeld dat we 
kregen in het ABN-schema, dat uit het basisschema kon worden af
geleid (blz. 147). We constateerden daar dat of weinig „eigen karakter" 
had en ten dele als-, ten dele ¿ai-elementen vertoonde. In bovenstaand 
schema komt of echter ook op de meeste plaatsen in de ais-kolom voor. 
Ook in de dat-kolom, verschijnt of tweemaal, maar daar alleen naast als. 

De conjunctie als kan praktisch gesproken alle o/-functies vervullen 
en ook enkele ¿ai-functies waarin of niet optreedt. Het enige element 
dat geheel eigen schijnt te zijn aan als, waar althans in het schema of 
en dat ontbreken, is dat van de „hoedanigheid". Hierbij moeten we wel 
bedenken dat dit betekeniselement in gesproken taal niet sterk staat, 
terwijl het niet-voorkomen van dat in deze functie ook syntactisch 
verklaard zal moeten worden. Voorzover ik het overzien kan (ook op 
grond van het materiaal van VGW. HED. NDL.), wordt als-hd. nl. alleen 
gebruikt als inleiding van niet-predicerende woordgroepen, terwijl dat 
uitsluitend bijzinnen inleidt (zie blz. 22, 32). 

Op twee uitzonderingen na komt dat in alle betekeniselementen van 
dit schema voor. Het verschil met de betrekkelijk zwakke positie van 
dit voegwoord in het ABN is opvallend (zie blz. 147). 

Het tot nu toe geconstateerde - iets vereenvoudigd - samenvattend, 
kunnen we stellen: alle o/-elementen zijn ook eigen aan als en dat; als 
heeft sommige elementen met of en dat gemeen, andere alleen met dat; 
dat heeft o//a/s-functies, ais-functies en bovendien nog eigen functies. 
Schematisch voorgesteld : 

of 

( 
als < 

) d a t 

/ 
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Trachten we nu de semantische structuur van de voegwoorden als, 
of en dat in het Nederlands te omschrijven. 

Dat is polyfunctioneel, ofwel in de formulering van VAN E S : „het 
kleurloze voegwoord dat (kan) zich als een ware kameleon... aanpassen 
aan allerlei syntactische milieus" (CONC, p.291). Er zullen zeker nog 
andere i&tó-functies in de dialecten te vinden zijn dan de in het schema 
voorkomende. Uit het materiaal van deze studie kan nog genoemd 
worden: dat = terwijl daarentegen (blz. 134). - Voor een om
schrijving van de structuur van de datAiólom in het basisschema zij 
verwezen naar blz. 145-146. 

Als vertoont in zijn eigen kolom een duidelijke semantische structuur : 
de bovenste elementen zijn vergelijkend, de onderste temporeel-hypo
thetisch. Het hypothetische element is wel als een „verbijzondering" 
van het gelijktijdig-temporele te beschouwen; het optatieve is dan weer 
een bijzonder geval van het hypothetische („als hij het maar deed!" = 
„stel dat hij het deed, wat zou dat fijn zijn"). 

Bij de vergelijking van deze beide groepen van betekeniselementen 
in verschillende dialecten constateerden we dat in de meeste gevallen 
éénzelfde conjunctie in beide categorieën voorkwam (blz. 175), wat op 
semantisch verband wijst. 

N.a.v. het basisschema typeerde ik de betekenisinhoud van als als 
„gelijkstelling" (blz. 148). Misschien kunnen we het centraal geplaatste 
element van „hoedanigheid" - waar of en dat ontbreken - als punt van 
uitgang nemen. In een zin als : „hij regeert als koning" wordt immers 
de gelijkstelling in zijn zuiverste vorm gerealiseerd: het subject is 
koning. In de bovenste groep van elementen manifesteert de gelijk
stelling zich als vergelijking. Hier kan sprake zijn van werkelijke ge
lijkheid : „hij is even groot als ik" ; schijnbare gelijkheid : „hij regeert als 
een koning"; zelfs ongelijkheid: „hij is groter als ik". In de onderste 
groep is sprake van gelijkstelling van twee tijdstippen: „als ik gister
avond thuiskwam, waren de anderen al naar bed" - „als jij komt ga 
ik weg". De laatste zin is ook hypothetisch op te vatten, waarbij 
temporele gelijkstelling van twee veronderstelde feiten plaats vindt. 

Deze structuur geldt voor het ABN, met dien verstande dat in beide 
groepen één element niet of weinig in het ABN voorkomt, nl. vg.3 en 
1.1. We mogen dit misschien interpreteren als een tegengaan van 
functionele overbelasting van als (vgl. blz. 147-148 en 175). 

In het Nederlands in algemene zin heeft als nog meer betekenis-
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elementen. Sommige daarvan zijn terug te brengen tot die van de oor
spronkelijke a/s-kolom: of-hyp., of-vg., dat-o., dat-hyp. De dubitatieve 
functie staat wel in verband met de hypothetische : niet alleen Neder
landse dialecten maar ook vreemde cultuurtalen gebruiken vaak 
dezelfde conjuncties in hypothetische en dubitatieve bijzinnen (Frans 
si, Engels if, Zweeds om, Fries als¡a(t).). 

Maar als heeft in sommige dialecten ook de functie van zgn. gram-
matisch-verbindend voegwoord en subordinerend partikel, waardoor 
het zich in de richting van het polyfunctionele dat beweegt, zonder 
echter de universaliteit van deze conjunctie te bereiken. 

Schematisch kunnen we de betekenisstructuur van a/s aldus voor
stellen : 

vergelijkend 

hoedanigheid 

temporeel-
hypothetisch 

dubitatief 

„grammatisch
verbindend" 

Of is meer beperkt in zijn mogelijkheden, maar vertoont ten dele 
dezelfde structuur als de conjunctie a/s: 

vergelijkend 

temporeel-
hypothetisch 

dubitatief 

Aangezien deze elementen een duidelijke samenhang vertonen - zoals 
zojuist uiteengezet werd -, en de ,,grammatisch-verbindende" functies 
ontbreken, moeten we vaststellen dat de betekenis van of hier een dui
delijker structuur heeft dan in het ABN het geval is. Dit wordt 
minstens ten dele veroorzaakt door het feit dat er dialectisch oude of-
functies voortleven, die in het ABN verloren zijn gegaan. In ieder 
geval maakt de betekenisstructuur van deze conjunctie in het moderne 
ABN een gedesintegreerde indruk. 
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3 TEiRLiNCK, dl. II, p. 352; ROELS, 

p. 90-91 ; VERSCHAVE, p. 337 ; ISSE-

LÉE, p. 20, 120, 125; RETSIN, p. 

184-185, 190; DESMYTER, p. 158, 
163; BLOMME, p. 17; BOUTON, p. 94. 

4 DE BOER VERV. kan hier niet gelden, 
omdat in het daar vermelde „osto 
komste" een congruentie-s in het 
spel is. 

Б VAN BLOM, p. 172; SYTSTRA-HOF, 

p. 176; siPMA, p. 80. 
6 Zie hierover de uitgebreide uiteen

zetting Van Hof bij НОЕКЕМА. 
7 GHijSEN, p. 46. De moeilijkheid 

bestaat niet alleen t.a.v. de hier 
genoemde functie. 

8 scHUNCK vow. VERG., p. 7. Ze ba

seert zich op „vragenlijst 7 van het 
Limburgs woordenboek". 

• HENCKENS, s.v. als. 
1 0 CLAESSENS, p. 28, 34, 69. 
1 1 VAN DE WATER, p. 4 5 . 
1 2 DE BONT, dl. II, p. 27 („a's (waar

naast minder vaak äs)"). 
18 Ook vermeld bij SYTSTRA-HOF, p. 

171 en DIJKSTRA dl. II , p. 241. 
14 DE ВО, p. 186-187; GHIJSEN, p. 158; 

jóos, p. 161. 
1 5 VAN ACKER MEERV., p. 41. 
l e SHEPHERD, p. 79; ENDEPOLS, p. 431. 
17 FOKKEMA FR. SPR. vermeldt het 

voor het Fries (p. 76), MERTENS 
(p. 265, aldaar ook toe) voor het 
Limb., evenals enkele anderen. 

18 Zie hierover bv. de artikelen van 
VAN HAERINGEN in Ts. LVIII p. 

161 w . en Driemaandelijkse Bla
den X, p. 115 w . 

1 9 VANACKER MEERV., passim. 
20 Een samenvattende bespreking van 

en literatuur over congruerende 
verbindingswoorden is te vinden in 
WEIJNEN, p. 224. 

21 Zie: joos, p. 27; CORN.-VERVL., p. 
61; TEIRLINCK dl. IV, p. 208; ook 

een groot aantal Belgische ver
handelingen vermelden het ver
schijnsel. 

2 2 GANDERHEYDEN, p . 1 8 ; TER LAAN 

WDB., p. 248, 491. 
2 3 VAN BLOM, p . 1 7 1 ; SYTSTRA-HOF, 

p. 175; DIJKSTRA dl. II, p. 121. 
24 DORREN, p. 199 ; ook in de bdopn. 

van deze plaats. 
25 STAELENS, p. 712 (in de vgw. uit

drukking „zo gauw wie" = zodra). 
26 HENCKENS, s.v. wie. 
27 CLAESSENS, p. 28, 34 (1 X wie na 

adj.). 
28 DESMYTER geeft voor Oudenaarde 

O 98 in een vergelijking na adj. 
(ge)lijk, of en als, en schrijft het 
laatste aan ABN-invloed toe (p. 
108). 

2 ' TEIRLINCK dl. IV, p. 210 („soms"). 
30 joos, p. 27, 464 („soms"). 
3 1 GHIJSEN, p. 633-634; VORSTERMAN 

VAN oijEN, p. 141 (van 1885!). 
3 2 CORN.-VERVL., p. 61, 867. 
83 DE BONT, dl. II , p. 28 (naast als en 

lijk). 
3 4 DIAL, EN SYNT., p. 212, ook voorb. 

bij LAMBERTS, p. 254-255. 
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S 5 FOKKEMA FR SPR , ρ 77, SYTSTRA-

HOF, ρ 175 
s e S H E P H E R D , ρ 48 („steeds") 
3 7 CORN -VERVL , ρ 158 („Wordt dik

wijls overbodig gebruikt achter 

zoogauw, ") 
3 9 P A U W E L S , ρ 406 („Zeldzaam is zo 

gauw zonder toevoegsel ") 

e» LiEVEVROUw-coopMAN n o e m t zoals 

voor G e n t ongebruikeli jk (p 1801 

„Men zegt gehjk ") 
4 0 D e v r a a g of m b v de combinat ie 

gelijk als h e t woord gelijk als ad

verb ium bij de conj als beschouwd 

d i e n t t e worden (zoals juist, 

precies, enz ) doet hier niet te r 

zake I n ieder geval k o m t ook 

gelijk „sec" voor als conj , w a t 

bij juist en precies m e t h e t ge

val is 
4 1 MOERMANS v e r m e l d t wie dat = 

zoals voor h e t nabijgelegen Sint-

T r u i d e n Ρ 176 (ρ 179) 
1 2 ρ 395, a l d a a r ook Belgische, 

N o o r d b r a b e n N o o r d h m b vormen 
4 3 VANDICKELEN, ρ 186 
4 4 VRANCKEN, ρ 375 
4 6 ρ 29, o p ρ 37 ook voor Vijlen 

Q 208, Valkenburg Q 101, S i t ta rd 

Q 20, Venlo L 271, Schinnen Q 32, 

B r u n s u m Q 35, Margra ten Q 192 
4 8 SCHUNCK VGW VERG , ρ 51 
4 7 ibid , ρ 51-52 
4 8 CLAESSENS, ρ 34-35 
4 8 TER LAAN WDB , ρ 152 
5 0 KEYSER, ρ 44 

" VAN GINN WATERL , ρ 178 
6 2 LIEVEVROUW-COOPMAN, ρ 289 
5 3 VAN DEN WIJNGAERT, ρ 526 
5 4 C L A E S S E N S , ρ 35 (sehr m e r k t op 

d a t dan ook reeds middel l imburgs 

is) 
6 6 DESMYTER, ρ 108 
6 6 SCHUNCK VGW VERG , ρ 53, 57 
6 7 VAN BLOM, ρ 9 3 , DIJKSTRA dl I, 

ρ 60 („In de D o n g e r a d l , in een 

deel v a n A c h t k a r s p en v a n Tietj 

ook wel dan, volgens de meesten 

door h e t schoolhol landsch" ), vgl 

ρ 269 
6 8 FOKKEMA FR SPR , ρ 77, SYTSTRA-

HOF, ρ 175, Vgl WEIJNEN, ρ 234 
5 8 TEiRLiNCK dl IV, ρ 166 vermeldt 

inderdaad „Zovl dialect gebruikt 

nooit dan", m a a r anderzijds is in 

de l i t e r a t u u r over h e t Westvl 

nergens t e v inden d a t dan wel 

v o o r k o m t 
8 8 PAARDEK INTERN , ρ 38 
6 1 Zie over d e daw/ate-kwestie ook 

„ D a n en als bij vergeli jkingen" door 

M A Schenkeveld - Van der Dus-

sen (N Tg 56, ρ 259 v v ), die h e t 

probleem vooral historisch bena

dert , m a a r o p de dialectologische 

aspecten m e t ingaat 
8 2 VAN E S CONC , ρ 292 ( m a t e n a a l v a n 

L A M B E R T S voor Willebroek К 320) 
Soortgelijke zinnen bij L A M B E R T S , 
ρ 254-255 

·» TEIRLINCK dl IV, ρ 209 
8 4 DE во, ρ 556 

"^ LIEVEVROUW COOPMAN, ρ 434 
8 8 GHIJSEN, ρ 267, 546 
8 7 SCHUNCK VGW VERG , ρ 24-25 
8 8 BLOMME, ρ 50 
8 8 ISSELÉE, ρ 52 
7 0 DESMYTER, ρ 95 
7 1 VANACKER AALST, ρ 68 
7 2 WATERSCHOOT, ρ 69 
7 8 LAMBERTS, ρ 198 
7 4 VERSCHUEREN, ρ 214 
7 5 MOERMANS, ρ 95 
7 8 S C H U N C K V G W V E R G , ρ 48-49, op

gaven v a n als als vgw v a n hoe

danigheid voor Vijlen Q 208, E p e n 

Q 2 0 7 , K e r k r a d e Q 1 2 1 , Heerler-

heide Q 112a, Valkenburg Q 101, 

Venlo L 271, R o e r m o n d L 329, 

K l i m m e n Q 111, M a r g r a t e n Q 192, 

H e i t h u i z e n L 292, S t r a m p r o o i L 

318, Weerd L 289, S i t ta rd Q 20, 

Schaasberg Q 118 
7 7 G E V E R S , ρ 108, als verg vgw n a 

subs t ook „met zelden" als 
7 8 C L A E S S E N S , ρ 28 
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7 9 Kerkrade kent in het geheel geen 

es De vorm als kan uiteraard net 

zo goed aan het A B N als aan het 

Hoogduits ontleend zijn 
8 0 TER LAAN WDB , ρ 46 
8 1 Ook FOKKEMA SCHIERM , ρ 29 
8 2 Zoals D Fokkema Sr in een bnef 

dd 18 juni 1964 aan prof Brouwer 

meedeelt, in antwoord op mijn 

vraag aan laatstgenoemde 
8 3 Zie VAN DER KOOY, ρ 58, DE BOER 

HIND , ρ 164 
8 4 SASsrN RUINFN, ρ 164 „Onder

schikkende voegwoorden als woar, 

waneer, huo, doe en onderschikken

de pronomina kunnen worden uit

gebreid met as (woar as etc , die as, 

wat as e d )" 
8 6 Zie GHIJSEN, ρ 46 
8 8 De STIL GR zegt zelfs „Ook het 

Zeeuwsch kent hier [nl voor A B N 

toen] alleen (curs van mij) als" 

(p 638) 
8 7 CORN -VERVL BIJVOEGSEL Ι, ρ 34 
8 8 LAMBERTS, p 229 
8 9 PAUWELS, ρ 406 
9 0 ROUKENS, ρ 398-400 
9 1 ROUKENS, ρ 399-400 
9 2 ρ 117, ook vermeld voor Ζ O VI 

bij TEIRLINCK dl III, ρ 330 (ook 

van го als) 
т GHIJSEN, ρ 45-46, DEK, Dl I, 

Ρ 9 
9 1 De vermelding van ROUKENS 

(ρ 398) wiens onderzoek een groot 

deel van België bestreek, doet in 
dit verband vreemd aan „Als, as 
begegneten uns nur versprengt und 
zwar auf deutschem Boden und in 
einigen belgischen Ortschaften" (in 
de zin „Als er kam") 

9 5 a bv vermeld voor Torhout Η 116 

(NOLF, ρ 457) en Pervijze H 93 

(VERSCHAVE, ρ 337) (In beide ge

vallen met o gespeld) 
9 8 LIEVEVROUW-COOPMAN, ρ 958 

(„zoohaast") 
9 7 D E во, ρ 662 („van zoohaast als. 

fr des que"), VERCOULLIE ρ 47 

(„zoohaast") 
9 8 D E во, ρ 662 („Ik kwam daar juist 

te naargange of hij van den boom 

Viel") , SCHUERMANS BIJVOEGSEL, 

ρ 213 („hij stierf juist of ik binnen

kwam") 
9 9 HOEUFFT, ρ 181 („toen") 

1 0 0 D E BONT dl II, ρ 354 („toen, ter

wijl, te gelijk dat") 
1 0 1 GHIJSEN, ρ 546 („terwijl, toen, 

juist toen") 
1 0 2 bv CORN -VERVL , ρ 464 („Zoodra, 

toen") 
1 0 3 GHIJSEN, ρ 546 
1 0 4 ISSELÉE, ρ 122-123 
1 0 5 BLOMME, ρ 125 
ιοβ κ υ τ τ ΐ ! . Ν _ ρ 277 
1 0 7 JANS, ρ 206-207 
1 0 8 BOEKENOOGEN, kol 134 
L 0 ' LANGEDIJK, ρ 70 
1 1 0 VAN GINN WATERL , ρ 178 (jUlSt 

toen = „flák dat") 
111 SASSEN RUINEN, ρ 170, tweede zin 

besproken op ρ 168-169 
1 1 2 D E BONT dl Ι, ρ 457 
1 1 3 VAN GINN WATERL , ρ 179 
1 1 4 LAMBERTS, ρ 217, 256 
1 1 5 OVERD NED EN FR , ρ 80 
1 1 8 GHIJSEN, ρ 158 
1 1 7 STIL GR , ρ 656 
1 1 8 SIPMA, ρ 79 
1 1 9 LANDHEER, ρ 116 
1 9 0 CLAESSENS, ρ 69 
1 2 1 SHEPHERD, ρ 79 
122 VERCOULLIE, ρ 46 

2 8 HENCKENS, S V ХП 
2 4 SIMONS, ρ 58 

1 2 5 jONGENEEL, l e stuk, ρ 45 
1 2 8 SCHUNCK VGW , ρ 42, ROUKENS 

STIJL, ρ 31 
1 2 7 SCHUERMANS, ρ 855 
1 2 8 DORREN, ρ 199 
1 2 9 VAN ES COND (HYP ), ρ 108 
1 8 0 RUTTEN, ρ 271 
1 3 1 COUWFNBERG, ρ 118 

8 2 HONDSHOVEN, ρ 785 
3 3 JANS, ρ 211, GROOTAERS, ρ 10 
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1 8 4 TUERLINCKX, p. 718. 
1 3 8 scHUERMANS, p. 844 {went wordt 

voor Limb, opgegeven, p. 855). 

и» coRN.-VERVL., p. 1417 (ook wat en 

wa(n)ldat). 
1 8 7 VAN ES COND. (HYP.), p. 93. 
u e GHijsEN, p. 45-46; D E K dl. I, p. 9; 

KOUSEMAKER, p. 230, STIL. GR., 

p. 637. 

1 · · GEZELLE, p. 1 ; VERCOULLIE, p. 1 9 ; 

NOLF, p . 4 5 7 ; VERSCHAVE, p. 3 3 7 . 
1 4 0 BLOMME, p. 1 2 ; VAN ACKER MEERV., 

p. 40. 
1 4 1 VAN ACKER MEERV., p . 4 0 . 
1 4 2

 D E во : an, p. 47; in, p. 401. 
1 4 3 TEIRLINCK dl. I, p. 73. 
1 4 4 DE в о , p . 4 8 ; VERCOULLIE, p. 1 9 ; 

GHIJSEN, p . 4 6 , 1 5 8 . 
1 4 5 ROELS, p . 9 0 . 

14β OVERD. VOLKST. EN DIAL., p. 5 0 - 5 1 . 
1 4 7 TEIRLINCK dl. IV, p. 209; dl. II, 

p. 352. 
1 4 8 VAN ES CONC, p . 2 6 1 nOOt 3 . 
1 4 * WEIJNEN, p . 2 3 7 . 
1 5 0 LANGEDIJK, p. 7 0 . 
1 5 1 GANDERHEYDEN, p . 2] TER LAAN 

l e dr., p. 37; ook bij W E I J N E N , 

p. 237. 
1 5 2 VAN ES AL, p. 110. 
1 3 3 BERGSMA, p. 10; OOk bij WEIJNEN, 

p. 237. 
1 5 4 V A N E S C O N C , p. 2 5 9 ; o o k : I D . A L . 

ist V G W _ H E D _ N D L - i p. 76-77, 95-96. 
1 δ β N1. in de gedrukte bronnen: D E ВО, 

p. 1181; PAUWELS, p. 406; TEIR

LINCK dl. III, p. 282 („Men zegt 

wel meer a i" ) ; GROOTAERS, p. 10; 

alsook in een tiental ongedrukte 

verhandelingen. 
1 3 7 VAN BLOM, p. 171; SIPMA, p. 80. 
1 3 8 V A N E S C O N D . ( H Y P . ) , p . 1 1 2 . 
1 8 9 scHUNCK VGW., p. 42. 
1 . 0 De legenda vermelden bij de des

betreffende kleur: „dat ik het 

ware"; hier zal wel een verschrij

ving in het spel zijn. 
1 . 1 CORN.-VERVL., p. 3 3 1 ; VAN DYCK, 

p. 112. 

1 , 2 VAN ES DIAL. EN SYNT., p. 2 1 2 ; 

LAMBERTS, p . 2 3 6 . 
1 , 8 VAN DER VORST, p. 1 8 2 . 
1 3 4 GOEMANS, p. 1 4 6 . 
1 3 6 VAN LANGENDONCK, p. 145, 150. 
1 , 8 MOERMANS, p. 1 9 0 . 
1 8 7 GEVERS, p. 205. 

I« 8 FONCKE, p. 1 1 3 . 
1 3 8 VAN ES DIAL. EN SYNT., p. 2 1 2 . 
1 7 0 D E BONT dl. I, p. 457. 
1 7 1 OVERD. VOLKST. EN DIAL., p. 5 1 J 

curs, van mij. 
1 7 2 VAN DYCK, p. 1 1 2 . 
1 7 8 LAMBERTS, p . 2 3 6 . 
1 7 4 SCHUERMANS BIJVOEGSEL, p. 2 1 3 . 
1 7 5 DESMYTER, p . 4 0 . 
1 7 3 DIJKSTRA dl. II, p. 256; SIPMA, 

p. 80. 
1 7 7 V A N E S C O N C , p. 2 7 2 ; o o k : I D . 

C O N D . ( H Y P . ) , p . 4 1 . 
1 7 8 SASSEN SYNT. VOLKST., p. 1 2 - 1 4 ; 

I D . OF, p. 100-105. 
1 7 8 ID. SYNT. VOLKST., p. 14. 
1 8 0 Zie: BROEKHUYSEN, stelling VIII ; 

BEZOEN; minder negatief oordeelt 

DAAN (T.e.T. II, 60-61). 
1 8 1 SASSEN OF, p . 1 0 6 . 
1 8 2 ID. RUINEN, p . 1 6 4 ; OOk bij VAN ES 

COND. ( H Y P . ) , p . 4 1 . 
1 8 8 GANDERHEYDEN, p. 4 6 . 
1 8 4 VAN ES COND. (HYP.), p . 4 1 . 
1 8 8 SASSEN OF, p. 1 0 6 - 1 0 8 . 

186 T E R LAAN WDB., p. 4 6 . 
1 8 7 SASSEN OF, p. 1 0 8 . 
1 8 8 IBID., p. 109. 
1 8 8 ID. SYNT. VOLKST., p. 17. 
1 8 0 TER LAAN WDB., p. 608. Zie ook: 

STIL. GR., p. 644; MOLEMA, p. 292; 

V A N E S D I A L , E N S Y N T . , p. 2 1 2 - 2 1 3 ; 

I D . C O N C . , p. 2 7 3 - 2 7 4 . 
1 8 1 V A N E S C O N C , p . 2 7 3 ; o o k bij 

W E I J N E N , p. 240. 
1 8 2 BROUWER, p. 64. 
1 9 3 S A S S E N O F , p. 1 1 0 . 
1 8 4 MEERTENS - KAISER, p. 4 3 4 . 
X 9 B GHIJSEN, p . 6 3 4 . 
1 8 3 GROOTHUIS, p. 97. 
1 9 7 D E BONT dl. I, p. 468; dl. II, p. 455. 
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1 , 8 DE ВО ІЕ DR., p. 746 (S.V. nof). 

"» RETSIN, p. 191. 
"ι» BouxoN, p. 95. 
2 0 1 D E BONT, dl. I, p. 468 noot 2. 

202 OVERD. NED. EN FR., p. 80. 
2 0 3
 VAN ES CONC, p. 281. 

2 0 4 ibid., p. 282; ook voorbeelden bij 

VAN ES DIAL. EN SYNT., p. 212 en 

LAMBERTS, p. 243. 
2 0 6 VAN ES COND. (HYP.), p. 7 2 . 
2 0 e D E во, p. 402; ook in W.N.T. s.v. 

indien B. 
2 0 7 ENDEPOLS, p. 5 1 8 . 
2 0 8 HENCKENS, S.V. ZO. 
2 0 · CLAESSENS, p. 72 (éénmaal geno

teerd; „deze zinswending komt 
niet veel meer voor"). 

2 1 0 OVERD. NED. EN FR., p . 80 . 
211 STIL. GR., p . 6 5 6 - 6 5 7 . 
212 STAELENS, p . 7 1 3 . 
218 D E BONT dl. II, p. 353-354. 
2 1 4 TER LAAN W D B . , p. 1119. 
2 1 5 TEIRLINCK dl. IV, p. 209. 

21e T E R L A A N W D B . , p. 46. 
2 1 7 D E BONT dl. II, p. 28. 
2 1 8 OVERD. KATW., p. 227; voorb. met 

kleine variaties ook in STIL. GR., 
p. 657. 

2 1 9 VAN GINN. WATERL., p . 178 . 
2 2 0 Hier en elders wordt met „W.N.T 

of" steeds het tweede artikel over 
dit woord bedoeld. 

2 2 1 VAN E S C O N C , p . 2 7 2 . 
2 2 2 VAN GINN, WATERL., p. 178 (Mar

ken), 181 (Marken en Monniken
dam). 

223 j o o s , p. 464. 
221 TEIRLINCK dl. IV, p. 209-210 

(meestalnof(t), zelden of(t)). 
226 HONDSHOVEN, p. 786 (aldaar alleen 

vermeld onder „Toegevende. . . 
Voegwoorden", in de vorm och). 

2 2 8 VANDICKELEN, p . 184 . 
2 2 7 TEIRLINCK, dl . I I , p . 309 . 
2 2 8 VAN DYCK, p . 113 . 
2 2 8 LAMBERTS, p . 2 4 3 . 
2 3 0 VAN E S C O N C , p. 272; een korte 

vermelding ook in: ID. DIAL, E N 
SYNT. , p. 212. 

2 8 1 Vgl. STIL. GR., p. 656. 

232 OVERD. NED. ΕΝ FR., p. 8 0 . 
2 3 3 LIEVEVROUW-COOPMAN, p. 9 0 . 
2 3 4 TEIRLINCK dl. I, p. 6 5 . 
2 3 6 GHIJSEN, p. 6 3 4 . 
2 3 8 SYTSTRA-HOF, p. 175; D E BOER 

HIND., p. 165. 
2 3 7 SCHUNCK VGW. VERG., p . 23-24. 
гае T E R LAAN WDB., p. 38; ook in 

W.N.T. SUPPL. s.v. al (V)II.2. 
2 8 8 V A N E S D I A L , E N S Y N T . , p . 2 1 2 ; 

andere voorbeelden met dat en 
alsdat bij LAMBERTS, p. 255-256. 

2 4 0 VAN E S C O N C , p. 292. 
2 4 1 S A S S E N O F , p . 1 1 3 . 

2 4 2 ROELS, p. 9 1 . 
2 4 8 NOLF, p. 4 5 7 . 
2 4 4 DESMYTER, p. 177. 
2 4 5 WIJNANTS, p. 243. 
2 4 8 VANDICKELEN, p. 1 8 0 - 1 8 1 . 
2 4 7 HENCKENS, s.v. of want. 
2 4 8 CLAESSENS, p. 7 2 . 
2 4 8 DE BOER VERV., p. 18 HOOt 1. 
2 8 0 VAN ES CONC, p. 273; SASSEN OF, 

p. 112-113. 
2 5 1 DE BOER HIND., p. 164. 
8 6 2 SASSEN OF, p. 1 0 4 . 
2 5 8 ISSELÉE, p . 20 . 
2 6 4 B L O M M E , p . 17 . 
2 " NOLF, p . 4 5 7 . 
2 8 8 LAMBERTS, p. 57, 211; VAN E S DIAL. 

E N SYNT., p. 211; ID. C O N C , p. 292. 
2 6 7 VAN DER VORST, p. 197; VER-

SCHUEREN, p. 172. 
2 6 8 VAN LANGENDONCK, p . 145 . 
2 8 8 RETSIN, p . 4 0 . 
2 8 0 Vg l . o o k WEijNEN, p . 28 , 234 . 
2 8 1 FOKKEMA FR. SPR., p. 76; SIPMA, 

p. 79. 
2 8 2 TER LAAN WDB., p . 6 0 8 . 
2 8 3 D E BONT dl. I, p. 458. 
284 SHEPHERD, p . 4 8 . 
2 8 5 DEK dl. II, p. 15. 
2 8 8 WEIJNEN, p . 2 8 . 
2 8 7 VAN BLOM, p . 1 7 3 . 
2 8 8 BROEKHUYSEN, p. 56-57. 
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* · · D E BONT dl. I I , p . 28. 
2 7 0 TEIRLINCK dl. I I , p . 309. 
2 7 1 H i e r en elders w o r d t m e t „W.N.T. 

s.v. dat" bedoeld h e t ar t ikel over 
h e t voegwoord dat. 

2 7 2 OVERD. SYNT. EN DIAL., p. 4 8 . 
2 7 8 OVERD. NED. EN FR., p. 7 9 . 
2 7 4 FOKKEMA SCHIERM., p. 3 0 . 
2 7 5 GHijsEN, p . 158; D E K dl. I, p . 9. 
2 7 6 Ook bij WEIJNEN, p . 251. 
2 7 7 VAN ES DIAL. EN SYNT., p . 212. 
2 7 8 D e Woordenli jst geeft de spelling 

zonderdat n ie t ; deze is bv . wel t e 
v inden in de 16e d r u k v a n 

KOENEN. 
2 7 9 Vgl. p . 237 over relat ieve pro

nomina . 
2 8 0 Bv. VAN E S C O N C , p . 2 9 1 ; VAN 

COETSEM FR. REL., p . 327 VV. 
2 8 1 Zie bv. VAN D E R W O U D E , p . 335-

337. 
2 8 2
 JANS, p. 226. 

2 , 2
 GROOTAERS, p. 10-11. 

2 , 1
 STAELENS, p. 713. 

2 8 5
 GEVERS, p. 201. 

2 8 9 MOERMANS, p . 179, 184-186. 
2 8 7 Zie bv. VANACKER MEERV., p . 39; 

VERCOULLIE, p . 4 5 ; VANACKER 

AALST, p . 133, 137, 143. 
2 8 8 P E T E R S , p . 241 ; vgl. W E I J N E N , 

p . 237. 
2 8 2 JANS, p. 2 2 6 . 
2 9 0 GROOTAERS, p. 1 0 - 1 1 . 
2 9 1 VANACKER AALST, p. 1 3 3 . 
2 9 2 Z ie bv . CORN.-VERVL., BIJVOEGSEL 

I I I , p . 103; D E во, p . 1017; 
T E I R L I N C K dl. I I I , p . 166; j o o s , 
p . 75 ; VANACKER AALST, p . 70; 
W . N . T . s.v. tot (I) l l , a . 

298 G E V E R S , p . 201 ; ook opgegeven 
voor Sint-Truiden Ρ 176 bij 

MOERMANS, p . 185. 
2 9 1 G H I J S E N , p . 46, 158, 267 (gliek-

as à) ; D E K dl. I I , p . 14-15 (vgl. 
P E T E R S , p . 241 ; W E I J N E N , p . 28). 

2 9 6 ΗΟΕΚΕΜΑ, p . 18 (woorden v a n 

Hof). 

2 9 1 1 S T I L . G R . , p. 6 5 1 - 6 5 2 ; V A N C O E T S E M 

F R . R E L . , p. 3 3 1 - 3 3 2 . 
2 9 7 ΗΟΕΚΕΜΑ, p . 18. 
2 9 8 G E V E R S , p . 52-53. 
2 9 9 C L A E S S E N S , p . 9. 
S 0 0 N1. i n : D E в о , p . 187 (s.v. dant); 

T E I R L I N C K dl. IV, p . 209; VAN E S 
D I A L , E N SYNT., p . 2 1 1 ; OVERD. 
VOLKST. E N D I A L . , p . 51 (ook: 
S T I L . GR., p . 636) ; verder een tien
t a l o n g e d r u k t e verhandel ingen. 

2 0 1 VAN DYCK, p . 23. 
8 0 2 LAMBERTS, p . 25, 53. 
3 0 3 VAN L A N G E N D O N C K , p . 154. 
3 0 1 JANS, p . 47. 
2 0 5 MOERMANS, p . 49. 
8 0 8 CORN.-VERVL., p . 331. 
8 0 7 D E B O N T dl. I I , p. 1 2 6 - 1 2 7 . 
3 0 8 D E В О , p . 1 8 8 ; V E R C O U L L I E , p. 4 5 -

4 6 ; T E I R L I N C K dl. IV, p. 2 0 9 ; j o o s , 
p. 1 6 2 ; C O R N . - V E R V L . , p. 3 3 1 ; 
C O L I N E T , p . 203; a c h t o n g e d r u k t e 
verhandel ingen. 

3 0 9 D E в о l e dr., p . 746; V E R C O U L L I E , 
p . 47. 

8 1 0 L I E V E V R O U W - C O O P M A N , p . 951. 
3 1 1 DESMYTER, p. 4 0 . 
8 1 2 B v . : D E В О , p. 6 6 5 ; T E I R L I N C K 

dl. IV, p. 2 0 9 ; C O R N . - V E R V L . , p. 
8 7 0 ; P A U W E L S , p. 4 0 5 ; G R O O T A E R S , 
p. 1 0 . 

3 1 3 M A Z E R E E L , p. 8 5 ; R U T T E N , p. 2 6 5 ; 
t ien ongedrukte verhandel ingen. 

3 1 4 G R O O T A E R S , p. 1 0 ; JANS, p. 2 1 8 . 
3 1 5 OVERD. K A T W . , p. 2 2 7 . 
3 1 8 LAMBERTS, p. 2 5 9 . 
3 1 7 ROUKENS STIJL, p. 3 1 . 
3 1 8 SASSEN RUINEN, p. 1 7 0 . 
3 1 9 VANDICKELEN, p. 1 8 6 . 
3 2 0 ROUKENS STIJL, p. 3 1 . 
3 2 1 GOEMANS, p . 228 (Leuven) ; GROOT

A E R S , p . 10 (Tongeren) ; twaalf on
gedrukte verhandel ingen. 

8 2 2
 OVERD. SYNT. EN DIAL., p. 47-50; 

OVERD. NED. EN FR., p. 78-79; 

S T I L . GR., p . 534-535. 
8 2 8 SASSEN RUINEN, p . 170. 
3 2 4 STIL. GR., p . 535. 
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>»« FOKKEMA FR. SPR., p. 7 7 ; SIPMA, 

p. 7 9 - 8 0 ; ovERD. S Y N T . E N D I A L . , 

p . 4 7 - 5 1 ; S T I L . G R . , p. 5 3 4 - 5 3 5 . 

32β T E R U V A N SPR., p. I l l ; TER LAAN 

WDB., p. 1 5 3 ; OVERD. SYNT. EN 

D I A L . , p. 4 8 - 5 0 ; S T I L . G R . , p. 5 3 4 -

5 3 5 . 
8 . 7 VAN DER VORST, p . 1 8 6 . 
3 2 9 LAMBERTS, p. 247-248. 

asa SYTSTRA-HOF, p. 174. 

380 T E R L A A N W D B . , p. 1 5 3 . 
8 3 1 D E B O N T , dl. I, p. 4 5 7 . 
8 8 3 D E в о , p. 1 8 7 . 
8 8 8 VAN D Y C K , p. 1 1 4 . 
8 8 4 LAMBERTS, p. 2 4 7 . 
8 3 5 TEiRLiNCK dl. I V , p. 2 0 9 ; dl. I, 

p. 251. 
3 3 e joos, p. 161. 
8 3 7 CORN.-VERVL., p. 3 3 1 . 
8 8 8 VAN DER VORST, p. 1 8 6 . 
8 8 · RUTTEN, p. 4 9 . 
8 4 0 FOKKEMA F R . S P R . , p. 7 6 ; S Y T S T R A -

HOF, p. 171. 
3 4 1 TER LAAN SPR., p. 1 1 0 . 
8 4 2 DIJKSTRA dl. I, p. 258. 
3 4 3 D E BONT dl. I, p. 457. 
3 4 4 DE ВО, p. 1 8 8 ; VERCOULLIE, p . 4 5 . 
3 4 5 TEIRLINCK, dl. I, p. 2 5 1 . 
8 4 6 SARENS, p. 6 5 6 . 
8 4 7 j oos , p. 162. 
8 4 8 CORN.-VERVL. BIJVOEGSEL, p. 1 4 1 . 
8 4 · LAMBERTS, p. 2 6 2 . 
3 6 0 VAN DER VORST, p. 1 8 9 . 
3 6 1 SIPMA, p. 8 0 . 
8 6 2 SASSEN RUINEN, p. 1 7 1 . 
8 6 3 LIEVEVROUW-COOPMAN, p. 2 9 1 . 
8 5 4 TEIRLINCK dl. IV, p. 2 0 9 . 
3 5 8 CORN.-VERVL., p. 8 9 . 
8 6 3 BLOMME, p. 1 3 1 . 
8 6 7 ISSELÉE, p . 1 2 7 . 

968 R E T S i N , p . 1 9 1 . 

^ ' DESMYTER, p . 4 1 . 
3 e '> VAN DER KELEN, p . 1 8 4 . 

8β1 WATERSCHOOT, p. 3 4 , 1 5 1 . 
8 8 2 VAN DYCK, p. 1 1 3 . 
8 . 8 VAN ES DIAL. EN SYNT., p. 2 1 2 ; 

I D . C O N C , p. 292-293; LAMBERTS, 

p. 242. 

8 M VAN DER VORST, p. 1 8 4 ; VER-

SCHUEREN, p. 1 6 5 - 1 6 6 . 
3 , 5 VAN L A N G E N D O N C K , p. 1 4 4 . 
3 8 8 MOERMANS, p. 1 9 4 . 
3 , 7 GEVERS, p. 5 8 , 2 0 9 . 
8 8 8 R N D z. 27; vgl. krt. I, biz. 18. 
3 8 8 R N D z. 46; vgl. krt. II, biz. 21. 
8 7 8 Vr. L. 8 z. 125; vgl. krt. I l l , 

biz. 24. 
3 7 1 R N D z. 3 en 85; vgl. krt. IV, 

biz. 27. 
3 7 2 FRINGS - VANDENHEUVEL, Ζ. 24,' 

vgl. krt. V, blz. 41. 
3 7 3 Vr.L. 4 z. 24; vgl. krt. V, blz. 41. 
8 7 4 ISSELEE, p. 122-123; vgl. blz. 42. 
8 7 6 R N D z. 1 ; vgl. krt. VII, blz. 51-52. 
8 7 8 ISSELEE, p. 125; vgl. blz. 56-57. 
3 7 7 Vr.L. 8 z. 30 en 122; vgl. krt. X, 

blz. 118. 
3 7 8 Lijk of dat: Vr.L. 4 ζ. 20 - gelijk 

d a t : F R I N G S - V A N D E N H E U V E L , 

ζ. 20; vgl. krt. V i l i , blz. 77. 
8 7 8 Vr.L. 36 ζ. 50; vgl. krt. IX, blz. 85. 
8 8 0 vgl. blz. 89. 
8 8 1 ISSELEE, p. 122 (nu dat, lijk of dat) ; 

vgl. blz. 103-104. 
8 8 1 ISSELÉE, p. 128; vgl. blz. 122. 
3 8 3 ISSELÉE, p. 127; vgl. blz. 139. 
8 8 4 R N D z. 27 ; vgl. krt. I, blz. 18. 
8 8 5 R N D z. 46; vgl. krt. II, blz. 21. 
8 8 8 R N D z. 85 ; vgl. krt. IV, blz. 27. 
8 8 7 R N D z. 1 ; vgl. krt. VII , blz. 51-52. 
3 8 8 R N D z. 136; vgl. krt. X, blz. 118. 
8 8 8 R N D z. 16; vgl. krt. VII , blz. 95. 
3»0 R N D z. 30 en 80; vgl. krt. VII, 

blz. 109. 
3 8 1 LAMBERTS, p. 184, 223; vgl. krt. I, 

blz. 18. 
3 ' 2 LAMBERTS, p. 184, 223; vgl. krt. 

I l l , blz. 24. 
3 8 3 LAMBERTS, p. 226; vgl. krt. V, blz. 

41 . 
3** LAMBERTS, p. 229; vgl. blz. 42. 
8 8 6 LAMBERTS, p. 236; vgl. blz. 56-57. 
8 * e LAMBERTS, p. 53; vgl. krt. X , blz 

118. 
8 8 7 LAMBERTS, p. 255-256; vgl. krt. 

VIII , blz. 75. 
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a 9 e LAMBERTS, p. 210-211 ; vgl. krt. IX, 

biz. 86. 
3 " LAMBERTS, bv. p. 204, 212, 237, 

238; vgl. biz. 103-104. 
4 0 0 LAMBERTS, p. 249; vgl. krt. XI, biz. 

122. 
4 0 1 LAMBERTS, p. 247 ; vgl. biz. 131-133. 
4 0 2 LAMBERTS, p. 242; vgl. biz. 139. 
4» s RND z. 27 ; vgl. krt. I, biz. 18. 
4 0 4 RND z. 46; vgl. krt. II , biz. 20. 
4 0 5 Vr.L. 8 z. 125; vgl. krt. I l l , biz. 24. 
4 0 e GROOTAERS, p. 10; vgl. kit. V, biz. 

42-43. 
4 0 7 RND z. 1 ; vgl. krt. VII, biz. 50-51. 
4 0 8 Tongeren: JANS, p. 222; Berg: RND 

z. 16, 71 ; vgl. biz. 99. 
4 0 8 RND z. 16, 62, 71, 112, 118, 134; 

vgl. krt. VII, biz. 95. 
4 1 0 GROOTAERS, p. 10-11; vgl. biz. 105. 
4 1 1 JANS, p. 218; vgl. biz. 122. 
4 1 2 RND z. 27 ; vgl. kit. I, biz. 18. 
4 1 8 Vr.L. 8 z. 125; vgl. krt. I l l , biz. 24. 
4 1 4 CLAESSENS, p. 69; vgl. krt. V, biz. 

42-43. 
*" CLAESSENS, p. 76; vgl. biz. 122. 
4 1 8 RND z. 27 ; vgl. krt. I, biz. 18. 
4 1 7 RND z. 46; vgl. kit. II , biz. 18-19. 
4 1 8 ROUKENS, p. 395 ; vgl. kit . I l l , biz. 

24. 
" · RND z. 85 ; vgl. krt. IV, biz. 27. 
" a Vr. A. 3 z. 24; vgl. krt. V, biz. 42. 
4 S 1 RND z. 1 ; vgl. krt. VI, biz. 47-48. 
4 2 2 Vr. A. 3 z. 20; vgl. kit. VIII, biz. 77 
4 2 3 Vr. A. 3 z. 24; vgl. krt. V, biz. 41. 
4 2 4 Vr. A. 12 z. 7 (in RND z. 1 an) ; vgl. 

krt. VII, biz. 51. 
4 2 5 RND z. 71, 118; vgl. krt. VII, biz. 

95. 
" · ofa(t) = alsof: Vr.A. 3 ζ. 20; vgl. 

krt. VIII, biz. 72. 
ofa(t) = of dub. conj. : Vr. A. 12 z.7 ; 
vgl. krt. IX, biz. 81-82. 
In RND z. 80 an. Vgl. in het alge
meen krt. VII, biz. 109. 

4 2 7 Vr.A. 3z. 3; vgl. kit. XI, biz. 121. 
4 2 8 RND z. 1 ; vgl. krt. VII, biz. 51. 
4 2 8 RND z. 71 ; vgl. krt. VII, biz. 95-96. 
4 8 0 Ofa(t) : Vr.A. 12 z. 7; voor{eer) a(t) : 

RND z. 30 en 80. Vgl. kit. VII, biz. 
109. 

4 8 1 Vr.A. 3 z. 3; vgl. krt. XI, biz. 121. 
4 8 2 RND z. 1 ; vgl. krt. VII, biz. 50. 
4 8 8 Vr.A. 3 z. 20; vgl. krt. VIII, biz. 74. 
4 8 4 Vr.A.12z.7;vgl.krt.IX,blz.83-84. 
4 8 5 RND z. 71 ; vgl. biz. 99. 
4 8 8 Vr.A. 3 z. 24; vgl. krt. V, biz. 39 en 

104-105. 
437 G 74 : Vr. A. 3 z. 24 ; vgl. krt. V, biz. 

39 en 109. G 76: RND z. 30; vgl. 
krt. VII, biz. 109. 

4 8 8 Biz. 110,116. 
4 8 8 Kit. VII, biz. 49-50. 
4 4 0 Kit. VIII, biz. 74. 
4 4 1 Krt. VIII, biz. 73. 
4 4 2 Kit. IX, biz. 84. 
4 4 8 Biz. 89-90, 110-116. 
4 4 4 Biz. 110-116. 
4 4 5 Krt. VII, biz. 96-98. 
4 4 8 BEZOEN, p. 63-64; BROEKHUYSEN, 

p. 58; WEijNEN, p. 251. 
4 4 7 RND z. 1. 
4 4 8 RND z. 27. 
4 4 8 RND z. 46. 
4 6 0 Vr.A.3z.24. 
4 6 1 R N D z . 1. 
4 6 2 Vr .L.36z.5. 
4 6 8 Vr.L. 36 z. 50. 
4 6 4 RND z. 16, 62, 71, 112, 117, 118 en 

134. 
4 6 8 Vr.A. 12 z.7. 
" · Biz. 22. 
4 5 7 Biz. 25. 
4 5 8 Biz. 32. 
4 6 8 Biz. 41. 
4 β 0 Biz. 43-45. 
4 8 1 Biz. 55. 
4 , 2 Biz. 55-56. 
4 8 8 Biz. 58-63. 
4 8 4 Biz. 61 (of + inversie). 
4 8 6 Biz. 70. 
4 8 8 Biz. 89-90. 
4 " Biz. 89, 90. 
4 8 8 Biz. 90-91. 
4 8 8 Biz. 137-138. 
4 7 0 Biz. 119. 
4 7 1 Biz. 120. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Dissertation wird die Bedeutung der subordinierenden 
Konjunktionen als, of und dat im Niederländischen, besonders in den 
niederländischen Mundarten, und im Friesischen untersucht. Als Aus
gangspunkt dient die niederländische Hochsprache; die Mundarten 
werden untereinander verglichen, und zwar im allgemeinen von syn-
chronischem Standpunkt aus. 

Das benutzte Dialektmaterial wurde gewonnen aus mündlichen 
Umfragen (die Reihe Nederlandse Dialektatlassen), schriftlichen Um
fragen (Fragebögen des „Dialectbureau" in Amsterdam und der „Zuid-
nederlandse Dialectcentrale" in Löwen), Mundartwörterbüchern, Mo
nographien, und Bandaufnahmen von in Mundart geführten Ge
sprächen. 

Im ersten Teil wird untersucht, welche Konjunktionen die Mund
arten und das Friesische verwenden, um die verschiedenen Bedeutungs
elemente der hochsprachlichen als, of und dat auszudrücken; femer, 
welche Funktionen diese Bindewörter ausserhalb der Hochsprache 
haben können. Die Absicht war, das in Frage kommende Material 
möglichst vollständig und übersichtlich vorzulegen, wobei wiederholt 
auf solche syntaktischen Aspekte eingegangen wurde, deren Zu
sammenhang mit den semantischen offensichtlich war. Ab und zu wird 
ein Problem auch von diachronischem Standpunkt aus betrachtet. 
12 dialektgeographische Karten wurden dem Text beigefügt. 

Im zweiten Teil wird eine Synthese der im ersten Teil vorgelegten 
Ergebnisse angestrebt. Zuerst werden in Form von Schemas dialekt
geographische Zusammenfassungen solcher lokalen Mundarten ge
geben, die für ein grösseres Gebiet als repräsentativ gelten können. In 
diesen Schemas werden die jeweiligen Abweichungen von der Hoch
sprache im Gebrauch der Bindewörter als, of und dat dargestellt. Aus 
ihnen wird ersichtlich, dass unter den niederländischen Mundarten drei 
Hauptgruppen zu unterscheiden sind: die belgische (nicht-Umburgi-
sche), die limburgische und die nordniederländische (nicht-limburgi
sche). Innerhalb der ersten Gruppe ist ein deuthcher Unterschied 
zwischen den westlich-flämischen und den zentralen belgischen Mund
arten festzustellen; im Limburgischen zeichnen sich im Südwesten und 
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Südosten besondere Gebiete ab. In den nördlichen Niederlanden werden 
Abweichungen von der Hochsprache in seeländischen, in nordöst
lichen („sächsischen") und, in geringerem Masse, in holländischen 
Mundarten angetroffen; der restliche Teil der nördlichen Niederlande 
(abgesehen vom friesischen Sprachgebiet) weist keine besonderen 
Kennzeichen auf. 

Im letzten Abschnitt des zweiten Teils wird zuerst eine Übersicht 
gegeben über die Funktionen der Konjunktion a (oder at), die in ver
schiedenen Mundartgruppen statt der hochsprachlichen als, of und dat 
vorkommt. Im weiteren werden diejenigen Bindewörter, die in einigen 
Mundartgruppen dem vergleichenden bzw. temporalen als der Hoch
sprache entsprechen, von strukturellem Standpunkt aus miteinander 
verglichen. Sodann wird dargetan, wie in einigen Mundarten nur ein 
einziges Bindewort die Funktionen der hochsprachlichen als, of und 
dat hat. 

Zum Schluss wird eine Übersicht gegeben über die gegenseitige 
Vertauschbarkeit der drei Konjunktionen im Niederländischen, wobei 
Hochsprache und Mundart als Ganzes betrachtet werden. Es geht 
daraus hervor, dass dat die meisten Funktionen haben kann (auch 
beinahe alle Funktionen, die in der Hochsprache als und of haben) ; der 
Funktionsbereich von of ist der beschränkteste; als nimmt eine 
Zwischenstellung ein. 

Der Bedeutungsinhalt des polyfunktionalen, aber vagen dat kann 
mit dem Wort Verbindung umschrieben werden; in der Hochsprache 
hat dieses Bindewort weit weniger Funktionen als in vielen Mundarten ; 
die hochsprachlichen Funktionen haben in erster Linie syntaktischen, 
und nur geringen semantischen Wert. 

Als ist in der Hochsprache „gleichsetzend" : es kann verwendet werden 
um einen Vergleich, eine Eigenschaft oder Gleichzeitigkeit auszu
drücken. Im Vergleich mit den Verhältnissen in anderen Sprachen ist 
dieses Bindewort funktionell schwer belastet: das Deutsche ver
wendet hier wie, als, wenn; das Englische like, as, than, when, if; das 
Französische comme, que, quand, si. In einigen Mundarten kommen 
ausserdem noch eine dubitativ-verbindende und eine grammatisch
verbindende Funktion hinzu. 

Im modernen Niederländischen (also Hochsprache und Mundarten 
zusammen gesehen) hat of die Bedeutungselemente: Vergleich, tem
poral-hypothetische und dubitativ-verbindende Relation. In der 
Hochsprache dagegen kommt das erste Element nur unter gewissen 
Bedingungen, das zweite überhaupt nicht vor. 
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SUMMARY 

In this thesis the meanings of the subordinating conjunctions als, of 
and dot in Dutch, more particularly Dutch dialects, and Frisian are 
studied. ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands = Standard Dutch) 
serves as a starting-point; the dialects are treated comparatively, 
generally from a synchronic point of view. 

The dialect material used consisted of replies to oral inquiries (for 
the series Nederlandse Dialektatlassen) and to written inquiries 
(questionnaires of the "Dialectbureau" in Amsterdam and the "Zuid-
nederlandse Dialectcentrale" in Louvain), of dialect dictionaries, 
monographs, and tape-recordings of conversations carried on in dialect. 

The conjunctions used in dialects and in Frisian to express the 
various meaning-elements of ABN als, of and dat, as well as the 
functions these conjunctions can have outside ABN, are examined in 
the first chapter. The aim was to present the linguistic data that could 
be gathered from the material as completely and conveniently as 
possible. At the same time syntactic aspects that appeared to be con
nected with the semantic have continually been gone into. Occasion
ally some problem is also considered from a diachronic point of view. 
12 dialectgeographical maps are added to the text. 

The aim of the second chapter is to present a synthesis of the data 
from the first. The dialectgeographical facts are first summarised in 
the form of tables for local dialects that can be regarded as representing 
larger areas. In these tables dialectal deviations in the use of the 
conjunctions als, of and dat are recorded. On this basis the Dutch 
dialects were found to fall into three main groups: the Belgian (non-
Limburgian), the Limburg and those of the Northern Netherlands 
except Limburg. In the first group there is a clear difference to be 
found between the Western Flemish and the central Belgian dialects ; 
in Limburg separate dialect areas were found to exist in the south
west and the south-east. In the Northern Netherlands deviations from 
ABN were found in Zealand, North-Eastern ("Saxonian") dialects and 
to a less extent in the dialects of Holland (i.e. the provinces "Noord-
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Holland" and "Zuid-Holland"); the remainder of the Northern 
Netherlands (apart from the Frisian language territory) did not show 
any special characteristics. 

The last part of the second chapter first gives a survey of the 
functions of the conjunction a (or at), which occurs in several dialect 
groups for ABN ah, of and dat. The conjunctions that are used in a 
number of dialect groups for the comparative and temporal meaning-
elements of ABN als are compared with each other from a structural 
point of view. It is then demonstrated that in some dialects a single 
conjunction fills the functions of als, of and dat in ABN. 

Finally the interchangeability of the three conjunctions in both ABN 
and in the dialects is illustrated in a single table. It appears that dat 
can have the greatest number of functions (including nearly all that are 
performed by als or of in ABN) ; the function-range of of is the most 
limited; als takes up a middle position. 

The meaning of the polyfunctional, but vague dat can be defined by 
the word connection. In ABN this conjunction has far fewer functions 
than in many dialects ; it has above all syntactic, and little semantic, 
value. 

Als is in ABN "equalizing"; it can be used to denote comparison, 
quality and simultaneousness. Compared with the situation in other 
languages this conjunction has a wide function-range; English for 
instance uses here: like, as, than, when, if; German: wie, als, wenn; 
French: comme, que, quand, si. In some dialects the functions of a 
dubitative-connecting and grammatical-connecting conjunction are 
added to those occurring in ABN. 

In ABN and dialects considered together, of expresses the following 
meaning-elements : comparison, temporal-hypothetical, and dubitative-
connecting, relationship. In ABN the first of these only exists under 
certain conditions, the second not at all. 
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BROEKHUYSEN - J. Broekhuysen: Studies over het dialect van Zelhem in de 
graafschap Zutfen. Groningen, Djakarta, 1950. 

BROUWER - J. H. Brouwer: Mei té of sunder té. (De Pompebledden, XXX, 
p. 62w. ) . 

CLAESSENS - Jan Chr. Ciaessens: Syntaxis van het dialect van Maaseik. Gent, 
1950 [ongedr. verh.]. 

VAN COETSEM FR. REL. - Fr. van Coetsem : De Friese relativa en conjuncties 
met t. Enkele parallellen uit andere talen en dialecten. (Fryske Studzjes 
oanbean oan Prof. Dr. J. H. Brouwer. Assen, 1960, p. 327 vv.). 
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COLINET - Ph. Colinet: H e t dialect van Aalst, eene phonetisch-historische studie 
(Leuv. Bijdr. I, p. 202 w . ) . 

CORN.VERVL. - P. Jozef Comelissen en J.-B. VervUet: Idioticon van het Ant-
werpsch Dialect. Deel I - Gent, 1899; id. Deel II - Gent, 1900; id. Deel III 
en IV - Gent, 1903; Aanhangsel. Gent, 1906. 

CORN.-VERVL. BIJVOEGSEL - Jozef Comelissen: Idioticon van het Antwerpsch 
Dialect. Bijvoegsel Dl. I - Turnhout, 1936. 
id. Dl. II - Turnhout, 1938. 
id. Dl. III - Turnhout, 1938. 

couwENBERG - Fr. Couwenberg: Het Dialect van Autgaerden. Leuven, z.j. 
[ongedr. verh.]. 

DAAN AS - Jo Daan: As. Voegwoord in dubitatieve objectszinnen. (Fryske 
Studzjes oanbean oan Prof. Dr. J. H. Brouwer. Assen, 1960, p. 345 vv.). 

DAAN DAT - Jo Daan: Dat ik uit school kwam... (T.e.T. XI, p. 121 w . ) . 
VAN DALE - С. Kruyskamp: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse 

Taal. 8e dr. 's-Gravenhage, 1961. 
DEK - J. Dek: H e t Kruiningensch dialect. Middelburg, 1928. 

id. H e t Kruiningsche dialect II. Middelburg, 1934. 
DESMYTER - Michel Desmyter : Syntaxis van het Oudenaards dialect. Gent, 1950 

[ongedr. verh.]. 
DEUNK - G. M. Deunk: D e Streektaal in de Gemeente Winterswijk, (handschr. 

Dialectbureau [1935]). 
DIJKSTRA - Waling Dijkstra: Friesch Woordenboek (Lexicon Frisicum). 

Leeuwarden, dl. I - 1900; dl. II - 1903; dl. III - 1911. 
DORREN - Th. Dorren : Woordenlijst uit het Valkenburgsch Plat. [2e dr. 1928] 

(De titelbladzij de van het gebruikte exemplaar ontbrak). 
VAN DYCK - Marianne van Dyck: Proeve van syntaxis van het Antwerps 

dialect. Gent, 1950. [ongedr. verh.]. 
E N D E P O L S - H. J. E. Endepols: Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs. 

Maastricht, 1955. 
VAN ES AL - G. A. van E s : Oorsprong en functies van het voegwoord al. (It 

Beaken XI, p. 105 w . ) . 
VAN E S CONC. - G. A. van Es : Syntactische vormen van de concessieve modali

teit in het Nederlands. (Ts. 68, p. 253 w . ) . 
VAN ES coND. (HYP.) - G. A. van E s : Voegwoordelijke verbindingen ter uit

drukking van de conditionele (hypothetische) modaliteit in het Neder
lands (Ts. 71, p. 1 w . ) . 

VAN ES DIAL, E N SYNT. - G. A. van Es : Dialectologie en Syntaxis. (Album aan
geboden aan Prof. Dr. L. Grootaers, 1950). 

FOKKEMA FR. SPR. - K. Fokkema: Beknopte Friese Spraakkunst. Groningen-
Batavia, 1948. 

FOKKEMA SCHIERM. - D. Fokkema sr. : Beknopte Spraakkunst van het Schier-
monnikoogs. Leeuwarden, z.j. [1959]. 

FOKKEMA 5000 WEZZEN - D. Fokkema Sr.: 5.000 wezzen. (stencil Dialecten
bureau). 

FONCKE - Robert Foncke: Uit het Mechéis dialekt. Mechelen, 1922. 
FRINGS - V A N D E N H E U V E L - Theodor Frings und Jozef Vandenheuvel: Die süd

niederländischen Mundarten. Marburg, 1921. 
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GANDERHEYDEN - Α. Α. Ganderfieyden: Groningana. Supplement op H. Mole-
ma's Woordenboek der Groningsche Volkstaal. Winsum, 1897. 

GEVERS - Jo. Gevers: Proeve van een syntaxis van het Brees dialect. Gent, 1954 
[ongedr. verh.]. 

GEZELLE - [G. Gezelle:] Loquela. Amsterdam, 1907. 
GHijSEN - Ha. C. M. Ghijsen: Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, Den Haag, 

z.j. 
VAN GINN, WATERL. - Jac. van Ginneken: Drie Waterlandse Dialecten. Alphen 

aan den Rijn, 1954. 
DE GOEDE - A. de Goede: Iets over het Utrechtsche Stadsdialect. (Overdruk uit 

het Jaarboekje van „Oud-Utrecht" 1943). 
GOEMANS - L. Goemans: Het dialect van Leuven, eene phonetisch-historische 

studie. (Leuv. Bijdr. II, p. 227 w . ) . 
GROOTAERS - L. Grootaers : Het Dialect van Tongeren. Eene phonetisch-histo

rische studie {Slot.) (Leuv. Bijdr. IX, p. 10-11). 
GROOTHUIS - J. C. Groothuis: Woordenlijst van het Neder-Betuwsche Dialect. 

(Onze Volkstaal II, p. 73 vv.) [1885]. 
HEEROMA - K. Heeroma: De geografische Indeling der Oostnederlandse volks

taal. (T. en T. XV, p. 175 vv.). 
HENCKENS - H. Henckens: Idioticon van het dialect van Geistingen. Leuven, 

1958 [ongedr. verh.]. 
HOEKEMA - Teake Hoekema: Jan Jelles Hof oer al - as - dat - oft - of. (Us 

Wurk X, p. 17 vv.). 
HOEUFFT - J. H. Hoeufft: Proeve van Bredaasch Taai-eigen. Breda, 1836. 
HONDSHOVEN - Roger Hondshoven: Klank- en Vormleer van het Dialect van 

Melkwezer. Leuven, 1953 [ongedr. verh.]. 
HuiziNGA - D. J. Huizinga: Over de conditioneele voegwoorden „in" en „ende". 
(O.Tt. I, p. 309 w . ) . 
ISSELEE - Jean-Pierre Isselée: Syntaxis van het Brugs dialect. Gent, 1950 

[ongedr. verh.]. 
JANS - Leopold Jans: Syntaxis van het Tongere Dialect. Leuven, 1949 [ongedr. 

verh.]. 
jONGENEEL - J. Jongeneel : Een Zuid-Limburgsch Taaieigen. Proeve van 

Vormenleer en Woordenboek der Dorpsspraak van Heerle[n]. Heerlen, 
1884. 

joos - Amaat Joos: Waasch Idioticon. Gent- Sint-Niklaas, 1900. 
KARSTEN - Gerrit Karsten: Het Dialect van Drechterland. I. Purmerend, 1931 -

II. Purmerend, 1934. 
VAN DER KELEN - Walter van der Kelen : De Syntaxis van het Ninoofs dialect. 

Gent, 1950 [ongedr. verh.]. 
KEYSER - S. Keyser: Het Tessels. Inleiding, vocabulaire en teksten. Leiden, 1951. 
KNOP - G. Knop: De spraakkunst der Terschellinger dialecten. Assen, 1954. 
KOENEN - M. J. Koenen/J. Endepols: Verklarend handwoordenboek der Neder

landse Taal. 25e dr. Uitgegeven door J. Naarding, Groningen, z.j. [1960]. 
VAN DER KOOY - T. van der Kooy Dz. : De taal van Hindeloopen. 's-Graven-

hage, 1937. 
KOUSEMAKER - J. Kousemaker Pz.: Opmerkingen over het Zuidbevelandsche 

Taaieigen (De Taal- en Letterbode IV [1873] p. 223 vv.). 
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TER LAAN SPR. - К. ter Laan: Proeve van een Groninger Spraakkunst, Win
schoten, 1953. 

TER LAAN WDB. - K. ter Laan: Nieuw Groninger Woordenboek. 2e dr. Gro-
ningen-D Jakarta, 1952. 

TER LAAN W D B . I E DR. - K. ter Laan: Nieuw Groninger Woordenboek. Gro
ningen, 1929. 

LAFEBER - A. P. M. Lafeber: Dialect van Gouda, (handschr. Dialectbureau, 
3 din., 1962). 

LAMBERTS - Alice Lamberts: Proeve van een syntaxis van het Willebroeks 
dialect. Gent, 1950 [ongedr. verh.]. 

LANDHEER - H. C. Landheer: Het dialect van Overflakkee. Assen, 1955. 
LANGEDIJK - H. Langedijk: Hé, is dat Westfries? H o o m , z.j. 
VAN LANGENDONCK - W. van Langendonck : Dialect van Tildonk. Zinspatronen 

met persoonsvorm. Leuven, 1963. [ongedr. verh.] . 
LIEVEVROUW-COOPMAN - Lodewijk Lievevrouw-Coopman : Gents Woordenboek. 

Deel I - 1950; Deel II - 1951. 
MAZEREEL - G. Mazereel: Klank- en Vormleer van het Brusselsch Dialect met 

zijne plaatselijke verscheidenheden. Leuven, 1931. 
MEERTENS - KAISER - P. J. Meertens en L. Kaiser: Het eiland Urk. Alphen aan 

den Rijn, 1942. 
MEEUSSEN - E. Meeussen : Vier isotagmen (Leuv. Bijdr. X X X V , p. 47 w . ) . 
MERTENS - A. M. Hertens: Het Limburgsch dialect. (Onze Volkstaal II [1885], 

p. 201 w . ) . 
MOERMANS - Lutg. Moermans : Proeve van een syntaxis van het Sint-Truidens 

dialect. Gent, 1956 [ongedr. verh.]. 
MOLEMA - H. Molema: Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw. 

Winsum, 1887. 
NOLF - E. Nol i : Het dialect van Torhout. Leuven, 1953 [ongedr. verh.] . 
N U I J T E N S - E. Th. G. Nuijtens: De tweetalige mens. Assen, z.j. [1962]. 
OVERD. KATW. - G. S. Overdiep: De volkstaal van Katwijk aan Zee. Ant

werpen, 1940. 
OVERD. N E D . E N FR. - G. S. Overdiep: Over Nederlandsche en Friesche taalkunde. 

(It Beaken I, p. 68 w . ) . 
OVERD. SYNT. E N DIAL. - G. S. Overdiep: Syntaxis en Dialectstudie II. (O.Tt. I, 

p. 46 w . ) . 
OVERD. VOLKST. E N DIAL. - G. S. Overdiep: Volkstaal en Dialektstudie. Ant

werpen, 1947. 
PAARDEK. ALS E N DAN - P. C. Paardekooper: Als en dan bij vergelijkingen. 

(N.Tg. XLIII , p. 160 w . ) . 
PAARDEK. INTERN. - P. C. Paardekooper : Intemaatstaal. (T.e.T. II, p. 31 vv.) . 
PAARDEK. STOMMELING - Р. С Paardekooper: Stommeling dat je bent (N.Tg. 

LVI, p. 160 w . ) . 
PAUWELS - J. L. Pauwels: H e t dialect van Aarschot en omstreken. I. Tekst. 

Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, 1958. 
PETERS - P. Peters: D e vormen en de verbuiging der pronomina in de Neder

landsche Dialecten. (O.Tt. VII, p. 226 w . ) . 

RETSIN - H. Retsin: Proeve van een syntaxis van het Kortrijks dialect. Gent, 
1950 [ongedr. verh.]. 
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RND - Reeks Nederlandsche Dialect-atlassen 
1 Dialect-atlas van Klein-Brabant door E. Blancquaert, Antwerpen, z.j. 
2 Dialect-atlas van Zuid-Oost-Vlaanderen door E. Blancquaert en H. 

Vangassen, Antwerpen, z.j. 
3 Dialect-atlas van Noord-Oost-Vlaanderen en Zeeuwsch-Vlaanderen, 

door E. Blancquaert, Antwerpen, z.j. 
4 Dialect-atlas van Vlaamsch-Brabant door H. Vangassen, Antwerpen, z.j. 
5 Dialect-atlas van de Zeeuwsche eilanden door E. Blancquaert en P. J. 

Meertens, Antwerpen, z.j. 
6 Dialect-atlas van West-Vlaanderen en Fransch-Vlaanderen door Willem 

Pée m.m.v. E. Blancquaert, Antwerpen, 1946. 
Reeks Nederlandse Dialektatlassen 
7 Dialektatlas van Antwerpen door Willem Pée, Antwerpen, 1958. 
8 Dialektatlas van Belgisch-Limburg en Zuid Nederlands-Limburg door 

E. Blancquaert, J. C. Claessens, W. Goff in en A. Stevens, Antwerpen, 
1962. 

Reeks Nederlandse Dialect-atlassen 
9 Dialect-atlas van Noord-Brabant door A. Weijnen, Antwerpen, 1952. 

15 Dialect-atlas van Friesland (Nederlandse en Friese dialecten) door 
K. Boelens en G. van der Woude m.m.v. K. Fokkema en E. Blancquaert, 
Antwerpen, 1955. 

ROELS - H. Roels: Oostende. Leuven, z.j. [ongedr. verh.]. 
ROUKENS - Win. Roukens: Wort- und Sachgeographie Südost-Niederlands und 

der umliegenden Gebiete I A. Nijmegen, 1937. 
ROUKENS STIJL - Win. Roukens: De stijl der Limburgsche Volkstaal. (Veldeke 

XVI, p. 29 vv.). 
RUTTEN - Aug. Rutten: Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon. Ant

werpen, 1890. 
SARENS - J. Sarens: Proeve tot een historisch-fonetische studie van het Malders 

dialekt. Leuven, 1956 [ongedr. verh.]. 
SASSEN OF - A. Sassen: Hypothetisch of in het Gronings. (Donum Natalicium 

G. A. van Es, z.pl., z.j. [1954]). 
SASSEN RUINEN - A. Sassen : Het Drents van Ruinen. Assen, z.j. [1953]. 
SASSEN SYNT. VOLKST. - A. Sassen: Methoden van materiaalverzameling voor 

syntactisch volkstaalonderzoek. (Uit: De Syntaxis in de Dialectstudie. -
Bijdragen en mededelingen der Dialectencommissie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. XIX. Am
sterdam, 1958). 

SCHÖNFELD-WICHERS - К. D. Schönfeld Wichers: Woordenboek van het Rijssens 
dialect. 1959. 

SCHUERMANS - L. W. Schuermans: Algemeen Vlaamsch Idioticon. Leuven, 
1865-70. 

SCHUERMANS BIJV(OEGSEL) - L. W. Schuermans: Bijvoegsel aan het Algemeen 
Vlaamsch Idioticon. Loven, 1883. 

SCHUNCK VGW. - I. Schunck: Voegwoorden in drie Zuid-Limburgse dialecten, 
[ongedr. kandidaatsscriptie Nijmegen]. 

SCHUNCK VGW. VERG. - C. P. F. M. Schunck: De voegwoorden van vergelijking 
in het Limburgs, [ongedr. doctorale scriptie Nijmegen]. 
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SHEPHERD - P. H. M. Shepherd : Van Taol naar Taal. Nederlands voor Maastricht 
en omstreken. Maastricht, 1946. 

SIMONS - L. Simons: Het Roermondsch dialect. Gent, 1889. 
siPMA - P. Sipma: Ta it Frysk. III . Bugingslear, Sinlear. Ljouwert, 1949. 
STAELENS - X. Staelens: Proeve tot een historisch-fonetische Studie van het 

Hasselts Dialect. Leuven, 1953. [ongedr. verh.]. 
STAPELKAMP - Chr. Stapelkamp: „Dat" als voorw. voegwoord. (Us Wurk III , 

p. 51-52). 
STIL. GR. - G. S. Overdiep: Stilistische Grammatica van het Moderne Neder-

landsch. 2e dr. verzorgd door G. A. van Es. Zwolle, 1949. 
SYTSTRA-HOF - O. H. Sytstra en J. J. Hof: Nieuwe Friesche Spraakkunst. 

Leeuwarden, z.j. [1925]. 
TEIRLINCK - Is. Teirlinck: Zuid-Oostvlaandersch Idioticon Deel I - Gent, 

1908-1910; Deel II - Gent, 1910-1921; Deel III - Gent, 1921-1922. Klank
en Vormleer van het Zuid-Oostvlaandersch Dialect. Gent, 1924 [dl. IV]. 

TUERLINCKX - J. F. Tuerlinckx: Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. 
Gent, 1886. 

VANACKER AALST - F. Vanacker: Syntaxis van het Aalsters Dialect. Tongeren, 
1948. 

VANACKER MEERV. - Fr. Vanacker: Over enkele meervoudsvormen van voeg
woorden. (T.e.T. I, p. 32 w . ) . 

VANDICKELEN - Zr. Lea Vandickelen: Vormleer van het Zonhovens dialect. 
Leuven, 1960. [ongedr. verh.]. 

VEERING - J. Veering: Het Zuidnederlands taaieigen voor het Noordnederlands 
taalgevoel. (T.e.T. XI, p. 48 vv.). 

VERCOULLIE - J. Vercoullie: Spraakleer van het Westvlaamsch Dialect. (Onze 
Volkstaal II, p. 3 vv. [1885]). 

VERSCHAVE - A. Verschave: Het Dialect van Pervijze. Leuven, 1949. [ongedr. 
verh.]. 

VERSCHUEREN - Marcel Verschueren: De Syntaxis van het Mechelsch Dialect. 
Gent, 1945. [ongedr. verh.]. 

vow. HED. NDL. - J. de Rooy: Voegwoorden in het hedendaags Nederlands 
[ongedr. doctorale scriptie Nijmegen]. 

VAN DER VORST - Fernand Van der Vorst: De syntaxis van het Mechéis Dialect. 
Leuven, 1952. [ongedr. verh.]. 

VORSTERMAN VAN oijEN - G. A. Vorsterman Van Oijen: Het Dialect te Aarden-
burg. (Onze Volkstaal II [1885], p. 137 w . ) . 

VRANCKEN - Cl. Vrancken: Het Dialect van Bilzen. Leuven, 1947 [ongedr. verh.]. 
VRIJDAG - E. Vfrijdag] : Oude en verouderde woorden van Mheer-Banholt, naar 

uitspraak en woordenschat der geborenen voor 1870. II . (Veldeke XXV, 
p. 61 vv.). 

WANiNK - G. H. Wanink: Twents-Achterhoeks Woordenboek benevens Gram
matica. Zutphen, 1948. 

VAN DE WATER - Antonie van de Water: De Volkstaal in het Oosten van de 
Bommelerwaard. Utrecht, 1904. 

WATERSCHOOT - André Waterschoot: De Syntaxis van het dialect van Sint-
Niklaas. Gent, 1945. [ongedr. verh.]. 

WEijNEN - A. Weijnen: Nederlandse Dialectkunde. Assen, 1958. 
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WIJNANTS - P. Wijnants: H e t Dialect van Mechelen. Leuven, г.]. [ongedr. verb.]. 
VAN D E N WIJNGAERT - Aifons van den Wijngaert: H e t Dialect van Duffel. 

Leuven, 1953. [ongedr. verb.]. 
W.N.T. - Woordenboek der Nederlandsche Taal. 
VAN D E R W O U D E - G. van der Woude: Oer it gebrûk fan 't by bynwurden. 

(Fryske Studzjes oanbean oan Prof. Dr. J. H. Brouwer. Assen, 1960, 
p. 335 vv.) . 
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DIALECTENQUÊTES 

REEKS NEDERLANDSE DI ALE KT ATLASSEN 

RND z. 1: Als de kiekens ( = kippen) een steekvogel ( = sperwer) zien hebben 
ze schrik (zijn ze bang). 

3 : Tegenwoordig spinnen ze niet meer dan met machines. 
16: Ik ben blij dat ik met hen niet meegegaan ben. 
27: Die man heeft een leven gelijk ( = als) een groóte(n) heer. 
30: Ik kan toch niet komen eer ik gereed ben! 
46 : Onze metser ( = metselaar) is zoo vet a l s . . . 
62: De pater zei dat Ons Heer volmaakt is. 
71 : Ik wou dat de facteur (bode) ( = brievenbesteller) een brief bracht. 
80: ' t Kindje was dood eer ze 't konden doopen. 
85 : ' t Volk zocht niets anders dan geld en rijkdom. 

112: De brouwer zegt dat het nog te duur is om te bouwen. 
117 : Hij heeft gezegd dat hij op mij zal peinzen ( = aan mij zal denken). 
118: De meid zei dat hij gelijk had. 
134: Het is een eeuwigheid geleden dat ik u gezien heb. 
136: (...) deed hij het maarl - deden zij het maarl 

VRAGENLIJSTEN AMSTERDAM 

Vr.A.3 („Zinnen van Wenker") (1934) 

z. 3 : Doe (wat) kolen op de kachel, dat de melk gauw gaat koken. 
z. 8 : Mijn voeten doen mij erg zeer, ik geloof, dat ik ze doorgeloopen heb. 
z. 9: Ik ben bij de vrouw geweest en heb het tegen haar gezegd; zij 

zeide, dat ze het ook aan haar dochter zou zeggen. 
z. 15: Jij hebt vandaag het meest(e) geleerd en bent zoet geweest, je 

moogt eerder naar huis gaan als (dan) de anderen. 
z. 17: (Ga,) wees zoo goed, en zeg aan je zuster, dat ze de kleeren (het 

kleed) voor jullie moeder moet afnaaien en met den borstel schoon
maken. 

z. 20: Hij deed alsof ze hem besteld hadden om te komen dorschen, maar 
ze hebben het zelf gedaan. 

z. 24: Toen wij gisteravond terugkwamen, (toen) lagen de anderen al in 
bed en waren vast in slaap. 
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Gem. Vr. (Gemeenschappelijke Vragenlijst (1935); Vragen van Prof. Dr. Jac. 
van Giimeken) 

ζ. 3 : Als ik hém was. 
ζ. 5 : Hij vraagt of je komt (Let op: of met verbaaluitgang). 

Vr.A.ll (1942) 

z. 2: Hoe zegt men: 
als ik kláár ben - als jë dóód bent - áls u kláár is - áls ie kláár is -
áls zë kláár is - áls ët wáár is - áls wë kláár zijn - áls jullie kláár 
bent - áls zë dóód zijn. 

Vr.Α. 12 (1943) 

ζ. 7: Lummel dat je bent. 
Luiaards dat jullie zijn. 
Denken jullie toch eer dat je spreekt. 
Ik wil dat je mij hoort. 
Toen je kwam was ik er al. 
Toen ze kwamen, was hij al dood. 
Ik weet niet of ik kom. 
Zij wist niet of we kwamen. 
Hij vroeg of ik durfde. 
Hij vroeg of wij durfden. 
Schrijf of je komt. 
Ze moeten zeggen of ze komen. 
Als hij komt loopt hij erin. 
Als wij komen, moet je niets laten merken. 

Vr.A. 16 (1948) 

z. 19: Zich aanstellen. 
Die jongen stelt zich aan als een dwaas. 

Vr.A. 23 (1953) 

z. 9 : Als ' t warm is, zit ik 't liefst in . . . van de bomen. 

VRAGENLIJSTEN LEUVEN 

Vr.L. 4 („Zinnen van Wenker") (1924) 

Doe kolen op de stoof, dat de melk gauw begint te koken. 
Mijn voeten doen mij zeer, ik geloof dat ik ze doorgeloopen heb. 
Ik ben bij de vrouw geweest en ik heb het haar gezegd en ze zei 
dat ze het ook aan haar dochter zou zeggen. 
... gij moogt vroeger naar huis gaan als de andere. 
... zeg aan uw zuster dat ze de kleeren van uw moeder moet af
naaien ... 
Hij deed alsof ze hem gevraagd hadden om te dorschen... 

24: Toen we gisteravond terugkwamen lagen de anderen al in hun 
bed en waren vast in slaap. 

z. 
z. 
z. 

z. 
z. 

z. 
z. 

3: 
8: 
9: 

15: 
17: 

20: 
24: 
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L. 8 (1925) 

ζ. 28: zoo vet als een vaatdoek (schoteldoek) 
ζ. 30: viel hij maar eens op zijn gezicht! 
ζ.122: zat hij maar stil! 
z. 125 : 't is zooals ge zegt. 

L. 36 (1941) 

z. 5: Vertaal: „indien dat gebeurde, als dat moest voorvallen, moest dat 
geschieden" ; goed overwegen welke de echte dialectuitdrukkingen 
zijn en zoo juist mogelijk weergeven. 

z. 50: Hoe zegt gij in uw dialect: „'t Is nog te zien of hij komt" ('t is nog 
de vraag, 't is nog kwestie, enz.) 

z. 89: Vertaal den volgenden zin geheel in uw dialect en vervang het 
streepje door het woordje dat na „grooter" wordt gebruikt (als, 
wie, of, gelijk, enz.) : „Hij is grooter - zijn broer". 

L. 46 (1946) 

z. 8: Ik wil eens zien of (dat) ge braaf zult zijn! 
z. 9: ' t Was zo goed als zeker, dat het zou regenen. 
z. 11 : Als ge uw glas nog eens laat vallen, jagen we u weg! 
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S T E L L I N G E N 

ι 

Raet in Reinaert I, 567 betekent „geld, vermogen", in overeenstemming 
met de opgave van Kiliaen s.v. raed: „vetus. Thesaurus, facultates, 
diuitiae repositae". 

Vgl. Mnl. Wdb. VI, kol. 963 en 965. 

π 

Op de Karte zur ahd. Lautverschiebung mit den wichtigsten Mundart
grenzen („Gedruckt als Ms. für Prof. Hellmut Rosenfeld. 2. verbesserte 
Auflage, München 1959") is de term „Deutsche Sprachgrenze" - voor 
de grens van een taalgebied dat ook het Nederlands omvat - ook voor 
een dialectkaart onjuist. 

ui 

Ten onrechte beweert VAN DEN BERG dat in zinnen van het type Wees 
toch kalm, Wees niet boos „de hoorder in iedere fase van de zin met een 
interpretabele combinatie te maken heeft". 

в. VAN DEN BERG - Bijdragen tot de syntaxis van 
het Nederlands I (N.Tg. 58, p. 111). 

IV 

Het verdient aanbeveling in wetenschappelijke nederlandistische pu-
blikaties de internationaal bekende terminologie te gebruiken („sub
stantief", „verbum" enz.). 





ν 

De wetenschappelijke beoefening van de dialectologie dient gescheiden 

gehouden te worden van het bevorderen van taaiparticularisme. 

vi 

N. G. VAN KAMPEN's verhandeling „Welk is het onderscheidend verschil 
tusschen de klassische poëzie der Ouden, en de dus genaamde romantische 
poëzie der nieuweren} En hoedanig is beider betrekkelijke waarde, en 
meerdere of mindere geschiktheid voor de zeden en behoeften van den 
tegenwoordtgen tijdl" is te beschouwen als voorloper van JACOB GEEL'S 

Gesprek op den Drachenfels. 

Werken der Hollandsche Maatschappij van Fraaije 
Kunsten en Wetenschappen, deel VI (1823). 

VII 

De namen van GEEL'S partners in zijn Gesprek, Diodes en Charinus, 
zijn afgeleid van Zeus en Charon en als zodanig symboüsch voor hun 
standpunt in het Uteraire debat. 

vin 

De 19e-eeuwse interpretatoren van GEEL'S Gesprek hebben vooral oog 
gehad voor zijn veroordeling van bepaalde verschijnselen in de roman
tiek, de latere - met uitzondering van BRANDT CORSTIUS - vooral voor 
zijn afwijzing van scherpe grenzen tussen klassieke en romantische 
literatuur. 

IX 

Niet het minst in het contact met het buitenland dient, ter aanduiding 
van het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden, het ge
bruik van de benaming Nederland te worden bevorderd. 

χ 

Gebrandschilderde ramen in middeleeuwse kathedralen zijn, hoewel 
bedoeld als „biblia pauperum", in hun effect op de beschouwer vaak 
niet te onderscheiden van non-figuratieve kunst. 



Stellingen behorende bij J. de Rooy, AJs-of-dat 
Nijmegen 1965 
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H.indopnaniL'n 

Δ dai -- opdat ¡üfh.inkclijke » oordvol^ordi·) 

Q dat — zodat (afhankelijke woordvolgordt') 

1 dai zodat (onafhankelijke wocmivolg· 

orde) 

— dat dus, nou en (onafhankduk-
woord vol gord e) 

• dat na zo..., zulk en*, (onafn.inki-lijkc 
wwTdvoìgordt) 

\ zgn. grammatiseh-vcrbrndi-iui da! (onaf 
hankelijkf Wdortlvolgorde). 
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