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Notatietekens

Bij de beschrijving van de taalvariabelen en taalvarianten is het volgende nota
tiesysteem toegepast:
[...]

fonetische

notatie

Vierkante haken geven een fonetische notatie aan; de
gebruikte fonetische symbolen zijn die van het I.P.A.notatiesysteem.
/.../

fonematische

notatie

Schuine strepen geven een fonematische notatie aan;
de gebruikte symbolen zijn gebaseerd op het I.P.A.notatiesysteem.
(...)

notatie taaivariabelen
Taalvariabelen worden weergegeven tussen ronde haken;
een taal variabele omvat twee of meer varianten en die vari
anten kunnen bijvoorbeeld van fonetische of fonematische
aard zijn.

<...>

diplomatische weergave van materiaal uit geschreven dialectbronnen
Vishaken geven aan dat de vermelde opgave een diplo
matische weergave is van de notatie van materiaal dat
voorkomt in geschreven bronnen met dialectgegevens.

Specifieke woorden of, beter gezegd, woordtypen worden ook weergegeven in
cursief, waarbij de normale spelling van het Nederlands is aangehouden. Dat
geschiedt overigens alleen wanneer die spellingswijze geen verwarring schept over
eventueel bedoelde uitspraak- of vormvarianten.

Hoofdstuk 1
Doelstellingen en achtergrond van het
onderzoek

1.1 INLEIDING

Het meest belangrijke principe in het klassieke artikel van Weinreich, Labov &
Herzog (1968) is de inherente heterogeniteit van een taalgemeenschap. De normale toestand van een taalgemeenschap wordt gekenmerkt door heterogeniteit,
zoals Labov (1982) nogmaals vaststelt in een overzichtsstudie van het empirisch
onderzoek naar taaivariatie en taalverandering, en niet door homogeniteit. De
talige heterogeniteit is niet onsystematisch of onregelmatig van aard. Taaivariatie blijkt samen te hangen met intern-linguïstische factoren zoals de fonologische context en met extern-linguïstische factoren zoals sociale kenmerken van
de spreker en kenmerken van de spreeksituatie. Dergelijke samenhangen vormen
het structurele kader van de talige heterogeniteit in een taalgemeenschap.
Het onderhavige onderzoek is een empirische studie naar de structuur van
taaivariatie en wel van taaivariatie in de stad Nijmegen. De variatie in taal en
taalgedrag in stedelijke taalgemeenschappen is een belangrijk thema in het sociolinguïstisch onderzoek. Vaak genieten stadsdialecten weinig prestige. Dat geldt
ook voor het Nijmeegs. Desondanks bestaat er een breed en levendig spectrum
van taaivariatie in stedelijke taalgemeenschappen. Juist in steden ontwikkelen
zich nieuwe vormen van taaivariatie en manifesteren zich taalveranderingen.
De start van het onderhavige onderzoek vond eind 1976 plaats. De belangrijkste voorbeelden en informatiebronnen voor het sociolinguïstisch onderzoek naar
taaivariatie in stedelijke taalgemeenschappen stammen overwegend uit Engelstalig gebied. Eerst en vooral is dat het onderzoek van Labov (1966) naar taaivariatie in New York City. Dit onderzoek met zijn boeiende uitkomsten vormde de
aanleiding voor een reeks van onderzoeken naar taaivariatie in stedelijke gebieden. De eerste navolging in de Verenigde Staten was de studie van Shuy, Wolfram

2

Hoofdstuk 1

& Riley (1967) in Detroit, maar snel volgden ook soortgelijke projecten in andere
landen, In Canada bijvoorbeeld voerden Sankoff & Sankoff (1973) een uitvoerig
onderzoek uit naar het stadsdialect van Montreal (een Franstalige taalvariëteit).
In Engeland deed Trudgill (1974) onderzoek in Norwich1. Deze onderzoeken kenmerken zich, zeker voor linguïstische begrippen, door grootschaligheid en door
het toepassen van sociaal-wetenschappelijke methoden en technieken op de analyse van de variatie in spontaan taalgedrag. Kenmerkend is ook de descriptieve,
exploratieve oriëntatie en dat is niet verwonderlijk gezien de geringe kennis van
taalvariatiepatronen in stedelijke taalgemeenschappen. Het onderzoek in Nijmegen sluit aan op de benadering en opzet van deze onderzoeken.
Het onderzoeksterrein dat in sociolinguïstisch onderzoek naar taaivariatie bestreken wordt is breed in die zin dat onderzoek naar taal en taalgedrag en naar
de determinanten van variatie in taal en taalgedrag raakvlakken heeft met vele
andere wetenschappelijke disciplines. De veranderingen en verschuivingen in een
stadsdialect kunnen niet los gezien worden van de algemene maatschappelijke en
sociale ontwikkelingen en het is daarom noodzakelijk om Nijmegen en het Nijmeegs dialect te situeren tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen. Daarom
wordt in dit hoofdstuk enige achtergrondinformatie gegeven over het verschijnsel stadsdialect vanuit een historisch en sociaal-geografisch perspectief (1.2.1).
Daarop volgt een korte schets van de benadering van het stadsdialect in de taalkundige discipline die zich van oudsher met de studie van de dialecten bezig
houdt, de dialectologie (1.2.2). Enige achtergrondinformatie over Nijmegen volgt
in 1.3, zowel van historische aard (1.3.1) als van dialectologische aard (1.3.2). De
doelstellingen van het onderhavige onderzoek worden beschreven in de slotparagraaf (1.4).
1.2 HET VERSCHIJNSEL

STADSDIALECT

1.2.1 Het urbanisatieproces
Om de positie van het Nijmeegs te kunnen bepalen is het goed om het Nijmeegs dialect en de ontwikkelingen en verwikkelingen in dit dialect te plaatsen in
het wijdere perspectief van het ingrijpende urbanisatieproces dat zich de laatste
honderd tot honderdvijftig jaar praktisch over de hele wereld voltrokken heeft.
Rond het jaar 1800 leefde ongeveer 2.5% van de wereldbevolking in steden, als
we bij de definitie van een stad een drempel van 20.000 inwoners aanhouden. In
1970 bleek een kwart van de wereldbevolking in steden te wonen en in het jaar
2000 zal naar schatting zelfs de helft van de wereldbevolking in steden woonachtig
zijn. Gezien de explosieve groei kan men spreken ал een urbane revolutie op
wereldwijd niveau. Het gaat om een complex van oorzaken zoals een verhoogde
productie in de landbouw, toename van de transportmogelijkheden, de opkomst
1
Labov (1982:91-92) geeft een overzicht van grootschalige onderzoeken naar taal variatie en
taalverandering in 'urban speech communities'.
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van de industrie, \ r erbeteringen in de medisch-hygiënische omstandigheden en de
opkomst van nationale staten (cf. bijv. Nelissen 1979:29-30).
De urbanisatie en industrialisatie geven de samenleving een geheel andere
vorm. Een samenleving waarin het accent ligt op het platteland, op de voedselproductie, op kleinschaligheid, op tamelijk kleine, gesloten gemeenschappen
maakt plaats voor een samenleving gekenmerkt door massacommunicatie, heterogene bevolkingscomplexen, subculturen, schaalvergroting en geografische en
sociale mobiliteit.
De stedelijke expansie is niet alleen in kwantitatieve termen uit te drukken.
Het wordt wel eens over het hoofd gezien dat de maatschappelijke omwentelingen
in de vorige eeuw tot een heel ander type stad geleid hebben. Er is sprake van
een ingrijpende kwalitatieve verandering. Ook ten aanzien van de sociale en morfologische structuur van steden moeten we spreken van een revolutie. Grünfeld
(1974) geeft de volgende, ideaaltypische schets van de preïndustriële stad. De
kern van de preïndustriële maatschappij wordt gevormd door een elite, die de
bovenlaag vormt van een strikt hiërarchisch opgebouwde standenmaatschappij
waarin praktisch geen ruimte voor sociale mobiliteit is. De statusstructuur is
gekoppeld aan religieuze en traditionele waarden. De economische structuur is
gebaseerd op een ambachtelijke productiewijze. Het stedelijk economische systeem is overwegend autonoom en gesloten. De steden vervullen in het algemeen
allereerst een regionale markt- en verzorgingsfunctie.
De omwentelingen in de vorige eeuw wijzigen dit stedelijk systeem diepgaand.
Grünfeld (1974) wijst op enkele aspecten die de diep ingrijpende heroriëntatie
van de stedelijke organisatie illustreren. De mechanisering vereist het bijeenbrengen van grote aantallen arbeiders, die grotendeels gerecruteerd worden van
het platteland. Er vindt een toenemende verstedelijking plaats, die in de huidige
tijd Zelfs het platteland omvat, en er is sprake van een geleidelijk toenemende
stagnatie van het platteland. Voor grote scharen van migranten worden in korte
tijd en op grote schaal woongelegenheden geschapen, liefst in de nabijheid van
fabrieken. Er komt een nieuwe, veel minder stabiele en minder doorzichtige statushiërarchie tot stand. Er vindt een verdergaande specialisering van arbeid
plaats en er ontwikkelen zich nieuwe arbeidssectoren, zoals de tertiaire en de
quartaire sector.
Deze sociale en economische veranderingen zijn van invloed op de ruimtelijke
structuur en organisatie van de stad. In vroeger tijden was er geen correlatie
van sociale groepen met grotere ruimtelijke gebieden. In het zeventiende-eeuwse
Amsterdam bijvoorbeeld woonde de lokale elite aan de brede grachten in de
buurt van het stadscentrum, terwijl het bedienend personeel in de smalle straten woonde die de verbinding tussen de brede grachten vormden. Coöpererende
arbeidsgroepen woonden in eikaars nabijheid. De gilden woonden vaak bijeen.
Hetzelfde gaat op voor de handelslieden en hun bedienend personeel. Voor Nijmegen geldt een vergelijkbare indehng van de stad: regenten en renteniers woonden aan de hoofdstraten in het centrum, terwijl het bedienend personeel en de
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minder bedeelden huisden in de veelal zeer nauwe gasjes en steegjes.
In het industriële tijdvak komen sociaal-culturele en so ei aal-economische veranderingen ruimtelijk tot uitdrukking. Er ontstaat een ruimtelijke scheiding van
stedelijke functies. Het centrum bijvoorbeeld verliest een groot deel van zijn
woonfunctie en biedt ruimte voor de werkgelegenheids- en verzorgingsfunctie.
Andere wijken hebben uitsluitend een woonfunctie. Er treedt een zekere homogenisering van woongebieden op. Mensen met een gelijksoortige status komen in
dezelfde woongebieden terecht. Er treedt een sociale differentiatie van de wijken
op.
1.2.2 Met dialectologie eh onderzoek
De diep ingrijpende maatschappelijke veranderingen gingen ook in ons land niet
voorbij aan de talige heterogeniteit. Zij betekenden een bedreiging voor het
voortbestaan van de dialecten, die zich tot de negentiende eeuw konden ontwikkelen en differentiëren in een samenleving die grotendeels ruraal van aard was.
De belangstelling van de taalwetenschap en met name de dialectologie hield geen
gelijke tred met de nieuwe ontwikkelingen. De belangstelling voor de dialecten
in de steden was marginaal en nogal negatief van aard, hoezeer men dat ook achteraf berouwt (Weijnen 1966:135). In de geest van de geografische traditie in de
dialectologie beperkte het onderzoek zich hoofdzakelijk tot de verhouding van de
stad versus de omgeving (Radtke 1976). Deze verhouding stond meestal in het
licht van de 'verderfelijke' standaardtaalinvloeden die zich via de stad verspreidden. Over de taalexpansieve kracht van stedelijke centra in wat oudere dagen
vinden we een mooie beschrijving bij Bach (1969), een beschrijving die tevens
het hiërarchische karakter van het expansieproces duidelijk weet te schetsen:
"Da die Angehörigen der führenden Schicht am zahlreichsten in den
Städten zu finden sind und von hier aus stärksten Einfluss auf die
anderen Schichten der Stadt wie ihres Lebensraums auszuüben vermögen, laufen die sprachlichen Wirkungen des Fernverkehrs vorzugsweise über die Städte (....). Zunächst wird die Stadt, bes. der
Vorort einer Verkehrsgemeinschaft, eines Territoriums den fremden
Sprachformen gewonnen, und von hier aus dringen sie über die jenen
zugeordneten kleineren Zentren, über die von der Stadt abhängige
ländliche Oberschicht, über die vom Lande stammenden und dorthin
zurückkehrenden städtischen Dienstboten, über den Marktverkehr ...
in das dem städtischen Einfluss geöffnete Gebiete vor (...)." (Bach
1969:114)
Als voorbeeld van bovenstaand proces bespreekt Bach de uitstraling vanuit
de stad Straatsburg. Zijn tweede voorbeeld stamt van Nederlandse bodem; het
betreft de taaiexpansie vanuit Amsterdam zoals beschreven door Kloeke (1927).
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R o n d o m steden zijn in Nederland vele voorbeelden van expansie t e vinden 2 . In
verband met het hiërarchische k a r a k t e r van het expansieproces is het vermeldenswaardig d a t verschillende steden in Nederland over het p l a t t e l a n d heen een
sterke gelijkenis vertonen 3 .
De dialectologie richtte zich vooral op de expansiediffusie. D a t ging ten koste
van de studie van de relatie tussen m i g r a t i e en stadsdialect 4 en van de studie van
de interne s t r u c t u u r en veranderingen in d e stad en van de sociale differentiatie
van het stadsdialect. Desondanks zijn er enkele belangwekkende studies verschenen. Bach (1924) beschrijft hoe de t o e s t r o o m van nieuwe inwoners gevolgen
heeft gehad voor het lokale dialect van B a d E m s . Inspirerend is de historische
schets van 250 j a a r Weens dialect van Steinhauer (1953), die de n a d r u k legt op
de interne differentiatie als wezenlijk kenmerk van het Weense dialect.
De a a n p a k van Steinhauer is d a a r o m ook zo interessant, o m d a t juist een
o m v a t t e n d e cultuurhistorische b e n a d e r i n g een goed aangrijpingspunt biedt voor
onderzoek n a a r veranderingen in het dialect en de positie van het dialect in
de laatste eeuwen. M a t t h e i e r (1980) beargumenteert op k l e m m e n d e wijze de
noodzaak van een gecombineerde taalhistorische en taalsociologische a a n p a k om
de ontwikkelingsgang van de dialecten in kaart te brengen. E r is nog steeds een
gebrek a a n theorievorming over de veranderende positie van de dialecten tegen
de achtergrond van algemene sociale en culturele veranderingsprocessen zoals
(sub)urbanisatie, industrialisatie en telecommunicatie.
1.3 DE STAD NIJMEGEN
1.3.1 Enkele hittorische

gegevens

Gedurende het eerste driekwart van de 19e eeuw wekt Nijmegen de indruk van een
rustige, slaperige provinciestad 6 . De samenleving is statisch en de bevolking valt
in een duidelijke hiërarchie uiteen: er is een kleine groep regenten en renteniers;
daarop volgt een b r e d e groep van handwerkers, ambachtslieden, neringdoenden
en winkeliers; t o t slot is er de omvangrijke groep van het 'lagere volk', die in
deze periode gebukt ging o n d e r zware a r m o e d e . Overigens viel de tegenstelling
arm-rijk tot a a n het einde van de 19e eeuw goeddeels samen met het religieuze
onderscheid katholiek-protestant.
De s t a d h a d (toen al) primair een verzorgings- en woonfunctie. Sedert 1800
waren handel en manufactuur in omvang teruggelopen, terwijl de industriële
'Voorbeelden ïijn Maastricht, Venlo, Zutphen, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht (Weijnen 1966:102). Niet alle steden hebben echter een isoglossenstiuctuur die kenmerkend is voor
expansie. Voorbeelden іцп Hulst, Roermond en Enschede (Weynen 1966:102).
3
Voorbeelden zijn de steden in Friesland, een aantal steden in Overijssel en Gelderland en de
steden in Zuid-Holland (Weijnen 1966:118).
4
Migratie valt onder een andere vorm van diffusie, namelijk relokatiediffusie. De termen
expansiedifFusie en relokatiediffusie komen uit de sociale geografie; zie bijv. Abler, Adams к
Gould (1977:390-391).
5
De historische gegevens zijn gebaseerd op De Vries (1969) en Van Hoften & Janssen (1979).
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ontwikkeling achterbleef toen deze zich rond 1850 in de rest van Nederland manifesteerde. Er zijn een drietal redenen te noemen waarom Nijmegen buiten de
stroom van de economische ontwikkeling bleef (De Vries 1969):
1. Nijmegen moest de vestingsstatus handhaven (Nijmegen was opgenomen in de oostelijke verdedigingsgordel); uitbreiding van de
stad was daardoor onmogelijk.
2. De ligging van de stad was niet zo gunstig; de stad lag door slechte
verbindingen vrij geïsoleerd.
3. De politieke macht berustte bij de renteniers die het meest gebaat
waren met Nijmegen als woonstad; daarnaast was de middenstand
geporteerd voor de handhaving van de vestingsstatus vanwege de
verteringen Van het garnizoen.
De slechte economische situatie werkt een toename van de groep paupers in de
hand die deels door immigratie tot stand komt. De economische situatie op
het platteland is slecht. Een deel van de agrarische bevolking zoekt zijn heil
in een verhuizing naar de stad. Het grootste deel van de bevolkingstoename
in die periode is echter te danken aan de natuurlijke toename. Nijmegen raakt
in de loop van de 19e eeuw overvol. Er wonen in 1875 25.000 mensen op een
oppervlakte die berekend is op hooguit 15.000 mensen.
In 1877 vond de ontmanteling van de stad plaats, maar deze wordt niet gevolgd door een golf van industrialisatie. Nijmegen is nooit een typische industriestad geworden. De ontmanteling resulteert echter wel in een periode van grote
bedrijvigheid die ook massale immigratie van het platteland tot gevolg heeft. De
periode 1800-1900 kent een vestigingsoverschot. Onder het recruteringsgebied
vielen 't Rijk van Nijmegen, de Over-Betuwe en vooral het Land van Maas en
Waal. Nijmegen kent natuurlijk ook emigratie. Vooral in de periode 1870-1914
wordt er naar Duitsland, met name het Roergebied, getrokken. Behalve van verhuizingen is er ook sprake van pendelaars en seizoenarbeiders die in Duitsland
werk vinden.
De ontmanteling had vergaande gevolgen voor de Benedenstad. Door de
trek van de notabelen en welgestelden naar de riante singels en de trek van
de middenstanders naar de Bovenstad verloor de Benedenstad haar functie als
stadscentrum. Bestaande uit een wirwar van straatjes, gasjes en sloppen, raakte
ze in verval en begon te verkrotten. De volkswoningbouw die rond 1910 op gang
kwam, kon de druk op de Benedenstad als woongebied door de immigratie niet
geheel wegnemen.
De Benedenstad werd een arbeiders- en paupersbuurt. De slechte situatie
wordt versterkt door de crisis van de jaren dertig. De armoede schiep in de
Benedenstad wel een hechte band tussen de bewoners, een band van saamhorigheid, wederzijdse hulp en gemeenschapszin, waaraan veel oudere Nijmegenaren
nog met weemoed terugdenken (zie Van Hoften & Janssen 1979). Daar vertoef-
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den ook de mensen die bij de gegoede burgerij niet hoog aangeschreven stonden:
kaaisjouwers, prostituees, scharrelaars, uitdragers, daklozen, zwervers, spiritusdrinkers, straatmuzikanten en bedelaars. Na de Tweede Wereldoorlog valt deze
verkrotte wijk met haar gesloten gemeenschap door sanering en kaalslag uiteen.
Kaart 1.1 geeft een indruk van de ruimtelijke indeling van de stad Nijmegen
ten tijde van het onderzoek. De Benedenstad (wijk 00) ligt aan de Waal. De
oude Bovenstad lag ten zuiden van de Benedenstad en wel in het stadsdeel dat
als Centrum op de kaart staat aangegeven (wijk 01). De omvang van deze twee
wijken maakt duidelijk dat de stad Nijmegen sinds de ontmanteling aan het eind
van de vorige eeuw een enorme ruimtelijke groei heeft doorgemaakt.
1.3.2 Enkele dialeciologiache gegevens
Nijmegen lijkt wat weggedrukt te liggen tegen de landsgrens. Door de ligging
aan de Waal is Nijmegen echter altijd een stad geweest waarin handel en verkeer een belangrijke plaats innamen. De Waal slaat een verbinding in oostelijke
en westelijke richting en zeker in het direkte verzorgingsgebied zijn de noordzuidbetrekkingen van vitaal belang geweest. Het belang van handel en verkeer
voor Nijmegen lijkt nog eens benadrukt te worden door de ligging van de stad
vlakbij de grens van drie provincies: Gelderland, Limburg en Noord-Brabant.
Deze ligging illustreert echter ook enigszins de ambivalente positie die Nijmegen
in dialectgeografisch opzicht lijkt in te nemen.
De bekendste indeling van de dialecten van Nederland is die van Daan (zie
Daan & Blok 1969). In een bespreking van deze publikatie kritiseert Weijnen
(1970) de indeling van de dialecten van Zuid-Gelderland, Noord-Limburg en het
Land van Cuijk. Daan plaatst Nijmegen in een gebied dat de dialecten van de
grote rivieren omvat en dat ze Zuidgelders noemt. Het omvat de Betuwe, een
deel van het Land van Maas en Waal, de Liemers, het Rijk van Nijmegen en een
smalle strook boven de Rijn, inclusief Arnhem. Dit gebied is met een verticale
arcering aangegeven op kaart 1.2. Het lijkt, mede door zijn langgerekte vorm,
een soort buffer te vormen tussen de Noordoostelijke 'Saksische' dialecten en het
Brabantse en Limburgse gebied. De zuidgrens komt nog het meest overeen met
de scheidslijn die Jellinghaus (1892) trok tussen de zuidelijke Frankische en de
noordelijke Saksische dialecten.
De voorkeur van Weijnen (1970) gaat uit naar een aaneenvoeging van het
noordelijk deel van Limburg, het Noordbrabantse Land van Cuijk en de omgeving van Nijmegen. Hij vindt voor deze indeling steun bij illustere voorgangers
als Van Ginneken (1913) en Te Winkel (1904). De laatste onderscheidt het
Saksisch-Oostfrankisch en hij rekent daartoe de Liemers, de Overbetuwe, het
Rijk van Nijmegen, de Duffel (noordelijke punt van Limburg) en het Land van
Cuijk. Van Ginneken (1913) spreekt van Gelders-Limburgs en het verschil met
Te Winkel is dat hij het gebied verder Limburg in laat lopen en wel lot aan
het mtcÄ-kwartier. Het gebied zoals dat onderscheiden is door Van Ginneken
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(1913) is ook op kaart 1.2 aangegeven en wel met een horizontale arcering. Weijnen (1966:473) wil dit gebied nog wat uitbreiden in noordelijke richting door er
het zogenaamde Oostijsels aan toe te voegen (de dialecten in en rond Doetinchem, Doesburg en Zutphen). Daarmee grijpt hij nogal ver noordelijk en een wat
bescheidener uitbreiding zoals te vinden op de indelingskaart van de Oostnederlandse dialecten (Weijnen 1966:461) lijkt meer op zijn plaats. Deze bovengrens
is meer in overeenstemming met de smalle strook boven de Rijn die Daan aan
het Zuidgelders toevoegt.
De omstreden indeling van het gebied in de omgeving van Nijmegen illustreert, zo lijkt het, het feit dat het betrokken gebied een overgangsgebied vormt
tussen meer uitgesproken dialectgebieden. De dialecten hebben een gemiddelde
taalstructurele afstand tot de Nederlandse standaardtaal 6 ; ze verschillen in elk
geval niet in die mate van de standaardtaal als de geografisch meer perifeer gelegen dialecten (bijv. het Zuidlimburgs of het Gronings). Ze bezitten ook niet de
herkenbaarheid van de dialecten van de Achterhoek en zuidelijk Limburg 7 .
Over de status van het Nijmeegs en de ontwikkelingen in het dialect van
Nijmegen zijn slechts sporadisch wat gegevens te vinden. In zijn scriptie, geheten "De phonologie van het Nijmeegs dialect" en naar alle waarschijnlijkheid
geschreven in de twintiger jaren, maakt Pulles een onderscheid tussen het dialect gesproken in de Benedenstad en het dialect gesproken in de Bovenstad. Hij
merkt op dat in het dialect van de Benedenstad de kenmerken van het Nijmeegs
het meest sprekend zijn, al voegt hij daar veelbetekenend aan toe: "We kunnen
het dialect der Bovenstad gerust beschaafder, dus ook beheerschter noemen dan
dat der Benedenstad". BrinkhofF (1964) constateert dat het 'Nimweegs plat' al
aan het begin van deze eeuw bij de 'nette' middenstand in verval en diskrediet
raakt. De migratie vanuit de Benedenstad en de verkrotting en het verval van
dit stadsdeel na de ontmanteling van de stad hebben hierin een centrale rol gespeeld. De sanering en kaalslag na de Tweede Wereldoorlog van de Benedenstad
markeert een volgende belangrijke ontwikkeling voor het dialect van Nijmegen.
De ontvolking die daarmee gepaard ging, betekende de ondergang van een stuk
Nijmeegs 'taaireservaat', zo schrijft Brinkhoff (1964). Het maatschappelijk isolement waarin dit stadsdeel verzeild is geraakt zal echter ook als oorzaak gezien
moeten worden van de vergaande stigmatisering van het Nijmeegs dialect. Een
ander punt is dat ondanks het isolement van de Benedenstad het 'echte platte
Nimweegs' zich de laatste honderd jaar niet aan de invloed van de standaardtaal
heeft kunnen onttrekken. Dat blijkt uit oude dialectologische gegevens die voor
6
Hoe problematisch het begrip taalstructurele of linguïstische afstand ook is, in de verschillende rangordeningen van de dialecten wordt het dialectgebied waarin Nijmegen ligt steeds gerekend tot het middengebied (zie Hoppenbrouwers h Hoppenbrouwers (1988) en met name aldaar
tabel 4, waarin zij hun rangorde vergelijken met die van Daan & Blok (1969) en Van Hout &
Münstermann (1981)).
In de herkenbaarheid speelt echter niet alleen de taalstructurele afstand een rol. Dat wordt
afdoende geïllustreerd door bekendheid van bijvoorbeeld het Amsterdams en het Haags.
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het dialect van Nijmegen beschikbaar zijn.
Wat voor dialectologisch bronnenmateriaal is er beschikbaar? Het oudst is
een rijmende dialoog tussen man en vrouw in Van Ginneken (1913). Naar zijn
opgave stamt deze proeve van het Nijmeegs dialect uit het jaar 1839. De titel
luidt: "Keizer Karels klok. Zamenspraak tussen Hent en Mie. Een praotje iin
de Nimwigse toal". Waar Van Ginneken dit poëtisch duet vandaan heeft is mij
onbekend en de betrouwbaarheid van deze schriftelijke weergave van het dialect
lijkt discutabel. Desalniettemin maakt dit 'Nimwigs praotje' duidelijk dat veel
kenmerken van het oude Nijmeegs niet of nauwelijks nog in het hedendaagse
dialect zijn terug te vinden. We vinden de werkwoordsvorm <wunsch> voor
wensen, woorden als <neis> (nieuws), <niemes> (niemand), <oe> of <ou>
(jou) en <stong> (stond). Deze vormen laten zien dat het Nijmeegs zich vroeger beter schikte in de dialectgeografische omgeving dan tegenwoordig. Zo'n
bewering dient evenwel onderbouwd te worden met andere en betrouwbaardere
bronnen.
Voor het naspeuren van oudere stadia in het dialect van Nijmegen en de veranderingen en ontwikkelingen in het dialect zijn een beperkt aantal schriftelijke
bronnen van dialectologische dan wel dialectgeografische aard beschikbaar en wel
de volgende:
• De enquête Kern
Deze enquête is voor Nijmegen ingevuld in het jaar 1879. De antwoorden
zijn redelijk goed leesbaar en de enquête is volledig ingevuld.
• De enquête Willemi
Deze oude enquête is voor Nijmegen ingevuld in 1887. De respondent is in
Nijmegen geboren in 1847. De enquête is lang niet volledig ingevuld.
• De scriptie van Pulles
De scriptie van J. Pulles komt uit het archief van de Nijmeegse Centrale
voor Dialect- en Naamkunde. Deze scriptie over de fonologie van het dialect
van Nijmegen moet onder het wakend oog van Van Ginneken tot stand zijn
gekomen. De inventaris van de fonemen geschiedt dan ook op basis van de
principes van de structurele fonologie. Zijn zegsman voor de Benedenstad
is geboren in 1876; zijn zegsvrouw voor de Bovenstad is geboren in 1846.
• De Vragenlijsten van het Centraal Bureau voor Nederlandsche en Friesche
dialecten
Voor Nijmegen zijn de vragenlijsten no. 1 (1931) t / m no. 13 (1945) ingevuld. Alle vragenlijsten zijn door F. Wils, geboren in 1867, ingevuld. De
vragenlijsten 1, 6, 11 en de Gemeenschappelijke Vragenlijst zijn ook nog
door anderen ingevuld.
• De Reeks Nederlandse Dialektatlassen (— R.N.D.)
Het materiaal staat in deel 10 ("Dialektatlas van Oost-Noord-Brabant, de
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Rivierenstreek en Noord-Nederlands Limburg") verzorgd door A. Hol en
J. Passage en het is gepubliceerd in 1966. De enquête voor Nijmegen is
afgenomen in de periode 1950-1952. Er waren vier zegslieden waarvan de
oudste rond 1878 geboren zal zijn.

Deze reeks van bronnen lijkt zo op het eerste gezicht voldoende materiaal op
te leveren om de variatie in het hedendaagse Nijmeegs te kunnen leggen naast
oudere stadia van het Nijmeegse dialect. De genoemde bronnen blinken echter
geen van alle uit door omvangrijkheid of gedetailleerdheid. Dat blijkt problemen
op te leveren bij het vaststellen van het taalhistorisch referentiepunt van de
taalvariatiepatronen die aangetroffen zijn in het onderhavige onderzoek (zie 5.2.1,
alsook de hoofstukken 6 t / m 8).
1.4 DE DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK

Van meet af aan is in het Nijmegen-onderzoek veel aandacht geschonken aan methodologische aspecten van survey-onderzoek naar taaivariatie. De veelheid van
mogelijke oorzaken of bronnen van taaivariatie en de complexiteit van de verbintenis tussen sociale en linguïstische structuren maken de analyseresultaten en
de interpretaties van deze resultaten kwetsbaar. De onderzoeksopzet alsook de
analyse dienen daarom met een grote mate van methodologische zorgvuldigheid
omgeven te worden. Eén van de doelstelingen van het onderhavige onderzoek
betreft dan ook een evaluatie en uitwerking van een aantal methodologische aspecten van dit type onderzoek.
Verschillende methodologische aspecten komen al uitgebreid aan bod in hoofdstuk 2 en 3. Hoofdstuk 2 bevat de verantwoording en beschrijving van de onderzoeksopzet. Deze verantwoording en beschrijving is geordend rondom twee
thema's: de selectie van de informanten en de verzameling van de data (inclusief de selectie van de taalvariabelen). Hoofdstuk 3 gaat tamelijk uitgebreid in
op de opzet en het verloop van de steekproef van autochtone informanten uit
de Nijmeegse taalgemeenschap. Belangrijke onderwerpen van methodologische
aard vormen de generaliseerbaarheid en geloofwaardigheid van de steekproef. De
aandacht voor de methodologie van sociolinguïstisch onderzoek blijft ook kenmerkend voor de hoofdstukken die de analyse van de linguïstische data bevatten
(hoofdstuk 5 t / m 8).
Naast deze methodologische doelstelling zijn er natuurlijk de doelstellingen
van inhoudelijk aard. Vanwege de complexiteit van de wisselwerking tussen sociale krachten en linguïstische parameters heeft het sociolinguïstisch onderzoek in
Nijmegen allereerst een bescheiden, descriptief gerichte doelstelling. Het doel van
het Nijmegen-onderzoek is het traceren en beschrijven van structurele elementen
in de variatie van taal en taalgedrag. In hoofdstuk 4 vormen het gebruik van het
Nijmeegs dialect en de oordelen over dit dialect het object van onderzoek. De
gegevens geven inzicht in de status en het prestige van het Nijmeegs dialect en in
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de algemene veranderingen in de positie van dit dialect zoals die door de informanten worden gepercipieerd. Dit hoofdstuk moet vooral gezien worden als een
kader van meer taalsociologische aard ten behoeve van de micro-achtige analyses
van taal verschijnselen in de hoofdstukken 5 t / m 8. De descriptieve doelstelling
van het onderzoek is karakteristiek voor grote delen van de hoofdstukken 5 t / m
8, waarin de analyse van de variatie in een reeks van taaiverschijnselen het centrale onderwerp vormt. In hoofdstuk 5 gaat het om de analyse van de kennis van
een aantal taal verschijnselen in het Nijmeegs dialect, gemeten via een dialecttest.
Hoofdstuk 6 bevat de analyse van de realisatie van een aantal taalvariabelen bij
het voorlezen door de informanten van een lijst van woorden. De hoofdstukken
7 en 8 bevatten de analyses van taalvariabelen in spontaan gesproken taal. In
hoofdstuk 7 komen de fonologische taalvariabelen aan bod, in hoofdstuk 8 de
morfologische en lexicale variabelen. Een drietal veelvuldig in sociolinguïstisch
onderzoek gebruikte sociaal-demografische variabelen vormen in deze hoofdstukken het 'sociale' hart van het beschrijvingskader van de structuur in taaivariatie:
beroepsgroep, leeftijd en sekse.
Naast de bovengenoemde descriptieve doelstelling zijn er nog een viertal additionele inhoudelijke doelstellingen van meer pretentieuze aard. Allereerst wordt
een meer dan gebruikelijke plaats ingeruimd voor de linguïstische analyses van
de onderzochte taaiverschijnselen. Dergelijk soms minitieus ogend onderzoek
is noodzakelijk om de linguïstische parameters in de structuur van taaivariatie
aan het daglicht te brengen. Het uitgangspunt is dat empirische gegevens over
variatie in taal en taalgedrag een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling
van theoretisch-linguistische concepten en dat ze een toetssteen vormen voor de
validiteit van dergelijke concepten.
Op de tweede plaats ligt een belangrijk accent op de samenhang ofwel covariatie tussen de afzonderlijke taalvariabelen. In het sociolinguïstisch onderzoek
heeft de nadruk nogal eenzijdig gelegen op de analyse van afzonderlijke taalvariabelen. De basishypothese die getoetst wordt aan de hand van de Nijmeegse data,
luidt dat taalvariabelen niet ieder hun eigen weg zoeken op het variatiespectrum
tussen dialect en standaardtaal, maar dat er een zekere coherentie of onderlinge
samenhang zal bestaan. Dat sluit niet uit dat een taalvariabele voor een deel gekenmerkt kan zijn door een uniek variatiepatroon of dat clusters van variabelen
gekenmerkt zijn door een zekere mate van autonomie, maar daarnaast, zo luidt
de verwachting, is een aanmerkelijk deel van de verzameling variabelen verbonden door algemeen werkzame krachten. De analyse van correlationele patronen
van variabele taaiverschijnselen en vooral van verwante taalvariabelen vormt al
een belangrijk thema in de hoofdstukken 5 t / m 8. Hoofdstuk 9 is in zijn geheel
gewijd aan de analyse van algemene patronen in de onderzochte taalvariabelen.
Op de derde plaats wordt niet volstaan met de analyse en beschrijving van de
invloed van de drie eerder genoemde primaire sociaal-demografische variabelen.
In hoofdstuk 10 komen nog een drietal additionele niet-talige variabelen aan
bod om de aangetroffen taalvariatiepatronen te verklaren, nl. opleiding, socia-
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le stijging en 'bekendheid met het dialect'. De doelstelling van de analyses in
dat hoofdstuk ligt niet op het puur beschrijvende vlak. Het gaat niet zozeer
om de vraag of bepaalde factoren op een statistisch significante wijze gerelateerd
zijn aan taalvariatiepatronen, maar om de vraag of de gevonden correlaties en de
verhoudingen tussen de sociale variabelen in meer causale termen geïnterpreteerd
kunnen worden. Deze interpretatie geschiedt tegen de achtergrond van meer
globale sociale ontwikkelingen en veranderingen in de stad Nijmegen.
De vierde additionele doelstelling betreft de analyse van taalvariatieprocessen op het niveau van het taalsysteem van de individuele spreker. Veruit de
grootste bekendheid op dit vlak geniet de variabele regel, in feite een gewone
productieve taalregel waaraan een probabilistisch gewicht wordt toegekend. De
waarschijnlijkheid van toepassing van een dergelijke regel kan variëren afhankelijk van spreker, context en linguïstische parameters. Zowel op het niveau van
linguïstische beschrijving als op het niveau van verklaring van taalvariatieprocessen schiet een dergelijk regeltype tekort, zo wordt beargumenteerd in hoofdstuk
11. In dat hoofdstuk wordt gepleit voor een theoretisch kader waarin begrippen
als keuze, utiliteit en sprekerstrategieën centrale concepten vormen.
Tot slot past hier nog een opmerking over de veelvuldige toepassing van statistische analysetechnieken in het onderhavige onderzoek. In dat opzicht voldoet
het onderzoek aan de verwachting van SankofF & Labov (1979:189), dat variatieonderzoek in toenemende mate een beroep zal doen op uiteenlopende statistische
methoden. De toepassing van statistische analyses is evenwel nooit gemeengoed
geworden in het linguïstisch onderzoek, ondanks interessante aanzetten zoals de
beroemde wet van Zipf (Zipf 1965) en een geslaagde correlationele classificatie van
Indo-Europese talen (Kroeber & Chrétien 1937). Desalniettemin hebben uiteenlopende statistische technieken een toepassing gevonden in het sociolinguïetisch
onderzoek sinds de jaren zeventig: variantie-analyse (bijv. Milroy 1980), multiple
regressie (bijv. Labov 1980b), clusteranalyse (bijv. Jones-Sargent 1983), multiditnensionele schaaltechnieken (bijv. SankofF & Cedergen 1976), factoranalyse
(bijv. Ma к Herasimchuk 1972, Berdan 1978, Horvath & Sankoff 1987), implicationele schalen (bijv. Bickerton 1971), logistische analyse (VARBRUL, Rousseau
& SankofF 1978) en loglineaire analyse (bijv. Van Hout 1981). Deze multivariate
technieken blijken krachtige analysemiddelen, of het nu gaat om taaistructureel
gerichte analyses of om de analyse van de sociale factoren die van invloed zijn
op taaivariatie. De genoemde voorbeelden maken duidelijk dat de toepassing
van statistische technieken langzamerhand gemeengoed geworden is in het sociolinguïstisch onderzoek.

Hoofdstuk 2
De onderzoeksopzet

2.1 INLEIDING

In de opzet van een sociolinguïstisch onderzoek vormen de selectie van de informanten en de dataverzameling bij de geselecteerde informanten centrale onderdelen. De selectie van de informanten heeft zowel betrekking op de keuze van de
groepen informanten die onderzocht worden (stratificatie) als op de steekproefmethodiek. In de dataverzameling vormt de elicitatie van spontane taaldata een
belangrijk onderwerp. Data afkomstig van spontaan taalgebruik hebben immers
een bijna koninklijke status in sociolinguïstisch onderzoek.
Het onderwerp van 2.2 is de selectie van de informanten. Er wordt in deze
paragraaf in ruime mate aandacht besteed aan methodologische kwesties als het
stratificeren, het autochtoniecriterium, het aantal informanten en het trekken
van de steekproef. Om de structuur van de taalvariatiepatronen van het Nijmeegs en de invloed van sociale factoren te kunnen traceren is gekozen voor
een gestratificeerde steekproef en wel voor een stratificatie naar drie sociaaldemografische variabelen: beroepsgroep, leeftijd en sekse. De stratificatiecriteria
worden in 2.2.1 besproken. Twee andere aspecten die van belang zijn bij de opzet
van de steekproef zijn het aantal informanten en de criteria die aangelegd worden
ten aanzien van de mate van autochtonie van de informanten. Deze aspecten en
de beslissingen die in het Nijmegen-onderzoek genomen zijn komen aan de orde
in respectievelijk 2.2.2 en 2.2.3.
In 2.3 wordt de opzet van de verzameling van de data geschetst. In 2.3.1
wordt ingegaan op de inrichting van het interview en de soorten van gegevens
die door middel van het interview zijn verzameld. Voor de verzameling van
de taaldata moet ook beslist worden welke taal verschijnselen of taalvariabclen
onderzocht worden. De selectie van de taaivariabelen is het onderwerp van 2.3.2.
Deze paragraaf wordt besloten met een globaal overzicht van de bestudeerde
taalvariabclen.
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2.2 DE SELECTIE VAN DE INFORMANTEN
2.2.1 De drie siratificerende

kenmerken

In sociolinguïstisch onderzoek gaat het niet zozeer om puur een beschrijving van
een taalgemeenschap of groepen sprekers in een taalgemeenschap, maar om de
beschrijving en verklaring van de relatie tussen linguïstische en sociale structuren. Dat impliceert dat het de voorkeur verdient om aan die sociale factoren
een speciaal gewicht toe te kennen in de onderzoeksopzet, die naar verwachting
gerelateerd zijn aan verschillen in taalgebruik tussen de leden van een taalgemeenschap. Dat kan door te kiezen voor een zogenaamde gestratificeerde onderzoeksopzet, die optimaal zal zijn voor de bepaling van de invloed en rol van
de stratificerende factoren of variabelen als elk van de cellen of strata een even
groot aantal informanten bevat. Om het aantal cellen in de hand te houden is
het echter noodzakelijk om de stratificatie te beperken tot een klein aantal variabelen. Voortbordurend op het taal variatie-onderzoek in grotere steden ligt het
voor de hand om de kenmerken leeftijd, sociaal milieu en sekse te beschouwen
als de factoren die het meest in aanmerking komen als criteria voor stratificatie
van de onderzoekspopulatie.
Leeftijd
Er zijn talloze mogelijkheden om de leeftijdsdimensie te stratificeren. Natuurlijk
verdienen die indelingen de voorkeur die het best sporen met de leeftijdsfases
die het meest informatief zijn voor veranderingen in taal en taalgedrag. Aan de
andere kant is het bij onderzoek naar taaivariatie en taalverandering van belang
om een zo breed mogelijk leeftijdsspectrum te analyseren om op die manier in een
enkele (cross-sectionele) momentopname zo veel mogelijk 'echte' tijd te vangen.
Deze twee indelingscriteria kunnen in elkaar verstrikt raken. De taalverandering in reële tijd kan gaan interfereren met effecten die typisch zijn voor
'age-grading', d.w.z. voor gedrag eigen aan een bepaalde leeftijdsfase. Zo is
het voorstelbaar, zoals één van de informanten zelf constateerde, dat met het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een toename van het dialectgebruik
gepaard gaat. De maatschappelijke verplichting om de beroepsstatus met bijpassend taalgedrag op te houden wordt voelbaar minder en men valt (deels) terug
op de taalvariëteit uit de kinder- en jeugdjaren.
Een duidelijke stratificatie van de leeftijdsdimensie kan bijdragen aan een
scheiding van taalverandering in reële tijd en effecten van 'age-grading'. Een
potentiële verwarring van deze twee factoren is helaas inherent aan pseudolongitudinaal onderzoek, aan onderzoek dus dat de factor tijd simuleert door
middel van een momentopname van uiteenlopende leeftijdsgroepen. De keuze
voor herkenbare leeftijdsgroepen biedt nog de beste waarborg voor de onderkenning van de twee soorten factoren, omdat dan gerichte verwachtingen geformuleerd kunnen worden omtrent de invloed van leeftijdspecifiek gedrag.
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Deze overwegingen hebben geleid tot een driedeling van de leeftijdsdimensie,
die gekenmerkt wordt door een breed leeftijdsspectrum èn tot het selecteren van
groepen met duidelijk afgeperkte leeftijdsgrenzen. De gekozen driedeling ziet er
als volgt uit:
• De groep adolescenten van 15-18 jaar
Deze leeftijdsgroep heeft het grootste deel van de taalverwerving achter de
r u g 1 . Personen uit deze leeftijdsgroep zijn ook op een leeftijd gekomen, d a t
ze zich b e w u s t zijn van de connotaties en n o r m e n r o n d o m taaivariatie (cf.
Reid 1978).
• De middengeneratie
van 35-44 jaar
Deze groep staat midden in de maatschappelijke l o o p b a a n . De m a a t s c h a p pelijke positie en het beroepsperspectief ligt voor d e m e e s t e n vast en de
meeste personen zullen zich a a n d a t sociale perspectief h e b b e n a a n g e p a s t .
Het is niet zonder belang op te merken dat de dataverzameling van dit
onderzoek plaatsvond in 1977. De grote teruggang in de werkgelegenheid
h a d zich toen al aangekondigd m a a r h a d zich nog niet doorgezet.
• De oudste generatie van 60-74 jaar
De o u d s t e groep bestaat voor het grootste deel uit personen die gepensioneerd zijn. De meesten nemen niet meer deel a a n het dagelijks productieproces of ze s t a a n op het p u n t zich hieruit terug te trekken.
Sociaal

milieu

De meest problematische factor voor het doorvoeren van een stratificatie, zowel
in theoretische als in praktische zin, vormt de indeling n a a r sociale klasse of sociaal milieu. In veel sociolinguïstische en taalsociologische onderzoeken wordt
aangesloten bij de in de empirische sociologie gepraktiseerde m e t h o d e s om op
basis van een beperkt aantal kwantitatieve gegevens de positie van een persoon
in de sociale s t r u c t u u r vast te stellen. Veelgebruikte kenmerken zijn beroep, inkomen, opleiding en woonomstandigheden. De gebruikte indelingen m a a r ook de
gebruikte methodiek s t a a n vaak a a n kritiek bloot, vooral o m d a t de theoretische
grondslag van dergelijke indelingen van de sociale hiërarchie te kort schiet 2 .
In het sociolinguïstische kamp is geregeld een geluid van ontevredenheid te
horen over de abstractheid van de g a n g b a r e sociologische indelingen (o.a. Wölck
1976). Vaak pleit men voor het gebruik van meer natuurlijke groepen (o.a.
Pellowe 1976). Een excellent voorbeeld van het werken met natuurlijke groepen
'Dat wil natuurlijk niet zeggen dat sociolingulstisch onderzoek pas op deze leeftijd inteiessant
zou zijn.
"Een vlootschouw van opvattingen over de sociale structuur in verband met taal is te vinden
in Hager, Haberland & Paris (1973). De Nederlandse variant is Van Nieuwstadt, Lenders к
Mazeland (1978).

18

Hoofdstuk 2

is het onderzoek van Labov e.a. (1968) naar het taalgedrag van 'peer groups'.
Milroy (1980) schuift het concept 'netwerk' naar voren als een alternatieve factor
in de verklaring van taaivariatie. Bourdieu (zie o.a. Bourdieu 1984) biedt zelfs
een alternatieve theorie, waarin het op economische wetten gebaseerde concept
'taalmarkt' het middelpunt vormt.
Vanwege het feit dat het te kiezen criterium voor sociaal milieu een stratificerende factor vormt, moet er rekening gehouden worden met het feit dat
stratificatie des te moeizamer uit te voeren is naarmate de benodigde informatie
toeneemt. Wanneer de kosten van de steekproef niet te hoog mogen uitvallen,
is men onontkoombaar aangewezen op vrij eenvoudig te verkrijgen informatie.
Noodgedwongen is in het Nijmegen-onderzoek een eenvoudige indicator voor sociale klasse genomen. Er is gebruik gemaakt van de zogenaamde Beroepenklapper
van het Instituut voor Toegepaste Sociologie (zie Van Westerlaak, Kropman &
Collaris 1975). Een goede spreiding in het kenmerk beroep draagt ook bij aan een
goede spreiding van andere kenmerken die van belang zijn in verband met sociale
klasse zoals opleiding en inkomen. De beroepen worden in de Beraepenklapper in
zes niveaus geclassificeerd: (1) ongeschoolde handarbeid; (2) geschoolde handarbeid; (3) lagere employés; (4) kleine zelfstandigen; (5) middelbare employés; (6)
hogere beroepen.
Opname van de zes afzonderlijke beroepsniveaus in de onderzoeksopzet zou
bij kruising met de andere beoogde stratificerende variabelen (leeftijd en sekse)
een nogal groot aantal cellen opleveren. Het aantal is daarom gereduceerd. Nu
zijn er vele vormen van reductie mogelijk. Afzonderlijke niveaus kunnen samengevoegd worden, maar men kan ook bepaalde niveaus uitsluiten. Ammon
(1979) en Mattheïer (1975) wijzen bijvoorbeeld op het specifieke taalgedrag van
kleine zelfstandigen. Een reden om deze groep uit te sluiten zou kunnen zijn dat
ze het taalvariatiepatroon van de overige groepen doorbreekt. Het exploratieve
karakter van het Nijmegen-onderzoek zou echter weinig baat hebben bij het uitsluiten van één van de beroepsgroepen. De samenvoeging van beroepsgroepen is
evenwel ook niet zonder haken en ogen. Het is immers niet uitgesloten dat qua
taalgedrag verscheiden groepen onder één noemer geschaard worden. Niettemin
is gekozen voor een samenvoeging van beroepsgroepen en wel voor een driedeling
in een lagere beroepsgroep (handarbeid), een middengroep en een hogere groep.
Deze driedeling is tot stand gebracht door de samenvoeging van de twee laagste
beroepsniveaus (niveau 1 en 2) van de Beroepenklapper, de samenvoeging van de
lagere employés en de kleine zelfstandigen (niveau 3 en 4) en de samenvoeging
van de twee hoogste groepen (niveau 5 en 6).
Sekse
De derde stratificerende variabele is het kenmerk sekse. Sinds de zeventiger
jaren is er in de sociolinguïstiek veel aandacht geschonken aan de relatie tussen
taaivariatie en sekse. Het opsporen van de oorzaken van de seksedifferentiatie
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in taal vormt een belangrijk o n d e r z o e k s t h e m a in de sociolinguïstiek. Voor het
Nijmegen-onderzoek is vooral van belang d a t vrouwen in het algemeen minder
gestigmatiseerde vormen blijken te gebruiken d a n m a n n e n 3 en d a t ze in situaties
van taalverandering voorop lopen in het gebruik van taalverschijnselen die een
hoger maatschappelijk prestige h e b b e n .
Kruising van de leeftijdsgroepen (drie groepen) met de beroepsgroepen (eveneens drie groepen) levert al 9 cellen o p . Verdere stratificatie n a a r sekse zou geresulteerd h e b b e n in 18 cellen. Gezien de eis dat elke cel een redelijk a a n t a l
informanten m o e t bevatten, zou dit t o t a a l de toegemeten middelen van het onderhavige onderzoek r u i m te boven zijn gegaan. Er diende derhalve een reductie
plaats te vinden. Zonder d a t d a a r m e e een uitspraak wordt gedaan over het belang van onderzoek n a a r sekseverschillen in t a a l , is de inbreng van de variabele
sekse gereduceerd. Alleen bij de jongste leeftijdsgroep van 15-18 j a a r is het kenmerk sekse als s t r a t u m toegevoegd. Dat geeft in elk geval inzicht in de betekenis
van de variabele sekse in de 'jongere' taalvariatiepatronen.
2.2.2 Het aantal

informanten

In veel linguïstisch onderzoek wordt volstaan met een u i t e r m a t e gering a a n t a l
informanten en die weinige informanten worden bovendien doelgericht uit de onderzochte taalgemeenschap gelicht, ΐη veel modern grammatica-onderzoek kiest
de taalkundige zelfs bewust voor zichzelf als de meest ideale representant van
een taalgemeenschap. In dat geval beschouwt de taalkundige zichzelf door zijn
kennis van de betreffende taal en door zijn getraindheid in het gebruik van zijn
taaiintuïties representatiever voor het ideaalbeeld van de taal van een taalgemeenschap d a n de 'argeloze' doorsnee-taalgebruiker. In feite wordt in de dialectgeografie, waarin men met veel informanten pleegt te werken, eenzelfde procédé
aangehouden. Eén informant staat gewoonlijk voor één te onderzoeken plaats
c.q. taalgemeenschap. Tegenover deze onderzoeksmethodiek van introspectie en
gerichte trekking 4 kan de in de sociologie gebruikelijke methodiek van het surveyonderzoek geplaatst worden waarin de d a t a via een kanssteekproef bij een groot
aantal informanten verzameld worden.
De manier van selectie van informanten in de sociolinguïstiek strekt zich uit
van zuivere vormen van gerichte trekking tot volwaardige kanssteekproeven (Van
Hout 1978). Ook wat betreft het a a n t a l informanten heeft het sociolinguïstisch
onderzoek zich in een soort tussenpositie gemanoeuvreerd. Het a a n t a l informanten in sociolinguïstisch onderzoek n a a r stadsdialect schommelt tussen 40 en 120
personen. De kleinschaligheid van het linguïstisch onderzoek wordt zodoende
vermeden, m a a r ook de grootschaligheid van veel sociologisch survey-onderzoek.
Voorbeelden van sociolinguïstisch onderzoek met een b e d u i d e n d groter a a n t a l
3
Dat blqkt voor het Nederlands uit onderzoek naar het Amsterdamse stadsdialect (Brouwer
& Van Hout te versch., Schatz 1986).
4
Engeise termen: 'expert choice', 'purposive' of'judgment sampling'.
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informanten zijn zeldzaam. Een voorbeeld is het onderzoek van Levine & Crockett (1966) dat 275 informanten omvatte. Dit grote aantal was echter alleen
te verwerken omdat de onderzoekers zich bij de studie van de uitspraakrealiseringen van de taalvariabele (r) beperkten tot de analyse van voorgelezen zinnen
en woordenlijsten. Spontane taaluitingen zijn niet geanalyseerd. Een tweede
voorbeeld is de groots opgezette interviewcampagne van Shuy, Wolfram & Riley
(1967, 1968) in Detroit. Liefst 702 interviews werden afgenomen. Helaas is dat
materiaal slechts voor een gering deel geanalyseerd (zie met name Wolfram 1969).
Nu is het uitermate moeilijk zo niet onmogelijk om in zijn algemeenheid
de gewenste of noodzakelijk geachte omvang van een steekproef aan te geven.
De omvang is namelijk afhankelijk van een reeks van factoren en deze factoren
zijn onderling niet onafhankelijk. Onder meer wordt de omvang bepaald door de
precisie waarmee men populatieparameters wil schatten. Daarnaast is het aantal
te onderscheiden subgroepen of het aantal aan te brengen subclassificaties van
invloed. Hoe meer variabelen gerelateerd moeten worden aan de te onderzoeken
variabele(n), des te groter zal de steekproef moeten zijn om op verantwoorde
wijze de gewenste vergelijkingen te kunnen maken. Verder speelt de mate van
heterogeniteit of homogeniteit een beslissende rol bij de bepaling van de gewenste
omvang. Hoe heterogener de populatie of subpopulatie des te groter moet de
steekproef zijn om een bepaalde precisie te bereiken.
In het licht van de linguïstische traditie is het niet verwonderlijk dat in de
sociolinguïstiek bij herhaling op de homogeniteitsfactor wordt gewezen als argument om te mogen volstaan met een in verhouding tot het gemiddelde sociologische onderzoek gering aantal informanten. De oorzaken voor de relatief geringe
heterogeniteit worden zowel op psychologisch als op communicatief niveau gezocht. Van psychologische aard is de stellingname dat spontaan taalgebruik
minder sterk aan de controle van het bewustzijn onderhevig is dan het geven van
meningen of het beantwoorden van attitudevragen. De regelmaat, het onderliggend patroon wordt minder verstoord, omdat spontane taaiproductieprocessen
op een lager bewustzijnsniveau liggen dan het responsegedrag dat door de bank
genomen in het sociologisch survey wordt onderzocht (zie Labov 1966:181). Van
communicatieve aard is de stellingname dat er, willen mensen in een taalgemeenschap elkaar met een hoge mate van efficiëntie verstaan, een tendens aanwezig
moet zijn om een grens te stellen aan de omvang van de taaivariatie. Deze efficiëntie vergt een regelmatigheid in het taalgedrag, die niet in dezelfde mate in
andere vormen van gedrag gevonden wordt (zie SankofF 1974:22). Bij elk van
beide stellingnames is het niet moeilijk een relativerende opmerking te plaatsen.
De eerste stellingname zou tot de conclusie kunnen leiden dat de dialectoloog en
de grammaticus die beiden gebruik maken van grammaticaliteitsoordelen meer
informanten nodig hebben dan de sociolinguïst. Bij de tweede stellingname kan
opgemerkt worden dat ook ander sociaal gedrag zodanig effectief gereguleerd is
dat mensen eikaars handelingen ogenschijnlijk moeiteloos kunnen interpreteren
en begrijpen. Bovendien is de perceptieve capaciteit van de taalgebruiker groter
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d a n het productief vermogen. Ook zijn m e n s e n tegenwoordig over het algemeen
meer a a n t a a i v a r i a t i e gewend d a n vroeger, zowel door het bereik van de m e d i a
als door de t o e n a m e van m i g r a t i e e n de afstanden waarover m e n reist.
De feitelijke homogeniteit d a n wel heterogeniteit kan alleen aangegeven wor
den op basis van concrete r e s u l t a t e n .

Labov (1966) geeft op g r o n d van zijn

bevindingen in New York City als eerste een concrete aanwijzing over de g r o o t t e
van de steekproef:
".... we will find t h a t from t e n t o twenty individuals will give us a
value for a social class which fits consistently i n t o a n overall p a t t e r n of
stratification, while g r o u p s of four or five show u n r e l a t e d

fluctuation."

(Labov 1966:181)
Deze conclusie s t e m t overeen m e t de omvang van de variatie zoals Labov die
aantrof in de sociale klassen in New York City en het voorgestelde a a n t a l p e r
cel/klasse lijkt d a n ook als een m i n i m u m beschouwd te m o e t e n worden. Overi
gens mogen we niet uit h e t oog verliezen d a t de variatie per taaiverschijnsel in een
p o p u l a t i e nogal uiteen kan lopen. In l a t e r e j a r e n horen we van Labov een steeds
optimistischer geluid. In de oorspronkelijke versie van zijn belangwekkende arti
kel " T h e s t u d y of language in its social c o n t e x t " treffen we de volgende passage
aan:
".... we find t h a t t h e basic p a t t e r n s of class differentiation, for
e x a m p l e , emerge from samples as small as 25 speakers.
Extremely
(cursivering R v H ) regular a r r a y s of (....) social stratification emerge
even w h e n our cells contain as few as five speakers." (Labov 1970:66)
In een a a n deze passage toegevoegde noot vermeldt hij als meest treffend
voorbeeld de r e s u l t a t e n van Shuy, Wolfram & Riley (1967) bij de analyse van
een klein a a n t a l interviews. N i e t t e m i n g a a t h e t bij de betreffende analyse o m 36
interviews. D a t zijn er altijd nog 11 m e e r d a n het door Labov g e n o e m d e a a n t a l
van 25. In elk geval heeft Labov i n h e t l a a t s t e citaat het a a n t a l informanten
drastisch v e r m i n d e r d in vergelijking m e t zijn eerste 'getuigenis'. In een latere
versie van b o v e n g e n o e m d artikel g a a t hij nog een stapje verder. Tamelijk subtiel
is d a a r het in b o v e n s t a a n d citaat gecursiveerde woordje extremely weggelaten
(Labov 1972b:204), w a a r d o o r de conclusie een nog grotere draagwijdte krijgt 5 .
Ook in het h a n d b o e k van Wolfram & Fasold (1974) wordt de n o r m van vijf
informanten p e r cel a a n g e h o u d e n . Viereck (1977) m e r k t hierover niet zonder
genoegen o p in een bespreking van dit boek, d a t dit een verlate bekentenis in
h o u d t . In Wolfram (1969) waren er m a a r twee i n f o r m a n t e n per cel, een a a n t a l
5
Tversky & Kahneman (1971) laten op overtuigende wyse гіеп dat gedragswetenschappers
vaak ten onrechte vertrouwen stellen in resultaten gebaseerd op een steekproef met een gering
aantal waarnemingen.
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d a t aanvankelijk ook nagestreefd is in Fasold (1972). In Wolfram & Christian
(1976) daarentegen vinden we i n d e r d a a d cellen met vijf p e r s o n e n 9 .
De b o v e n s t a a n d e uitspraken zijn niet meer d a n intuïtief van a a r d . Het voorgestelde ( m i n i m u m ) aantal wordt niet gestaafd met statistische berekeningen op
basis van de aangetroffen variatie tussen de sprekers. Ook Sankoff (1974) doet
d a t niet als ze constateert d a t zowel de l i t e r a t u u r als de eigen ervaring suggereren
d a t zelfs voor u i t e r m a t e complexe taalgemeenschappen steekproeven van meer
d a n 150 personen de neiging zouden h e b b e n r e d u n d a n t te zijn.
De variatie binnen de groepen is zowel bij Labov (1966) als bij Shuy, Wolfram & Riley (1967) in vergelijking met de variatie tussen de groepen zeker niet
gering. Dat is bijvoorbeeld te demonstreren a a n de h a n d v a n de gegevens uit
7
Labov (1966:280) over de variabele (dh) in stijl В ('careful s p e e c h ' ) . Van deze
variabele k u n n e n voor de vier onderscheiden sociale klassen het gemiddelde en
8
de s t a n d a a r d d e v i a t i e berekend w o r d e n . Vervolgens kan het betrouwbaarheids
interval op 95%-niveau berekend worden. De u i t k o m s t e n s t a a n i n tabel 2.1.

sociaal-economische
index
0-2
3-4
5-8
9

X
56.41
46.09
20.04
5.73

s
39.92
44.17
29.43
8.30

η

22
23
25
И

betrouwbaarheids
interval
3 8 . 7 K Χ <74.11
26.99< X <65.19
7.89< X <32.19
0.15< ,Y <11.31

I b b d 2.1: Gemiddelde, s t a n d a a r d d e v i a t i e , a a n t a l i n f o r m a n t e n en betrouwbaar
heidsinterval (95%) voor de variabele ( d h ) in 'careful speech' uit Labov (1966)

Zoals uit tabel 2.1 blijkt kan de variatie van een taalvariabele i n een groep
zeer aanzienlijk zijn. Er b e s t a a n niet geringe overlappingen tussen de betrouw
baarheidsintervallen van de groepen, alhoewel we een voorbeeld genomen h e b b e n
dat q u a a a n t a l informanten gunstig afsteekt bij de v o o r n o e m d e minimumeis van
vijf i n f o r m a n t e n . Labov (1966) m o e t a a n de h a n d van de r e s u l t a t e n voor de
variabele ( d h ) d a n ook concluderen d a t er geen n o e m e n s w a a r d i g verschil b e s t a a t
tussen de twee lagere sociale klassen (resp. 0-2 en 3-4). Zijn bewijsvoering is
echter niet statistisch o n d e r b o u w d . E r zijn zonder veel m o e i t e voorbeelden te
vinden waar de variatie in de onderscheiden groepen nog veel ingrijpender is d a n
in het voorbeeld van de ( d h ) 9 .
6

0 p één na dan, met vier personen.
De variabele (dh) betreft de uitspraak van de beginconsonant in de woorden tiling en then.
8
Bij de betekeningen is het gemiddelde van een klasse-inteival als de score voor een persoon
genomen.
Soortgeliyke berekeningen voor bijvoorbeeld de scores van de dubbele ontkenning uit het
onderzoek van Shuy, Wolfram & Riley (1967) leveren nog veel grotere overlappingsgebieden op.
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Er zijn ook voorbeelden te vinden met een grote homogeniteit in de onderscheiden groepen. Een verbluffend voorbeeld is het onderzoek naar het stadsdialect van Glasgow (Macaulay 1976, 1977). Macaulay (1976) voert de versteende sociale verhoudingen in deze vroeg-geïndustrialiseerde stad aan als oorzaak voor de gevonden homogeniteit. Desondanks is het duidelijk dat de in de
sociolinguïstische literatuur noodzakelijk geachte aantallen minder dan een minimum vormen wanneer we meer willen dan het beschrijven van de invloed van
een beperkt aantal factoren en het aanduiden van de vage contouren van de belangrijkste bronnen van taaivariatie. Verder doorgevoerde analyses waarbij de
relatieve invloed van meerdere variatiebronnen en hun onderlinge wisselwerking
bestudeerd worden vergen een groter aantal informanten. Helaas zal deze eis
in conflict komen met de linguïstische diepgang van het onderzoek. Elke extra
informant draagt daar zijn steentje aan bij.
In het Nijmegen-onderzoek is gestreefd naar een hoge kwaliteit van de kwantitatieve analyses. In het onderhavige onderzoek is gekozen voor een celvulling
van 12 informanten. Gegeven de driedeling naar leeftijd, de driedeling naar beroepsniveau en de stratificatie naar sekse in de jongste leeftijdsgroep omvat het
beoogde informantenbestand 144 personen. Tabel 2.2 geeft het beoogde informantenbestand schematisch weer.

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes
15-18
12
12
12
36

jongens
15-18
12
12
12
36

mannen
35-44
12
12
12
36

mannen
60-74
12
12
12
36

totaal
48
48
48
144

Tabei 2.2: Het beoogde informantenbestand

2.2.3 Het

autochtoniecriterium

Het is regel in sociolinguïstisch taaivariatie-onderzoek de beoogde populatie in
te perken door het stellen van eisen ten aanzien van de autochtonie van de
informanten. Op het eiland Martha's Vineyard koos Labov (1963) voor 'native
residents', die bovendien betrokken waren in het sociale leven op het eiland.
Ook in zijn onderzoek in New York City (Labov 1966) werd een redelijke portie
autochtonie verlangd. De informanten mochten niet alleen niet in het buitenland
geboren zijn, ze moesten tevens van voor hun achtste levensjaar woonachtig zijn
in de Lower East Side (Manhattan), het gebied in New York waar het onderzoek
verricht werd.
De mate van autochtonie verschilt in de sociolinguïstische onderzoeken. Trudgill (1974) beperkte zich tot de eis dat de informanten de laatste tien jaar niet
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buiten de streek (East Anglia) waarin zijn stad, Norwich, ligt, gewoond mochten
hebben. In Montreal werd de selectie met het autochtoniecriterium restrictiever
opgevat (Sankoff & SankofF 1973). De persoon in kwestie, die allereerst van huis
uit Frans diende te spreken, moest ofwel ter plaatse geboren zijn ofwel van voor
zijn lagere schooltijd in Montreal woonachtig zijn. Vergelijkbare eisen vinden we
in het merendeel van de sociolinguïstische onderzoeken, ook in die onderzoeken
die zich niet speciaal op de grote stad richten. Enkele voorbeelden zijn Macaulay
(1977) in Glasgow, Nordberg (1969) in Eskilstuna, Keller (1976) in Regensburg,
Thelander (1979) in Burträsk en Wolfram & Christian (1976) in twee plaatsen
in het gebied ал de Appalachia.
Het is niet zonder reden dat sociolinguïstische onderzoeken zich concentreren
op het autochtone part van een taalgemeenschap 10 . Nieuwkomers, immigranten, kunnen een zeer divers taalgedrag vertonen, zodanig dat ze het zicht op
de taalvariatiepatronen in een taalgemeenschap sterk kunnen verstoren. Aan
de andere kant mogen we niet vergeten, dat het onderzoek zich daardoor richt
op het meest immobiele deel van de bevolking, terwijl juist een verschijnsel als
migratie zo typerend is voor de ontwikkeling en de structuur van de grote stad
(Van Hout & Scheepers 1982). Niettemin is het legitiem de onderzoekspopulatie
te homogeniseren door criteria voor autochtonie aan te leggen. Dat pleit de onderzoeker echter niet vrij van de noodzaak de verhouding tussen het autochtone
en allochtone deel in de interpretatie van de onderzoeksresultaten te betrekken.
In Nijmegen zijn ten behoeve van de autochtonie twee criteria toegepast: de
informant diende in Nijmegen geboren te zijn; daarnaast diende een der ouders
in Nijmegen geboren te zijn. Deze eisen resulteerden in een flinke beperking van
de hoeveelheid mensen die voor het onderzoek in aanmerking kwam. De reden
om zo stringent het autochtoniecriterium toe te passen is de verwachting dat een
dermate homogeniserend effect optreedt, dat de te onderzoeken taalvariatiepatronen zich scherper aftekenen en beter te traceren zijn.
2 . 3 DE VERZAMELING VAN DE DATA

2.3.1 Het interview
De primaire data van het onderzoek zijn verzameld via mondeling en individueel
afgenomen interviews met de informanten. In het Nijmegen-onderzoek is het
interview gescheiden in een zogenaamd formeel en een informeel deel. Het informele deel had tot doel spontaan taalgebruik aan de informant te ontlokken.
In het formele deel werden de benodigde andere data verzameld, nl. sociaaldemografische data, data over het gebruik van het dialect van Nijmegen, data in
de vorm van oordelen en meningen over het dialect van Nijmegen en ten slotte
taaldata ontlokt via het voorlezen van een woordenlijst en via een test van de
1

Dat geldt natuurlijk niet voor onderzoeken die zich op spontane tweedetaalverwerving
richten.
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kennis van het dialect van Nijmegen.
Het voorlezen van een woordenlijst wordt door Labov (bijv. Labov 1966) gerekend tot de stijlen die het formele uiteinde van het taalgebruik representeren
op een unidimensioneel stijlcontinuüm dat loopt van 'most casual speech' ('vernacular style') tot 'most careful speech'. Het gebruik van voorleesstijlen kan
gemotiveerd worden met het axioma dat de ordening van spreekstijlen n a a r de
m a t e van formeelheid parallel loopt met de m a t e van a a n d a c h t voor het spreken
(Labov 1972b:208). Naast de woordenlijst zijn nog twee andere voorleesstijlen gebruikelijk in sociolinguïstisch onderzoek: het voorlezen van aaneengesloten
tekst (vaak een verhaaltje) en het voorlezen van minimale p a r e n . Het voorlezen van een tekst vereist een redelijk hoge m a t e van leesvaardigheid. Uit enkele
proefinterviews bleek een dergelijke taak aanzienlijke problemen o p te leveren,
ook al o m d a t de informanten zich niet op hun gemak voelden bij deze taak.
Eenzelfde ervaring meldt Milroy (1987:173) betreffende het onderzoek in Belfast.
Het gebruik van minimale paren heeft als nadeel dat lang niet alle taalvariabelen minimale paren opleveren. In het Nijmegen-onderzoek is ervoor gekozen de
voorleesstijlen te beperken tot het voorlezen van een woordenlijst.
Het verkrijgen van spontane, informele t a a l d a t a wordt in de sociolinguïstiek
beschouwd als een kunst op zich en met reden. Het opnemen van het interview
met een recorder en de aanwezigheid van een vreemde, de interviewer, staan
haaks op het soort taalgebruik dat in het onderzoek gezocht wordt, zeker als
het gaat o m individueel af te nemen interviews zoals in het onderhavige onderzoek. Nu zijn er een aantal mogelijkheden om de kloof tussen de ogenschijnlijke
formeelheid van de situatie en de beoogde informeelheid te verkleinen. De interviews zijn d a a r o m zo veel mogelijk afgenomen op een plek die de informant
eigen is, m e t n a m e thuis. Verder is de interviewtechniek en het gedrag van de
interviewer van groot belang.
O m zo informeel mogelijk taalgebruik te eliciteren richtte de interviewer de
vragen zo veel mogelijk op onderwerpen waarin de betrokken informant een grote
interesse h a d of waarbij hij een grote betrokkenheid toonde. In proefinterviews
was gebleken d a t het werken met een standaardlijst van vragen niet erg succesvol verliep. Het bleek effectiever o m op basis van een uitgebreide lijst van
mogelijke vragen die gespreksonderwerpen aan te snijden in het interview die
de informant het meest leken te boeien 1 1 . De interviews zijn afgenomen door
één (mannelijke) interviewer van begin twintig die in Nijmegen was geboren en
getogen. Het voordeel van een enkele interviewer was de mogelijkheid veel tijd te
investeren in het uitproberen en verbeteren van de interviewtechniek door middel
van proefinterviews. Bij de afname van de interviews probeerde de interviewer
de bandrecorder zo onopvallend mogelijk te installeren en in te schakelen 1 2 . In de
u

D e opstelling van de lyst van mogelijke vragen is natuurlijk mede geïnspireerd door de
vragen die succesvol bleken in eerder sociolingnïstisch onderzoek (onder meer Labov 1966 en
Shuy, Wolfram fr Riley 1967).
13
Voor de opnames is een UHER 4200 stereo-report gebruikt, in combinatie met een Sennheiser
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presentatie van de doelstellingen van het onderzoek aan de informanten werd de
factor taal of dialect wel genoemd, m a a r met weinig n a d r u k . Het onderzoek werd
primair gepresenteerd als een onderzoek naar de mening van de Nijmegenaren
over h u n s t a d , over het wonen en leven in hun stad en vooral over veranderingen
die er h e b b e n plaatsgevonden. Een tweede conclusie op basis van de proefinterviews was dat het veel natuurlijker was om het informele deel aan het formele
deel te laten voorafgaan, hetgeen ook door Elias (1977) is geconstateerd in zijn
onderzoek n a a r het plat-Haags.
D a t heeft er toe geleid dat in het Nijmegen-onderzoek steeds gestart is met
het informele deel. Er is n a a r gestreefd om dat deel m i n s t e n s een half uur te
laten d u r e n , zo mogelijk langer. De maximale lengte bedroeg 45 m i n u t e n . De
d u u r van het formele deel bedroeg gemiddeld 20 tot 25 m i n u t e n . Wanneer het
de informant niet opviel, bleef de bandrecorder n a afronding van het formele
deel a a n s t a a n o m zo mogelijk nog meer t a a l d a t a van meer informele aard vast
te leggen. Wat betreft het taalgebruik van de interviewer kan opgemerkt worden
dat hij in de interviews niet het ' o u d e ' dialect van Nijmegen sprak. Zijn taalgebruik was wel gekenmerkt door een Nijmeegs accent. Verdere informatie over
de wederwaardigheden, de verwerking en de resultaten van de interviews is te
vinden in 3.3.4 en 7.2.
Het formele deel van het interview is samengesteld uit de volgende componenten die gepresenteerd worden in de volgorde waarin ze in het formele deel van
het interview afgewerkt zijn:
1. Vragenlijst personalia / sociaal-demografiiche
gegevens
Allereerst waren deze vragen gericht op de controle van de stratificatiecriteria; vooral ten aanzien van de beroepsgroep is het noodzakelijk te controleren of de indeling correct heeft plaatsgevonden. In de hoofdstukken
4 t / m 8 vormen de stratificatiecriteria de sociologische factoren die onderzocht worden op hun s a m e n h a n g met de taalgegevens. D a a r n a a s t zijn nog
a n d e r e gegevens via de vragenlijst verzameld die van belang kunnen zijn
voor de verklaring van de taalvariatiepatronen in Nijmegen (bijvoorbeeld
gegevens over opleiding en sociale stijging). De gegevens die uiteindelijk
gebruikt zijn voor verdere analyses worden besproken in hoofdstuk 10.
2.

Woordenlijst
Het voorlezen van losse woorden in een woordenlijst vertegenwoordigt het
formele uiteinde van het stijlcontinuüm. De resultaten worden besproken
in hoofdstuk 6.

3. Vragenlijst gebruik Nijmeegs en meningen en oordelen over het Nijmeegs
Er is een reeks van vragen gesteld over het eigen gebruik van het Nijmeegs en het gebruik van het Nijmeegs in de omgeving van de informant.
Lavalier (onihang)microfoon (type MD214) voor de informant
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Verder zijn een aantal vragen gesteld die tot doel h a d d e n de meningen en
de oordelen van de informant te ontlokken over allerlei aspecten van het
Nijmeegs stadsdialect. De uitkomsten worden gepresenteerd in hoofdstuk
4.
4.

Domeinenteit
Een meer formele test betreffende de meningen van de informanten over
het Nijmeegs dialect is de domeinentest, waarin de informanten gevraagd
is een oordeel uit te spreken over de geschiktheid van het Nijmeegs dialect
in een zestal algemene situaties ofwel domeinen. De resultaten worden
beschreven in hoofdstuk 4.

5.

Dialecttest
In de dialecttest is de informanten gevraagd een lijst van woorden (stand a a r d t a a l w o o r d e n } o m te zetten in zo goed mogelijk Nijmeegs dialect. De
test heeft tot doel de m a t e van kennis van het Nijmeegs vast te leggen en om
regelmatigheden en p a t r o n e n in de omzetting of 'vertaling' van s t a n d a a r d taalwoorden in het Nijmeegs t e detecteren. De d a t a worden geanalyseerd
in hoofdstuk 5.

2.3.2 De selectie van de

taalvariabelen

In zijn onderzoek in New York City somt Labov (1966:32) vier criteria op die
de selectie van zijn taaivariabelen, vijf stuks, bepaald hebben. Die variabelen
zijn het best b r u i k b a a r die (a) een hoge frequentie hebben, (b) i m m u u n zijn voor
bewuste onderdrukking, (c) een integraal onderdeel vormen van grotere structuren en (d) zonder veel problemen gekwantificeerd kunnen worden op een lineaire
schaal. Hoe aantrekkelijk en redelijk deze criteria ook klinken, de gevolgtrekking
van Labov is een stuk minder attractief. Hij concludeert dat voor al de vier
criteria fonologische variabelen het meest b r u i k b a a r zijn voor onderzoek n a a r sociale taaivariatie en met deze conclusie dreigt een groot deel van het taalsysteem
buiten het bereik van taaivariatie-onderzoek te vallen. Bij deze criteria zijn een
aantal opmerkingen te plaatsen die de criteria van Labov enigszins afzwakken,
m a a r tegelijkertijd lijkt het a a n t a l problemen rondom de studie van taaivariatie
eerder vermeerderd dan verminderd te worden.
O m een b e t r o u w b a a r beeld t e krijgen van de variatie in een taalverschijnsel
moet dat verschijnsel minstens een a a n t a l keren voorkomen. Het meest directe
slachtoffer lijkt de syntactische variatie t e zijn, o m d a t veel syntactische verschijnselen slechts relatief zeldzaam voorkomen. Voor de studie van de meeste syntactische verschijnselen lijken we t e zijn aangewezen op zeer omvangrijke corpora 1 3 .
13

Omvangrvike sociolinguïstischc corpora van gesproken taal zijn nog steeds zeldzaam. Uitzonderingen vormen het zogenaamde Orléans-corpus (4.500.000 woorden), o.a. gebruikt door De
Jong (1988), en het meer recente Ottawa-Hull-corpus (3.500.000 woorden), o.a. gebruikt door
Poplack, Sankofffc Miller (1988).
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Het probleem van de voorkomfrequentie doet zich echter ook voor op het niveau van de fonologische variabelen, vooral als een variabele uitgesplitst wordt
naar linguïstische context kenmerken. In een klein deel van de contexten blijkt
de variabele dan vaak zeer frequent voor te komen, terwijl een groot deel van
de te onderzoeken contexten zeer schaars bezet blijkt te zijn. Kortom, het frequentiecriterium achtervolgt de taaivariatie-onderzoeker, ook bij analyses van
fonologische variabelen in spontaan gesproken taal die dieper willen ingaan op
de invloed van linguïstische parameters.
Labovs tweede criterium, het immuniteitscriterium, lijkt vanzelfsprekend.
Het probleem is echter dat immuniteit een relatief begrip is in die zin dat een
verschijnsel bij sommige sprekers c.q. groepen sprekers resistent is tegen onderdrukking terwijl dat niet hoeft te gelden voor andere sprekers c.q. groepen
sprekers. Bovendien kan de resistentie afhankelijk zijn van de formeelheid van
de spreeksituatie of de soort van spreeksituatie. Wat relatief gemakkelijk onderdrukt kan worden bij het voorlezen, hoeft niet onderdrukbaar te zijn in een
informele spreekstijl 14 . Een derde kanttekening is, dat er taalelementen kunnen
zijn die sprekers met een zekere bewustheid en opzettelijkheid in hun spreken vervlechten om stilistische of andere redenen. Tekenend is niet zozeer dat elementen
worden onderdrukt tijdens het spreken, maar dat elementen worden toegevoegd
of met opzet worden gebruikt.
Labovs derde criterium zou betiteld kunnen worden als het criterium van
de linguïstische relevantie. Die verschijnselen zijn interessant die een essentiële
plaats in het taalsysteem innemen. Aan de andere kant kan dit criterium ook
geïnterpreteerd worden als een criterium voor de validiteit of generaliseerbaarheid van de bevindingen voor een specifieke variabele ten opzichte van het hele
taalsysteem of delen van het taalsysteem. Als een bepaalde taalvariabele onderzocht wordt is het de vraag of het variatiepatroon dat gevonden wordt voor
deze ene variabele typerend is voor het taalvariatiepatroon in het algemeen ofwel
voor de variatie op het standaardtaal-dialectcontinuüm in het algemeen. Mogen
we op basis van de resultaten voor een enkele variabele iets zeggen over de taal
van de informant in het algemeen? Er zijn twee invalshoeken die enige waarborg
kunnen bieden voor de generaliseerbaarheid. Ten eerste kunnen meer variabelen onderzocht worden. Uit het correlatiepatroon kan dan afgeleid worden of de
taalvariabelen covariëren. De mate van covariatie vormt dan een indicatie voor
de interne consistentie in de verzameling onderzochte taaivariabelen en voor de
mate waarin een afzonderlijke variabele in dit meer algemene patroon past. Op
de tweede plaats kunnen de uitkomsten van een taalvariabele gerelateerd worden
aan de oordelen van beoordelaars over de mate van accent of dialecticïteit van
de betrokken sprekers. Dergelijke correlaties blijken hoog te kunnen zijn (cf.
^Еец scherpe scheiding tussen informele spreekstijl en voorleesstyl is in elk geval typerend
wanneer ei een duidelijk en scherp verschil is tussen de 'vernaculai' variant en de standaardva
riant, го constateert Milroy (1987:174). Labovs onderzoek in New York betrof relatief verwante
taalvarianten.
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Van Bezooyen & Van Hout 1985) en een dergelijk resultaat vormt een positieve
indicatie voor de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. De eis van
generaliseerbaarheid h o u d t overigens in dat er bij de selectie van taalvariabelen
gestreefd m o e t worden n a a r een brede selectie van de variabelen, breed in die zin
d a t uiteenlopende delen van het taalsysteem a a n bod komen (en niet alleen het
fonologisch p a r t ) .
Labovs vierde criterium, de kwantificeerbaarheid op een lineaire schaal, herbergt bij enige reflectie een reeks van tamelijk wezenlijke kwesties. Ten eerste
moet er sprake zijn van een verzameling varianten; ten tweede moet er sprake zijn
van een ordening in die verzameling van varianten; ten derde m o e t er sprake zijn
van lineariteit in die ordening. Deze drie p u n t e n bij elkaar genomen stellen nogal
wat eisen a a n de taalvariabele en Labov kiest met zijn criterium voor een zeer
restrictief s t a n d p u n t , dat niet te verdedigen is als een algemeen principe voor
taal variatie-onderzoek. Knowles (1978) beargumenteert dat voor taaivariabelen
in het 'Scouse' dialect ( d a t zich ontwikkelde in het 19e-eeuwse Liverpool) de
inkapseling van de taalvariabelen in een lineaire schaal weliswaar leidt tot ontvouwing van sociale p a t r o n e n , m a a r d a t deze handelwijze de onderzoeker niet
laat doordringen in de complexiteit van de linguïstische processen en verschijnselen. Milroy (1982) onderschrijft het s t a n d p u n t van Knowles (1978) voor een
aantal taalvariabelen in Belfast: "In our own work, variables (...) a p p e a r for t h e
most p a r t to be complex in t h a t a n u m b e r of different p a r a m e t e r s of phonetic
variation seem t o be present in t h e m " (Milroy 1982:36).
Ook in het Nijmeegs is het vaak het geval dat een bepaald taalverschijnsel
op meer d a n een dimensie varieert in linguïstisch opzicht. Een voorbeeld vormen
de diftongen (ui) en (ij) 1 6 . Aan de ene kant tekent zich monoftongering af, die
geleidelijk van a a r d is. Aan de andere kant is er voor een subklasse van woorden die deze klank h e b b e n in het Standaardnederlands, een p e n d a n t in het oude
dialect van Nijmegen die fonetisch gezien heel anders is (resp. met een [y]- en
[ij-uitspraak). Het zou mogelijk zijn een lineaire schaal te creëren die reikt van
de diepe dialectvorm (de [y]- en [i]-uitspraak) tot de s t a n d a a r d t a l i g e diftonge uitspraak, waarbij de monoftonge u i t s p r a a k tussen beide uiteinden wordt gevoegd,
bijv.: [i] ... [e:] ... [e.'j ... [ει]. Het d i a l e c t - s t a n d a a r d t a a l c o n t i n u ü m lijkt d a a r m e e
netjes verdeeld en opgevuld, m a a r a a n de andere kant worden de verschillende
linguïstische processen niet gescheiden.
Er is over dit probleem nog heel wat meer te zeggen en het zal d a n ook terugkeren in de komende hoofdstukken. Voor wat betreft het Nijmeegse m a t e r i a a l
is voor een strategie gekozen die verschilt van de werkwijze van Labov (1966)
in New York City. Er zal niet geprobeerd worden een taalvariabele te vangen
in een enkele index of score. Zo veel mogelijk worden linguïstische processen
die verschillend van a a r d zijn en die werkzaam zijn op hetzelfde taaiverschijnsel,
a p a r t opgenomen in een index. Dit heeft tot gevolg d a t de analyse van een enkele
1В

Оеге variabelen komen aan bod in hoofdstuk 5, 6 en 7
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taalvariabele kan leiden tot de berekening van meerdere indexen of scores.
De toepassing van bovengenoemde criteria bij de selectie van taal verschijnselen in een taaivariatie-onderzoek leidt evenwel niet direct tot een selectie van
taalvariabelen. Ze zijn hooguit ondersteunend van aard. Dat geldt ook voor drie
andere criteria die in het Nijmegen-onderzoek toegepast zijn. Het eerste criterium betreft het feit of het taalverschijnsel al in eerdere studies is onderzocht en
zodoende interessant vergelijkingsmateriaal kan opleveren. Dit criterium is één
van de redenen geweest om de (t)-deletie in het onderzoek op te nemen 16 . Dit
verschijnsel is de meest onderzochte taalvariabele in sociolinguïstisch onderzoek.
Dit criterium geldt ook, hoewel in mindere mate, voor de keuze van de diftongen
(ij) en (ui) 17 . Het tweede en derde criterium zijn te beschouwen als een uitwerking
of toespitsing van Labovs tweede criterium van linguïstische relevantie.
Het tweede criterium betreft het feit of er in linguïstisch opzicht interessante
of veelbelovende aspecten voor een bepaalde taalvariabele aanwezig zijn. Voor
Nijmegen zijn om die reden fonologische taalvariabelen geselecteerd die naast een
fonetisch graduele variatiedimensie een variatiedimensie hebben die een duidelijk
en scherp onderscheid in klank kent in het dialect in vergelijking met de standaardtaal. Dit geldt bijvoorbeeld voor de variabelen (ui), (ij) en (aar). Onder dit
criterium kan ook de selectie van verwante taalvariabelen geplaatst worden. Door
de selectie van verwante taalvariabelen kan nagegaan worden of een taaivariatiepatroon op een vergelijkbare wijze verbreid is over een groep van taalvariabelen
en of het zodoende om een meer algemene linguïstische ontwikkeling gaat. Om
die reden is de trits diftongen (ij), (ui) en (ou) geselecteerd alsook de trits (v)
(z) en (g) in de voor te lezen woordenlijst.
Het derde criterium behelst breedheid van selectie. Met breedheid van selectie wordt bedoeld dat zoveel mogelijk verschillende delen van het taalsysteem
die betrokken zijn in de tegenstelling dialect-standaardtaal aan bod moeten komen om op die wijze een representatief beeld te krijgen van de variatiepatronen
op het continuüm tussen dialect en standaardtaal. Om die reden zijn naast
fonetisch/fonologische variabelen ook variabelen met een morfologisch/lexicaal
karakter opgenomen. Er dient tot slot opgemerkt te worden dat, ondanks de
criteria en de zorgvuldige toepassing ervan in dit onderzoek, pas achteraf kan
blijken of de geselecteerde taalvariabelen een goede keus zijn geweest.
Om een indruk te geven van de hoeveelheid en de soort van taal verschijn seien
c.q. taalvariabelen die zijn bestudeerd in de woordenlijst en het spontane taalgebruik volgt hier een globaal overzicht. Vanzelfsprekend kan meer gedetailleerde
informatie gevonden worden in de betreffende hoofdstukken, met name de hoofdstukken 6 t / m 8. De lijst van onderzochte taalverschijnselen c.q. taalvariabelen
ziet er als volgt uit:
• De monoftonge uitspraak van de diftongen (ij), (uf) en (ou). Dit drietal
16

Zie voor de literatuur 6.3 alsook 7.5.
De literatuur voor deze klanken is vooral van Nederlandse bodem. Zie 6 2, 7.3 en 7.4.
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taalvariabelen is zowel onderzocht in de woordenlijst als in het informele
deel van het interview.
• De dialectvarianten /i/ en /y/ in de variabelen (ij) en (ui). Deze twee
taalvariabelen zijn zowel onderzocht in het informele als in het formele
deel van het interview alsook in de woordenlijst.
• De verstemlozing c.q. verscherping van de Spiranten ( ν ) , (ζ) en (g). Dit
drietal variabelen is onderzocht in de woordenlijst.
• De deletie en reductie van de slot-(t) in consonantclusters. Deze variabele
is onderzocht in de woordenlijst en in het informele deel van het interview.
• De m a t e waarin de variabele (aa) een meer a c h t e r w a a r t s e alsook geronde
u i t s p r a a k heeft. Deze variabele is onderzocht in het informele deel van h e t
interview.
• De dialectvariant /ae</ in de variabele ( a a r ) . Deze variabele is onderzocht
in het informele deel van het i n t e n iew.
• De m a t e van monoftongering d a n wel diftongering in de u i t s p r a a k van de
variabele (oo). Deze variabele is onderzocht in het informele deel van het
interview.
• De vorming van het verkleinwoord. Het gaat o m morfologische variatie.
A p a r t e a a n d a c h t wordt besteed a a n de lexicaal b e p a a l d e variatie in het
woord beetje. De vorming van het verkleinwoord is onderzocht in het in
formele deel van het interview.
• De dialectvarianten van een a a n t a l persoonlijke v o o r n a a m w o o r d e n . Het
gaat o m varianten van lexicale a a r d . Aparte a a n d a c h t wordt besteed a a n
de variabele ( h u n ) , die het gebruik van het p r o n o m e n hun betreft als subjectsvorm. Deze variabele is onderzocht in het informele deel van het in
terview.
• Lexicale dialectvarianten van het werkwoord zijn. Deze variabele is onder
zocht in het informele deel van het interview.
De b o v e n s t a a n d e inventarisatie l a a t zien dat het accent voor de meeste taal
variabelen in het onderhavige onderzoek op de informele t a a l d a t a lag. Alleen
voor de dialectvarianten /i/ en /y/ in de taalvariabelen (ij) en (ui) is gebruik
gemaakt van het formele deel van het interview. Het formele u i t e i n d e van het
stijlcontinuüm wordt voor een deel van de taalvariabelen vertegenwoordigd d o o r
de d a t a van de voorgelezen woordenlijst.
Een laatste p u n t dat aangeroerd m o e t worden is de afwezigheid van spectrografische analyses van de taalvariabelen van fonetische a a r d . Er zijn geen
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spectrografische analyses uitgevoerd van de onderzochte klanken. Dat is een beperking, ai kan men zich bijvoorbeeld beroepen op Labov (1972c:126) die vaststelt dat er geen grote verschillen zijn tussen articulatorisch-fonetische scores en
spectrografische uitkomsten. Deze vaststelling wordt indirect gesteund door de
hoge betrouwbaarheidsscores die gevonden werden tussen drie getrainde transcribenten op een zestal Nijmeegse taalvariabelen in Van Bezooijen & Van Hout
(1985:140-141). Dat betekent niet dat spectrografische analyses geen noodzakelijke ondersteuning zouden kunnen bieden aan taal variatie-onderzoek. In onderzoek naar de variatie in vocalen in het Engels blijkt dat impressionistische
oordelen minder betrouwbaar zijn voor bepaalde variatiecomponenten (zie Labov 1982:32-33)18.

Labov (1982 32-33) wyst op de onbetrouwbaarheid van impressionistische oordelen op de
tweede formant (P2)

Hoofdstuk 3
Opzet en verloop van de steekproef

3.1 INLEIDING

In hoofdstuk 2 is aangegeven hoe het gewenste informantenbestand er uit moet
zien. Het gaat om een bestand dat gestratificeerd is naar leeftijd, beroepsgroep
en sekse en waarin de laatste variabele beperkt is tot de jongste leeftijdsgroep.
Het na te streven aantal informanten per cel bedraagt 12 en het totale aantal
bedraagt 144. Daarnaast dienen twee criteria voor de autochtonie toegepast te
worden: de informant moet in Nijmegen geboren zijn en één van de ouders moet
in Nijmegen geboren zijn. Het uitgangspunt bij het opzetten van de steekproef
is steeds geweest dat de selectie van de informanten op basis van het toeval
diende te geschieden, omdat een toevalssteekproef de beste garanties biedt voor
de generaliseerbaarheid van de bevindingen.
In dit hoofdstuk wordt zowel de algemene opzet van de steekproef beschreven
(in 3.2) als het feitelijk verloop (in 3.3). Door gebruik te maken van gegevens
uit het bevolkingsregister en het geboortenregister van de gemeente Nijmegen en
door de steekproef in twee stappen te verrichten (tweefasensteekproef ) kon een
toevalssteekproef opgezet worden. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan
eventuele karakteristieke eigenschappen van de steekproef om mogelijke vertekeningen ten opzichte van de totale Nijmeegse populatie te kunnen achterhalen. Die
vertekening kan tot stand komen door de hantering van de autochtoniecriteria.
Daarnaast kan een vertekening ontstaan bij de uitvoering van de steekproef door
weigeringen en non-reponse.
Tot slot wordt in 3.4 de kwaliteit of beter gezegd de geloofwaardigheid van
de steekproef besproken. Daarbij komen vier beoordelingscriteria aan de orde:
de generaliseerbaarheid, de omvang, de kwaliteit van de uitvoering en de vraag
of de steekproef optimaal is, gegeven de ter beschikking staande middelen. Men
zou zich overigens kunnen afvragen of het de moeite loont zoveel aandacht te
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besteden aan de opzet en het verloop van de steekproef. De waarde van het
onderzoek is evenwel direkt afhankelijk van de kwaliteit van de steekproef.
3.2 DE ALGEMENE OPZET

Voor het realiseren van een gestratificeerde toevalssteekproef is het een vereiste
dat de waarden van de afzonderlijke populatie-elementen op de stratificerende
variabelen vooraf bekend zijn. Het bevolkingsregister van de gemeente Nijmegen
bezit voor de stratificerende variabelen leeftijd en sekse de gewenste informatie.
De vier gezochte subpopulaties zijn in het bevolkingsregister terug te vinden: de
meisjes van 15-18 jaar, de jongens van 15-18 jaar, de mannen van 35-44 jaar en
de mannen van 60-74 jaar.
De derde stratificerende variabele, het beroepsniveau, levert echter problemen op. Het beroep is in het bevolkingsregister niet dan wel zeer onbetrouwbaar
aangegeven, zodat het uitgesloten is om via het bevolkingsregister naar beroepsgroep te etratificeren. Wanneer we het beroepsniveau als criterium willen handhaven in een toevalssteekproef is het noodzakelijk om een tweefasensteekproef
toe te passen 1 . Deze steekproeftechniek komt erop neer dat uit een eerste steekproef een tweede steekproef wordt getrokken. Over de steekproefeenheden uit de
eerste steekproef wordt informatie ingezameld, bijvoorbeeld via een schriftelijke enquête. Deze informatie wordt gebruikt om het informantenbestand uit de
eerste steekproef te stratificeren. Uit de resulterende strata wordt de tweede
steekproef getrokken. Als de tweede steekproef op basis van het toeval uit de
strata getrokken wordt en als ook de eerste steekproef een toevalssteekproef is,
vertonen de resulterende schatters van de (sub)populatieparameters geen systematische vertekening. Deze werkwijze is niet onbekend in de sociolinguïstiek.
Zowel Labov (1966) als Wolfram (1969) profiteerden van een eerder getrokken
steekproef door het trekken van een tweede (vervolg)steekproef.
Omdat de autochtoniecriteria via het geboortenregister na te trekken zijn,
kan de in het Nijmegen-onderzoek gekozen steekproefopzet schematisch weergegeven worden als in figuur 3.1.
Figuur 3.1 kan als volgt toegelicht worden. Door de stratificatie naar leeftijd
en geslacht en door de selectiecriteria voor leeftijd, sekse en autochtonie wordt
de Nijmeegse populatie (= A) beperkt tot en uitgesplitst naar vier subpopulaties
(— B). Uit deze subpopulaties is de eerste steekproef getrokken, die als uitgangspunt dient voor de stratificatie naar beroepsniveau. Door die steekproef ontstaan
de kleinere subpopulaties C. Over de personen uit de groepen С is de informatie
verzameld die nodig is voor de stratificatie naar beroepsniveau in de deelgroepen
D. Deze 12 subpopulaties vormen de 12 strata. Voor het inwinnen van de beno
digde informatie is gekozen voor een schriftelijke enquête, die het voordeel heeft
snel en goedkoop te zijn maar het nadeel van de kans op een hoge non-response.
'Engelse termen: 'sequential sampling', 'double' of'two-phase sampling'.

Opzet en verloop van de steekproef
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Figuur 3.1: Schematische weergave van de steekproefopzet
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Uit de aan de hand van de ingewonnen gegevens tot stand gekomen twaalf groepen D is per groep een toevalssteekproef getrokken van twaalf informanten (de
groepen E). Deze personen zijn aangeschreven, opgebeld of bezocht met het verzoek om in de vorm van een interview verdere medewerking te verlenen. Ook in
deze tweede steekproef komen weigeringen voor. Om het gewenste aantal informanten te halen is in geval van een weigering aanvullend een nieuwe informant
uit het voorradige bestand D getrokken.
3.3 HET VERLOOP VAN DE STEEKPROEF

3.3.1 De eerste selectie en stratificatie
De stratificatiecriteria sekse en leeftijd perken de populatie voor de steekproef
in. De combinatie van deze twee criteria licht een viertal deelpopulaties uit de
totale Nijmeegse populatie: de meisjes van 15-18 jaar, de jongens van 15-18
jaar, de mannen van 35-44 jaar en de mannen van 60-74 jaar. De navolgende,
meer nauwkeurige leeftijdsaanduidingen zijn toegepast in de steekproef (de steekproeftrekking vond plaats in 1977):
-

de
de
de
de

subpopulatie
subpopulatie
subpopulatie
subpopulatie

jongens die geboren zijn in de jaren 1958 tot
meisjes die geboren zijn in de jaren 1958 tot
mannen die geboren zijn in de jaren 1932 tot
mannen die geboren zijn in de jaren 1902 tot

en met
en met
en met
en met

1961;
1961;
1941;
1916.

Per 1 januari 1977 woonden er 4798 jongens van de vereiste leeftijd in Nijmegen;
van de meisjes vielen er 4966 in de vereiste categorie. De mannen waren door de
bredere leeftijdsmarge groter in aantal. De middengroep bevatte 8069 personen,
de oudste groep 7145 personen. Op hetzelfde tijdstip had Nijmegen 148178
inwoners, zodat deze vier subpopulaties bijna 17% van de Nijmeegse bevolking
omvatten. Dit percentage vormt evenwel niet het werkelijke percentage. Door
de aanvullende eis van de autochtonie neemt dit percentage af. Het is echter
niet te achterhalen wat nu precies de gevolgen van deze eis zijn noch staan er
gegevens ter beschikking over mogelijke verschillen tussen het meer autochtone
deel en het meer allochtone deel van de Nijmeegse populatie. Op dit probleem
wordt teruggekomen bij de analyse van de eerste steekproef.
3.3.2 De eerste steekproef
Het opstellen van een uitputtende lijst van elk van de vier onderscheiden subpopulaties zou in principe mogelijk geweest zijn op basis van de beschikbare
gegevens in het bevolkingsregister en het geboortenregister. Aan de inspanningen van de gemeente Nijmegen zijn echter kosten verbonden en het opstellen van
uitputtende lijsten zou te kostbaar geworden zijn. Er is de gemeente daarom
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gevraagd een toevalssteekproef te trekken van 150 personen uit elk van de onderscheiden subpopulaties 2 .
Vanwege de eis van autochtonie bleek het geboortenregister als v e r t r e k p u n t
de voorkeur t e verdienen boven het bevolkingsregister. De a l d a a r geregistreerde
personen zijn per definitie in Nijmegen geboren, terwijl onmiddellijk gezien kan
worden of (minstens) één der ouders uit Nijmegen afkomstig is. Via het bevolkingsregister is n a te gaan of de betreffende persoon nog in Nijmegen woonachtig is. Een systematische steekproef bleek de goedkoopste m a n i e r van werken
te vormen. Indien er geen v e r b a n d b e s t a a t tussen het systematische interval
en de t e onderzoeken variabelen, d a n is zo'n steekproef gelijkwaardig aan een
toevalssteekproef. E r b e s t a a t geen reden om aan te n e m e n d a t een dergelijk
verband is opgetreden. Bij het trekken van de steekproef is in d e vier subpopulaties uit elk van de geboortejaren een gelijk aantal informanten getrokken 3 . De
steekproef werd getrokken door de dienst Bevolking van de gemeente Nijmegen.
De beschikbare gegevens over de personen in de getrokken steekproef betroffen
het geboortejaar, het geslacht en het adres.
De adressen van de personen in de steekproef bieden een
om mogelijke karakteristieken van het autochtone deel van de
latie te achterhalen en wel met behulp van een analyse van
de informanten over de wijken in Nijmegen. Voor de indeling
gemeentelijke indeling gebruikt worden 4 .

aanknopingspunt
Nijmeegse popude verdeling van
in wijken kan de

Allereerst is n a g e g a a n of de verdeling van de personen in de steekproef over
de wijken een afspiegeling vormt van het aantal inwoners in de wijken. Het
zou kunnen d a t het m e e r a u t o c h t o n e deel van de bevolking verhoudingsgewijs
oververtegenwoordigd is in b e p a a l d e wijken en wel in de z o g e n a a m d e 'typisch
Nijmeegse wijken'. Ook in dit onderzoek bleken sommige delen van de stad door
de inwoners als typisch Nijmeegs aangemerkt te worden, zoals bijvoorbeeld de
Benedenstad, het W a t e r k w a r t i e r (de Biezen), het Willemskwartier (Nijeveld) en
de Wolfskuil. E r bleek evenwel geen systematische afwijking te b e s t a a n tussen
de steekproef en de p o p u l a t i e in de wijken 5 .
Het is echter mogelijk o m een wat meer gerichte h y p o t h e s e te toetsen over
de verhouding tussen het meer autochtone en het meer allochtone deel van de
Nijmeegse bevolking. Een deel van de sterke bevolkingstoename in de steden
2
Het aantal van 150 personen is gebaseerd op een verwachte non-response in de tweede selectieen stratificatieronde van 40% en сел aandeel van de hoogste beroepsgroep (beroepsgroep 5 + 6
van de Beroepenklapper) van ±14% (sie Van Westerlaak, Kropman fe Collaris 1975).
3
Dit heeft tot gevolg dat er met name een overrepresentatie van de ouderen in de oudste
leeftijdsgroep ontstaat t.o.v. de 'jongeren' in deze groep. Per 1-1-1977 woonden er 338 mannen
in Nijmegen die in 1902 geboren waren; er woonden 575 mannen die in 1916 geboren waren (bron:
Statistische Documentatie Gemeente Nijmegen). Uit beide geboortejaren is een steekproef van
10 personen getrokken. Het is echter weinig aannemelijk, dat er een ingrijpend effect van deze
overrepresentatie zal uitgaan.
4
Deze indeling is te vinden in kaart 1.1 in hoofdstuk 1.
s
De betreffende analyses zyn te vinden in Van Hout к Scheepers (1982:40-43).
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aan het begin van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw is tot stand gekomen door een migratieoverschot. Vooral de aanwas van het industrieel proletariaat was groot, hetgeen inhoudt dat het accent lag op migratie in de lagere
sociale regionen. Omdat Nijmegen nooit een echte industriestad is geworden,
is deze migratiestroom van geringere omvang geweest dan in de grote steden
van de randstad of in een stad als Eindhoven. In meer recente tijden zijn het
juist de middelbare en hogere beroepen die migreren (Ter Heide 1965). Daaruit is de veronderstelling af te leiden, dat het autochtone, minder mobiele deel
van de Nijmeegse stadsbevolking in mindere mate tot de middelbare en hogere
sociaal-economische beroepsgroepen behoort. Een verband tussen autochtonie
en sociaal-economische positie is op indirecte wijze te toetsen met behulp van
gegevens over de sociale rangordening van de wijken in Nijmegen.
De Raad voor Maatschappelijke Opbouw ( R . M . O . ) van de gemeente Nijmegen heeft voor Nijmegen een sociale rangorde voor de wijken uitgewerkt. Voor de
bepaling van die rangorde is een inventarisatie gemaakt van het gebruik van een
aantal dienstverlenende instellingen. Deze gegevens, zo luidde het uitgangspunt,
zouden een goede indicatie vormen voor de sociale problematiek in de betreffende wijken. De sociale rangorde van de wijken is bepaald door het promillage
gebruikers van de dienstverlenende instellingen. De rangorde op basis van de in
de tweede helft van 1976 door de R.M.O. verzamelde cijfers staat in de laatste
kolom van tabel 3.1 (de rangorde loopt van laag in sociale rangorde naar hoog).
In de eerste kolom staan de wijknummers.
Daarnaast is er nog een rangorde naar sociale achterstand beschikbaar die
door het Sociaal en Cultureel Planbureau (1980) is gepubliceerd. Deze rangorde is gebaseerd op gegevens van de volkstelling van 1971. Voor de meting
van 'sociale achterstand' zijn een aantal indicatoren betreffende beroep, inkomen en onderwijs gebruikt, alsook gegevens over autobezit, huurwaarde woning,
telefoonaansluiting en aanwezigheid van badgelegenheid in de woning. De resulterende sociale rangorde van de Nijmeegse wijken is te vinden in de vierde kolom
van tabel 3.1.
De twee sociale rangordes zijn gecorreleerd met de steekproefgegevens. Wat
betreft steekproefgegevens zijn de wijken te rangordenen op basis van de verhouding tussen het aantal personen in de steekproef en de totale populatie. Het
gaat om de verhouding tussen de aantallen die in de tweede en derde kolom
van tabel 3.1 vermeld worden. Voorafgaande aan de berekening van de correlatiecoëfficiënten (Spearman-correlatiecoëfficiënten omdat ervan uitgegaan is dat
het hier om data op ordinaal niveau gaat) dienden enkele problemen opgelost
te worden zoals blijkt uit de 'noten' onderaan in tabel 3.1. Aan deze noten kan
het volgende als toelichting worden toegevoegd. In de telling van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (s.C.P.) zijn de wijken met minder dan 1000 inwoners bij
andere wijken gevoegd (zie noot 1 t / m 3 in tabel 3.1). Bovendien is het gewenst
om een aantal nieuwbouwwijken bij een vergelijking van de S.C.P.-rangorde en
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Wyk
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
И
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2
3
4

5

8

totaal
populatie

152
705
722
941
1053

547
1557

171
419
44
1018
1165

281
641
974
1039
2393

61
1116
1209
1387

581
1248
1184

46
499
571
738
375
627
703
676
5
27
103

39

steekproef

steek
proef

rangorde
S,C Ρ -scores

2
9
15
15
34
11
31
3
4
2
36
23
10
16
22
24
51
2
36
30
46
15
33
27
0
12
15
20
6
11
22
13
0
0
4
600

1
12
6
23
8
19
7
26
24
_1

2
22
4
16
10
14
9
_2

13
5
3
17
11
18
3
_4
_4

15
25
21
20
_4

rangorde
Η Μ o -scores
van wyken met
S C P -scores

4
7
3
23
8
13
10
25
26
5
18
1
22
14
20
15
24
6
2
19
11
12
9
16
21
17
-

_5
_5
_6

-

rangorde
R Μ o -scores

2
8
4
28
9
15
12
32
33
6
5
22
1
27
16
23
18
26
29
7
3
21
13
14
30
17
10
11
19
24
20
31
25

24978
Deze wgk is geteld by wyk 00
Deze Wyk is geteld by wyk 13
Deze wyk is geteld by wyk 22
Deze wyken zyn niet opgenomen vanwege de enorme bevolkingstoename tussen
1971 (de volkstelling) en 1977 (de steekproef van het onderhavige onderzoek)
Deze wyken zyn in geen enkele berekening opgenomen vanwege het zeer
geringe aantal inwoners
Deze wyk doet hier niet mee vanwege het geringe aantal inwoners

Tabel 3.1: Sociale r a n g o r d e n i n g van de wijken in Nijmegen (zie voor de ligging
van de wijken kaart 1.1 in hoofdstuk 1)
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de R.M.O.-rangorde buiten beschouwing te laten, o m d a t deze in de periode tus
sen 1971 (de volkstelling) en 1976 (de bepaling van de R.M.O.-score) een e n o r m e
bevolkingstoename kenden. Het g a a t om drie wijken in D u k e n b u r g (zie noot
4 in t a b e l 3.1). Tot slot nemen een drietal wijken een uitzonderingspositie in
vanwege h e t geringe a a n t a l inwoners (zie noot 5 en 6 in tabel 3.1). In kolom 5
van tabel 3.1 is de r a n g o r d e vermeld volgens de R.M.O.-scores voor die wijken
die in de r a n g o r d e van h e t Sociaal en Cultureel P l a n b u r e a u zijn opgenomen. De
rangordecorrelaties tussen de drie sociale rangordes van de wijken (zie de l a a t s t e
drie kolommen in tabel 3.1) en de getalsmatige verhouding tussen steekproef en
p o p u l a t i e s t a a n in tabel 3.2. Deze correlaties zijn ook berekend voor de wijken
waar het verwachte a a n t a l personen in de steekproef groter d a n vijf is, o m d a t
zo'n c r i t e r i u m de b e t r o u w b a a r h e i d van de correlaties v e r h o o g t .

rangorde
s.c.p.-scores

verhouding
І57*
steekproef/populatie
η = 26
wijken met een verwachte waarde > 5
verhouding
.61*
steekproef/populatie
η = 24

rangorde
R.M o.-scores
van wijken met
S.c.p -score
43*
η = 26
.43*
η — 24

rangorde
R.M.o.-scores

_

Т36*
η - 33
.47*
n = 27

Tabe] 3.2: Rangordecorrelaties tussen de sociale r a n g o r d e s van de wijken en
de v e r h o u d i n g van steekproef en p o p u l a t i e (Spearman-correlatiecoëfficiënten; *
p<.05)

Uit tabel 3.2 blijken de correlaties in alle gevallen een significant resultaat
op te leveren. Steeds treedt een positieve correlatie op tussen de R.M.O.- en
S.C.P.-scores en de steekproefgrootte, waarbij de S.C.P.-scores wat positiever uit
de b u s komen d a n de R.M.O.-scores. Blijkbaar b e s t a a t er een verband tussen
sociaal-economische positie en autochtonie: het meer a u t o c h t o n e deel van de
Nijmeegse bevolking b e s t a a t voor een groter deel uit mensen met een relatief
lage sociaal-economische positie d a n het meer allochtone deel van de Nijmeegse
bevolking.
3 . 3 . 3 De tweede selectie en

stratificatie

In dit s t a d i u m van de steekproef moest de informatie verzameld worden voor
de stratificatie n a a r beroepsniveau. De noodzakelijke informatie is verzameld
via een schriftelijke enquête. N a a s t het voordeel van de lage kosten heeft de
m e t h o d e van de schriftelijke enquête het nadeel dat het moeilijk kan zijn o m
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een voldoende hoge response te krijgen. Een middel om de o m v a n g van de nonresponse te verminderen is het versturen van één of meerdere rappels. Dit is
dan ook gebeurd in het onderhavige onderzoek. D a a r n a a s t zijn de inhoud van
de introducerende brief bij de toe t e zenden vragenlijst en de opzet en inhoud
van de vragenlijst zeer belangrijke zaken voor het verkrijgen van een behoorlijke
response 8 .
De vragen betreffende het beroep in de vragenlijst zijn afgestemd op het
voorbeeld d a t gegeven wordt in Van Westerlaak, K r o p m a n & Collaris (1975).
Verder is ook gevraagd n a a r de periodes (van langer d a n drie j a a r ) dat men niet
in Nijmegen woonachtig was. Met een begeleidende brief zijn de 600 vragenlijsten
verstuurd op 7 april 1977. Het eerste rappel voor de personen die nog niets
teruggestuurd h a d d e n , vond plaats op 16 april door middel van een brief. Tot slot
werd aan de niet-antwoorders op 25 april een tweede rappel gezonden b e s t a a n d e
uit een b r i e f e n , voor de tweede m a a l , de vragenlijst.
De resultaten van de enquête betreffende de response s t a a n in tabel 3.3.
Het responsepercentage bedroeg 70.6%, hetgeen een zeer acceptabel resultaat
genoemd mag worden. De twee rappels zijn erg belangrijk geweest; het responsepercentage steeg d a a r d o o r van 41.5% n a a r 70.6%.

response
percentage

Ie ronde
249
41.5%

2e ronde
83
13.8%

3e ronde
92
15.3%

totaal
424
70.6%

Tabel 3.3: Responsepercentage schriftelijke enquête, uitgesplitst n a a r eerste,
tweede (eerste rappel) en derde (tweede rappel) ronde

De groep 'non-response' is uitgesplitst in vier categorieën. Het resultaat voor
de totale steekproef van 600 personen is te vinden in tabel 3.4.

categorie non-response
niet geschikt voor interview
verhuisd
direkte weigeringen
indirekte weigeringen

Ie ronde
2
1
5
-

2e ronde
2
0
11
-

3e ronde
2
0
11

totaal
6
1
27
142

TabeJ 3.4: Hoeveelheid non-response, uitgesplitst naar vier categorieën

Uit tabel 3.4 blijkt dat de categorie 'verhuisd' minimaal is bezet. Er is slechts
één verhuizing b u i t e n Nijmegen geconstateerd. De geringe betekenis van deze
6
2eei praktisch gerichte aanwijzingen over de vormgeving en de opzet van een schriftelijke
enquête tijn onder meer te vinden in Eidos & Morgan (1970) en Moser & Kaiton (1972).
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categorie is verklaarbaar door de zeer korte periode tussen het moment dat de
gegevens door de gemeente Nijmegen verstrekt werden en het moment dat het
vragenlijstje is rondgestuurd. Frequenter is de categorie 'niet geschikt voor interview'. Deze categorie komt uitsluitend voor bij de personen van 60-74 jaar,
nl. zes maal. Het gaat om gevallen waarin de gezondheid (geestelijk dan wel
lichamelijk) van de persoon in kwestie aangevoerd werd als reden om verder
geen medewerking aan het onderzoek te verlenen. Een derde, veel algemener
voorkomende categorie wordt gevormd door de directe weigeringen. Het betreft
personen die lieten weten (verder) geen medewerking te willen verlenen aan het
onderzoek. Het gaat om een per subpopulatie vergelijkbaar aantal (7, 5, 8 en
7 personen voor resp. de meisjes, jongens, 35-44-jarigen en 60-74-jarigen). De
laatste en veruit omvangrijkste categorie is die van de 'indirecte weigeringen'.
Deze weigeringen zijn betiteld als indirect omdat deze personen niets van zich
lieten horen, noch in positieve, noch in negatieve zin. Zij reageerden op geen enkele wijze op de schriftelijke enquête. Deze omvangrijkste categorie is evenredig
over de subpopulaties verdeeld (34, 37, 35 en 36 personen voor resp. de meisjes,
jongens, 35-44-jarigen en 60-74-jarigen). De vier subpopulaties blijken wat de
non-response betreft sterk overeen te komen.
Voor een verdere analyse van de non-response kan een vergelijking gemaakt
worden tussen kenmerken van de response- en de non-responsegroep. In het
algemeen blijken schriftelijke enquêtes gericht op algemene populaties een vertekening op te leveren in de non-response voor sociale klasse en opleidingsniveau.
Deze factor is de enige die systematisch nagetrokken kan worden. Ten eerste
is wederom nagegaan of er een wijkspecifiek effect optreedt; ten tweede zijn de
verhoudingen tussen de beroepsniveaus in de drie responserondes onder de loep
genomen 7 .
Het bestaan van een samenhang tussen sociale klasse en non-response kan
getoetst worden door evenals in de vorige subparagraaf (3.3.2) de sociale rangorde van de wijken te correleren met de rangorde van het percentage non-response
in de betreffende wijken.
Om aan te geven dat de af- dan wel aanwezigheid van een correlatie tussen de
rangorde van de steekproefgegevens met de rangordes naar sociale achterstand
onafhankelijk is van het selectiecriterium dat voor de wijken in de berekeningen
gehanteerd wordt, zijn er correlatiecoëfficiënten voor verschillende selectiecriteria
berekend. Deze zijn te vinden in tabel 3.5. De selectiecriteria zijn dezelfde als
in tabel 3.2.
Door de bank genomen is de correlatie tussen de mate van non-response en de
sociale rangorde van de wijken significant positief. De conclusie lijkt gewettigd,
Ben derde informatiebton betreft het aantal telefoonaansluitingen. Het aantal mensen zondei
telefoonaansluiting in de groep ran indirecte weigeringen is relatief hoog (73 zonder versus 69
met telefoon). Deze verhouding komt overeen met die in de laagste beroepsgroep (101 zonder
versus 78 met telefoon). Dit resultaat ondersteunt de conclusie naar aanleiding van de analyse
van wykgegevens en de verhoudingen tussen de beroepsgroepen in de drie responserondes.
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rangorde
rangorde
s.с.p.-scores
R.M.o.-scores
mate van
.50*
.28
non-response
η = 26
η = 33
wijken met een verwachte waarde > 5
mate van
.62*
.60*
non-response
η = 24
n = 24
Tabel 3.5: Relatie m a t e van non-response en sociale r a n g o r d e van de wijken
(Spearman-correlatiecoëfficiënten; * ρ <.05)

d a t met een hogere sociale r a n g o r d e van de wijken een afname van non-response
gepaard g a a t . Bijgevolg luidt de conclusie d a t een lager responsepercentage
kenmerkend is voor lagere beroepsniveaus.
De invloed van de factor sociale klasse in de responsecijfers kan ook onder
zocht worden door vergelijking van de gegevens over de beroepsgroepen uit de
eerste, de tweede en de derde ronde. Daarbij wordt a a n g e n o m e n d a t de effecten
die aldus o n d e r k e n d worden, overdraagbaar zijn o p de kenmerken van de nonresponsegroep. In tabel 3.6 zijn de drie beroepsgroepen uitgesplitst n a a r de drie
rondes van de schriftelijke enquête.

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

Ie ronde
85
106
58
249

2e ronde
39
30
13
82

3e ronde
55
23
13
91

totaal
179
159
84
422

Tabel 3.6: Beroepsgroep in relatie tot tijdstip van response (van 2 personen was
de beroepsgroep niet te bepalen)

De toetsing van de gegevens in tabel 3.6 levert een sterk significant resultaat
op ( χ 2 = 2 0 . 3 6 , df—4, ρ <.001). Beroepsgroep 1 blijkt oververtegenwoordigd in de
tweede en derde r o n d e . Als deze trend zich doorzet in de non-responsegroep zal er
in die groep vergeleken met de totale p o p u l a t i e een oververtegenwoordiging zijn
van de lagere beroepsgroepen. Dit r e s u l t a a t staaft de eerder getrokken conclusie
van de lagere response in de lagere beroepsgroepen.
Als additioneel selectiecriterium is i n deze fase van de steekproef de tijd dat
m e n buiten Nijmegen woonachtig is geweest, gehanteerd. Er bleken weinig in
formanten af te vallen vanwege dit criterium. E r zijn niet al t e strenge eisen
gesteld. Voor de jongeren gold, d a t wanneer men een periode langer d a n drie
j a a r elders woonachtig was geweest, men de l a a t s t e vijfjaar weer in Nijmegen

44

Hoofdstuk 3

gewoond moest hebben. Voor de ouderen gold de eis, dat ze de helft van hun
jeugd in Nijmegen doorgebracht moesten hebben (de helft van 18 jaar levert 9
jaar op) en ze moesten de laatste vijf jaar in Nijmegen gewoond hebben. Wanneer bij de meisjes nog een persoon bij de 'niet-autochtonen' geteld wordt omdat
ze in de periode tussen de schriftelijke enquête en het interview ging verhuizen,
dan zijn uiteindelijk slechts vier personen in de schriftelijke enquête afgevallen
op basis van dit criterium.
Met de gegevens van de schriftelijke enquête zijn de personen uit de responsegroep ingedeeld in de drie onderscheiden beroepsgroepen. Het resultaat is te
vinden in tabel 3.7.
meisjes
15-18
beroepsgroep 1
48
beroepsgroep 2
37
beroepsgroep 3
23
totaal
108

jongens
15-18
41
44
21
106

mannen
35-44
53
32
22
107

mannen
60-74
37
46
18
101

totaal
179
159
84
422

Tabe/ 3.7: Verdeling beroepsgroepen van die personen die positief reageerden op
de schriftelijke enquête (van één meisje en één jongen kon de beroepsgroep niet
vastgesteld worden)

Toetsing van de verdeling van de informanten in tabel 3.7 levert geen significant resultaat op (χ 2 =6.99 ) df—6, ρ >.30). Het meest opvallende in de tabel is de
omwisseling in de omvang van de beroepsgroepen 1 en 2 voor de 35-44-jarigen en
de 60-74-jarigen. Voor die omwisseling is een verklaring aan te voeren. Vooral bij
de oudsten onder de 60-74-jarigen treffen we veel kleine zelfstandigen aan. Het
betreft veelal ambachtslieden. Deze beroepssector is de laatste decennia door
de economische ontwikkelingen stevig gedecimeerd met als gevolg dat er relatief
minder mensen uit de jongere generaties in deze beroepscategorie werkzaam zijn.
3.3.4 De tweede steekproef
In de laatste fase van de steekproef moest een steekproef uit de strata getrokken
worden. Bij de bepaling van de grootte van de steekproef is het aantal personen
per stratum vastgesteld op 12 (zie 2.2.2). Uit tabel 3.7 blijkt dat de strata ofwel
cellen een voldoende aantal personen bevatten. Uit elke cel is een toevalssteekproef getrokken van 15 personen. De eerste 12 trekkingen waren bestemd voor
het af te nemen interview; de resterende drie personen stonden reserve.
Aan de 144 personen uit de laatste steekproef is een brief gestuurd met de
mededeling dat de persoon in kwestie uitgekozen was om mee te doen aan een
informeel vraaggesprek. Op korte termijn zou daarover contact opgenomen wor
den. Zo mogelijk is telefonisch contact opgenomen; was er geen telefoon aanwezig,
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dan zijn de mensen bezocht voor het maken van een afspraak. Het maken van
afspraken was noodzakelijk omdat het interview al gauw een uur van de tijd van
de informant zou vergen.
Over het algemeen mocht verwacht worden dat de bereidwilligheid van de
geselecteerde personen om mee te werken groot zou zijn, aangezien ze zich door
het invullen van het vragenlijstje al min of meer verplicht hadden om verder
mee te werken. Er is voor het verkrijgen van medewerking niettemin zorgvuldig te werk gegaan, vooral omdat de informanten ermee in moesten stemmen
dat het interview met een bandrecorder opgenomen zou worden. De introductie
van de bandrecorder gebeurde bij het opnemen van contact pas nadat het algemene doel van het onderzoek nog een keer uiteengezet was en liefst pas nadat
de informant zich uit eigen beweging positief had uitgelaten over zijn verdere
medewerking. Ondanks het in eerste instantie misschien wat beangstigende idee
van het opnemen van het interview bestaat niet de indruk dat de introductie van
de bandrecorder aanleiding heeft gegeven tot weigeringen aan het interview deel
te nemen. Een uitzondering vormde een 64-jarige, zichzelf wantrouwende straatventer die bang was in het vuur van het interview te veel negatieve uitspraken te
doen over officiële personen en instanties, uitspraken die dan tegen hem gebruikt
zouden kunnen worden. De overige informanten waren over het algemeen wat
minder wantrouwig over mogelijk kwalijke praktijken van de onderzoeker. Er
waren verder nog zes weigeringen (twee meisjes, één persoon uit de groep van
35-44 jaar en nog drie personen uit de oudste leeftijdsgroep). In één geval (een
persoon uit de oudste groep) ontkende de persoon in kwestie het vragenlijstje
ingevuld te hebben, hoewel het, naar hij toegaf, zijn handschrift was.
Door een tamelijk grote hardnekkigheid is het mogelijk gebleken de nonresponse in de tweede steekproef beperkt te houden. Uiteindelijk is nog één
interview op het laatste moment misgelopen met een persoon uit beroepsgroep 2
van de 35-44-jarigen. Zodoende bevat de uiteindelijke steekproef niet de beoogde
144 personen, maar 143 8 . Een laatste probleem is dat kan blijken bij het interview
dat de informatie verschaft in de schriftelijke enquête over het beroep onjuist was
dan wel onjuist geïnterpreteerd is met als gevolg dat de betrokken persoon in een
onjuiste beroepsgroep is ingedeeld. In het interview zijn de gegevens over het
beroep steeds nagevraagd. Over het algemeen bleken er zich weinig problemen
voor te doen, al zijn er natuurlijk altijd randgevallen. In twee gevallen is achteraf
besloten om de informant in een lagere beroepsgroep te plaatsen dan waarin hij
voor de steekproef was ingedeeld. In beide gevallen betrof het een mannelijke
informant uit de oudere leeftijdsgroep (60-74 jaar) die van beroepsgroep 3 is
geplaatst in beroepsgroep 2. Dat houdt in dat in deze leeftijdsgroep het aantal
informanten in beroepsgroep 2 is opgelopen tot 14, terwijl het aantal informanten
in beroepsgroep 3 is teruggelopen tot 10. Voor alle duidelijkheid wordt het aantal
8
Voor de volledigheid dient vermeld te worden dat voorafgaande aan dexe tweede steekproef
nog acht personen zyn geselecteerd voor het afnemen van proeflnterviews. De proefinlerviews
ïijn gebruikt om de opzet van het interview en een aantal procedures uit te proberen.
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informanten per cel in het uiteindelijke informantenbestand gegeven in tabel 3.8.

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes
15-18
12
12
12
36

jongens
15-18
12
12
12
36

mannen
35-44
12
11
12
35

mannen
60-74
12
14
10
36

totaal
48
49
46
143

Tabel 3.8: Aantal informanten per cel in het uiteindelijke informantenbestand

3 . 4 DE GELOOFWAARDIGHEID VAN DE STEEKPROEF

Het is uitgesloten om in het algemeen een uitspraak te doen over de te volgen steekproefopzet in een onderzoek. De geschiktheid en de keuze van een
steekproefopzet zijn afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek, de omstandigheden ter plaatse en de ter beschikking staande middelen. Daarmee is
evenwel niet uitgesloten dat we gegeven díe doelstelling, die omstandigheden en
die middelen, zowel de kwaliteit van de steekproefopzet als de uitvoering van de
steekproef kunnen afwegen en beoordelen. Sudman (1976) spreekt van de geloofwaardigheid van een steekproef en hij wijst op een viertal essentiële punten. Ten
eerste moet de generaliseerbaarheid van de steekproef gewogen worden. Op de
tweede plaats komt de vraag of de grootte van de steekproef voldoende is voor
de gewenste analyses. Het derde punt behelst de beoordeling van de kwaliteit
van de uitvoering. Tot slot moet in overweging genomen worden of voor de ter
beschikking staande middelen de optimale steekproefopzet is gekozen.
De generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten hangt af van de verschillen tussen de elementen in de steekproef en de populatie waarover we een
uitspraak willen doen. Een potentiële bron van vertekening in sociolinguïstisch
onderzoek wordt gevormd door de selectiecriteria met betrekking tot autochtonie.
Door het uitsluiten van het meer allochtone deel van de bevolking wordt de vergelijkingsbasis van het onderzoek smaller; de haalbaarheid en de realiseerbaarheid
daarentegen nemen aanzienlijk toe. Aldus wordt het meer allochtone en bijgevolg
meer mobiele deel van de taalgemeenschap uitgezonderd, terwijl suburbanisatie
en interregionale migratie wezenlijke verschijnselen vormen in de hedendaagse
taalgemeenschap en zeer zeker in de stedelijke taalgemeenschap 9 . Het ontbreken
van niet-autochtone sprekers houdt in dat grote voorzichtigheid geboden is bij
generalisatie naar een taalgemeenschap in haar geheel. In Nijmegen bleek door
9
Labov (1980b) concludeert dat de drijvende krachten achter de taalveranderingen in de
steden New York en Philadelphia gezocht moeten worden in de immigratie van nieuwe etnische
groepen in de gemeenschap.
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de autochtonie een vertekening ten opzichte van sociale klasse te o n t s t a a n . Het
k u n n e n signaleren van een dergelijke restrictie verhoogt de geloofwaardigheid van
de steekproef 1 0 .
N a a s t de beperkingen vanwege de feitelijke onderzoekspopulatie geeft de gekozen steekproefopzet soms aanleiding de generaliseerbaarheid in twijfel te trekken. B a u b k u s & Viereck (1973) heden bijvoorbeeld zeer fel uit n a a r de onderzoeksopzet van Shuy, Wolfram & Riley (1968) o m d a t het volstrekt niet o m een
toevalssteekproef gaat. Er zijn uitzonderingen, en zonder meer m o e t e n we daartoe de steekproef van Labov (1966) in de Lower East Side en de steekproef
van Sankoff & Sankoff (1973) in Montreal rekenen, m a a r vaak a d e m t de gekozen werkwijze bij de steekproefopzet in sociolinguïstisch onderzoek een sfeer van
o n b e k o m m e r d h e i d . De quota-trekking waarbij de onderzoeker via de ene inform a n t bij de a n d e r e terechtkomt is bijzonder populair. Zowel in de steekproef
van Macaulay (1977) in Glasgow als die van Milroy (1980) zitten familierelaties
verscholen die bij de statistische analyse niet meer te verdisconteren zijn. Ook
Van Bree (1985a) past deze werkwijze toe in T w e n t e . Hij spreekt van de sneeuwb a l m e t h o d e met als gevolg, zo constateert hij, dat hij "nogal eens in dezelfde
families bleef h a n g e n " (Van Bree 1985a:210). Gesteld d a t dit niet ten koste gaat
van de kwaliteit van de gegevens over de s t r u c t u u r van de taaivariatie, d a n nog
resteert onvermijdelijk het probleem dat we zonder garanties zitten betreffende
de b e t r o u w b a a r h e i d en validiteit van de generaliserende s t a p n a a r de rol en invloed van sociale categorieën en groepen. In Nijmegen is d a a r o m gekozen voor
een steekproefopzet die gehoorzaamt a a n de wetten van de toevalssteekproef.
We komen bij de tweede toetssteen van de geloofwaardigheid van de steekproef: is de steekproef wel groot genoeg voor de gewenste analyses? Het p u n t
van de omvang is al a a n de orde gekomen in hoofdstuk 2. E r is vastgesteld
d a t de u i t s p r a k e n in de sociolinguïstische l i t e r a t u u r over het n a te streven aantal informanten een zeer intuïtief karakter h e b b e n . D a t geldt ook voor Sankoff
(1974) als ze constateert d a t zowel de l i t e r a t u u r als de eigen ervaring suggereren
d a t zelfs voor u i t e r m a t e complexe taalgemeenschappen steekproeven van meer
d a n 150 p e r s o n e n de neiging zouden h e b b e n r e d u n d a n t te worden. De meeste
sociolinguïstische onderzoeken werken met heel wat kleinere aantallen. Bij de
g a n g b a r e praktijk steekt het uiteindelijke a a n t a l van 143 informanten niet ongunstig af. Ook dit relatief aanzienlijke a a n t a l biedt echter nog geen uitweg uit
het dilemma d a t we a a n de ene kant de kwaliteit en kwantiteit van de linguïstische
gegevens willen waarborgen en aan de a n d e r e kant tegemoet zouden willen kom e n a a n de kwaliteits- en kwantiteitseisen van sociologisch survey-onderzoek. De
beste oplossing is nog, zoals Sankoff, Lessard & T r u o n g (1978) vaststellen, het
doorvoeren van een zorgvuldige stratificatie n a a r sociale variabelen. Doel van
het onderzoek is niet zozeer het nauwkeurig schatten van het gemiddelde taalge10

ЬаЬо (1966) is een van de weinige sociolinguïstische onderzoeken waar aandacht besteed
wordt aan het probleem van de generaliseerbaarheid. Нц poogt de restricties in гцп steekproef
te signaleren.
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drag, maar het traceren en detecteren van de structuur van taalvariatiepatronen
en de sociale factoren die van invloed zijn op taaivariatie.
De derde toetssteen van geloofwaardigheid behelst de kwaliteit van de uitvoering, omdat een zeer belangrijke foutenbron verscholen ligt in de groep personen
die weliswaar geselecteerd zijn maar die om wat voor reden ook uiteindelijk aan
het onderzoek niet meedoen. In het algemeen wordt in het sociologisch surveyonderzoek een medewerking van 80% zeer acceptabel gevonden voor ongecompliceerde, mondeling afgenomen interviews. Bij een toename van de complexiteit
zal de non-response stijgen. Levine & Crockett (1966) en Trudgill (1974) schuiven als oorzaak voor het relatief grote aantal weigeringen in hun onderzoekingen
het gebruik van bandrecorder en microfoon naar voren. Niettemin dient men in
geval van een toevalssteekproef de non-response zoveel mogelijk terug te dringen
door de mensen die weigerden alsnog een keer te bewerken om mee te doen.
Dat zijn echter tijdvergende bezigheden waaraan in sommige sociolinguïstische
onderzoekingen nogal snel en gemakkelijk voorbij wordt gegaan. Trudgill (1974)
besluit tamelijk overhaast dat het ten tweede male benaderen van personen die
weigerden, tijdverspilling, niet lonend en onnodig is. Hij verwijst daarbij naar de
uitkomsten van Labov (1966), die via een telefonisch interview alsnog taalmateriaal verzamelde bij 33 van de 70 personen die of geweigerd hadden in het eigenlijke
onderzoek of in de interviewperiode niet thuis aangetroffen waren. Als dan blijkt
dat het taalgedrag van de weigeraars vergelijkbaar was met de geïnterviewden,
mag dat niet tot de slotsom leiden dat voortaan dergelijke controleprocedures in
andere onderzoeken overbodig zijn geworden. Een waardevoller argument van de
kant van Trudgill (1974) vormt de gedachte dat het een probleem zal zijn om bij
weinig bereidwillige personen voldoende en voldoende spontaan gesproken taal
te verzamelen. Zo'n argument heeft evenwel ook gevaarlijke kanten, wanneer aan
een grotere garantie voor bereidwilligheid en welwillendheid van de informant de
conclusie verbonden wordt dat een toevalssteekproef niet de aangewezen onderzoeksstrategie is. Nordberg (1969) bijvoorbeeld geeft op basis van dit argument
de voorkeur aan het opsporen van informanten via persoonlijke contacten.
In het Nijmegen-onderzoek is consequent geprobeerd om de non-response zo
klein mogelijk te houden. De drie rondes van de schriftelijke enquête hebben
geleid tot een acceptabel responsepercentage van meer dan 70%, terwijl in de
tweede steekproef de uitval uiterst beperkt kon worden gehouden. Vanwege
beperkingen in mankracht, tijd en geld is geen nieuwe steekproef getrokken uit
de weigeraars, maar al met al kan de uitvoering van de steekproef de toets
van de vergelijking met andere sociolinguïstische onderzoeken zonder problemen
doorstaan.
Tot slot moet de geloofwaardigheid van de steekproef beoordeeld worden aan
de hand van de ter beschikking staande middelen. Voor het Nijmegen-onderzoek
lijkt een verantwoord gebruik te zijn gemaakt van de financiële en personele
middelen. In het onderhavige onderzoek is uitgegaan van een opzet die tamelijk
breedschalig van aard is en in zo'n type onderzoek verdient een toevalssteekproef
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de voorkeur.
Een onontkoombaar aspect van taalvariatie-onderzoek is de arbeidsintensiviteit van de linguïstische analyses. Dat noopt veel sociolinguïsten om een beroep
te doen op goedkopere methodes zoals de quota-steekproef en het werken met
natuurlijke clusters, zoals scholen. Deze weinig gelukkige situatie moet de sociolinguïstiek ertoe dwingen uitermate consciëntieus de kosten en de baten van
verschillende steekproefmethodieken af te wegen teneinde zoveel mogelijk garanties te verkrijgen voor de generaliseerbaarheid. Vooral 'area sampling' en het
systematisch werken met families lijken aantrekkelijke onderzoeksstrategieën te
vormen.

Hoofdstuk 4
Het Nijmeegs dialect:
gebruik, meningen en oordelen

4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk komen de vragen aan bod die in het tweede deel van het interview
(het formele deel) gesteld zijn over het Nijmeegs dialect. Het betreft een breed
scala van vragen, lopend van vragen over het spreken van het Nijmeegs dialect
door de informant naar vragen over de geschiktheid van het Nijmeegs dialect
voor gebruik in bepaalde situaties en vragen over de herkenbaarheid van het
dialect. De gestelde vragen kunnen het best gekarakteriseerd worden als vragen
van taalsociologische aard die een globaal beeld geven van de positie van het
Nijmeegs dialect.
De vragen zijn in vier paragrafen gerubriceerd. Allereerst wordt in 4.2 ingegaan op het aantal informanten dat zegt het dialect van Nijmegen te spreken,
hun demografische kenmerken en de verschuiving in het aantal dialectsprekers in
de loop van de tijd. Vervolgens worden in 4.3 de oordelen van de informanten
over de geschiktheid van het Nijmeegs dialect in een zevental algemene situaties
(domeinen) geanalyseerd.
In de daarop volgende paragraaf (4.4) worden de uitkomsten van de vragen
besproken die betrekking hadden op het Nijmeegs dialect in het algemeen (Wie
spreekt het Nijmeegs dialect? Is het Nijmeegs dialect veranderd? e t c ) . In 4.5
wordt kort ingegaan op de antwoorden van de vragen die betrekking hadden
op de mate van herkenbaarheid van het Nijmeegs. Op basis van de gevonden
resultaten worden in de afsluitende paragraaf 4.6 enige meer algemene conclusies
getrokken ten aanzien van de positie van het dialect van Nijmegen, die gezien de
gepresenteerde resultaten weinig rooskleurig is.
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4 2 DE DEMOGRAFISCHE VERDELING VAN HET NIJMEEGS DIALECT
4 . 2 . 1 Het aantal

dialectaprekers

Een a a n t a l vragen in het interview betrof het eigen gebruik van het dialect van
Nijmegen door de informanten. Dit onderdeel uit de vragenlijst in het formele
deel van het interview begon met de vraag of de b e t r o k k e n persoon het dialect
van Nijmegen sprak. Het resultaat is in tabel 4.1 in cijfers vervat.

antwoord
ja

ja na twijfel
nee na twijfel
nee

aantal
32
7
12
92

%
22 7
49
84
64 3

TabeJ 4.1: Antwoorden op de v r a a g of men het dialect van Nijmegen spreekt

Het percentage informanten d a t zegt het dialect te spreken is bijzonder laag,
zoaJs onder meer blijkt uit een vergelijking met de cijfers in Diederen e.a. (1980).
Nijmegen schaart zich tussen de scores van A m s t e r d a m en Utrecht (resp. 30% en
2 3 % dialectsprekers); het percentage Nijmeegse dialectsprekers is ver verwijderd
van de percentages van de overige vijf onderzochte p l a a t s e n die variëren tussen de
52% en 7 5 % dialectsprekers 1 . Ook andere cijfers (zie bijv. D a a n e.a. 1985:90-91)
bevestigen het negatieve beeld voor Nijmegen 2
E r is echter meer aan de h a n d d a n alleen m a a r een laag percentage dialectsprekers voor Nijmegen. De vraag of m e n het dialect van Nijmegen sprak,
bleek voor een groot deel van de informanten bijzonder moeilijk te beantwoorden.
Een b o n t e stoet van overwegingen bleek een rol te spelen bij de beantwoording
van de v r a a g n a a r het dialectspreken. Deze overwegingen blijken verdeeld t e kunn e n worden in twee t y p e n , nl. in overwegingen van kwalitatieve en overwegingen
van kwantitatieve a a r d
Van kwalitatieve aard zijn de overwegingen die betrekking hebben op de
kwaliteit van het 'dialect' van de informant in vergelijking m e t de n o r m van het
'De plaatsen Mjn Veghel, Almelo, Middelburg, Winschoten en Heerlen met een percentage
dialectsptekers van tesp 67%, 63%, 52%, 75% en 61% In feite pakken de cijfers voor Nijmegen
nog negatiever uit In Nymegen gaat het om 'autochtonen' en bovendien bestaat de helft van
de informanten uit oudere mensen, de onderzoekspopulatie van Diedeten e a (1980) bestaat uit
studenten van de Pedagogische Academie
2
Beter vergelijkingsmateriaal is helaas met voor handen Er гцп voor Nederland nauwelijks
wat grootschaliger gegevens bekend over de mate van dialectgebruik, го stellen Stynen en Vallen
(1981) vast in hun inventarisatie van de bestaande onderzoeksgegevens Sinds 1981 is de situatie
verbeterd, maai ook nu geldt nog in sterke mate dat de schaarse gegevens slechts met de nodige
terughoudendheid geïnterpreteerd en vergeleken mogen worden Zowel opzet als werkwijze verschillen van onderzoek tot onderzoek, terwyl er aan veel onderzoeken nogal wat methodologische
tekortkomingen kleven
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Nijmeegs. Informanten m a t e n vaak h u n taalgebruik aan het ' e c h t e ' en het 'oude
Nijmeegs' als de eigenlijke s t a n d a a r d voor het dialect. Overwegingen bij de beantwoording van de v r a a g n a a r het dialectspreken gaan d a n over het feit dat
men wel ' p l a t ' of met een accent spreekt m a a r d a t het toch niet helemaal het
echte Nijmeegs is, of d a t m e n wel Nijmeegse woorden of u i t d n i k k i n g e n gebruikt
m a a r d a t het resultaat toch eigenlijk een 'verbastering' van het Nijmeegs genoemd m o e t worden. Soms heeft een (oudere) informant er op gewezen, dat zijn
dialect meer het dialect van één van de oude kerkdorpen is. Het p r o b l e e m is, dat
niet alle informanten dezelfde overwegingen h a n t e e r d e n noch dezelfde m a a t s t a ven aanlegden; de v r a a g n a a r het dialectspreken wordt op verschillende manieren
opgevat.
Van kwantitatieve aard zijn overwegingen die betrekking h e b b e n op de hoeveelheid dialectgebruik. Men kan het dialect van Nijmegen wel spreken, m a a r in
feite gebruikt m e n het nooit of uiterst zelden. Een enkele informant stelde met
n a d r u k (en waarschijnlijk ook met enige trots) d a t hij weigert het Nijmeegs te
spreken. Ook hier worden de scheidslijnen door de informanten niet steeds op
dezelfde m a n i e r getrokken en hoewel de interviewer op zijn qui vive was bij de
beantwoording van de vragen, zijn de wil en de interpretatie van de geïnterviewde
sterker d a n de opvattingen en ideeën van de interviewer.
Een en a n d e r leidt ertoe, dat er sprake is van zowel over- als onderschatting
van het eigen dialectgebruik. Van onderschatting is sprake als het oude Nijmeegs als m a a t s t a f voor het dialect van Nijmegen wordt gehanteerd; daartegen
moet praktisch iedere Nijmegenaar het afleggen. Van overschatting is sprake als
(vooral jongeren) van m e n i n g zijn d a t met de aanpassing van enkele klanken
en woorden het dialect van Nijmegen feilloos en voor de g r a p geïmiteerd kan
worden.
Deze situatie kan leiden tot paradoxale uitkomsten. O p de v r a a g (bij de ouderen) of er vroeger in het gezin overwegend dialect dan wel S t a n d a a r d n e d e r l a n d s
gesproken werd of (bij de jongeren) of er thuis in het gezin overwegend dialect
of Standaardnederlands wordt gesproken, antwoordden 52 personen met 'overwegend dialect' ( = 36.4%). Dat is een t o e n a m e van bijna 9% vergeleken met de
vraag n a a r het spreken van het Nijmeegs dialect ( = 27.6%), terwijl men toch m a g
verwachten d a t degene die in het dialect gesocialiseerd is, positief antwoordt op
de vraag of de betrokken persoon het betreffende dialect spreekt. In feite is de
t o e n a m e nog groter want van de 39 personen die zeiden het dialect van Nijmegen
te spreken, m e l d d e n 7 personen d a t ze het dialect vooral op school en in de b u u r t
opgestoken h a d d e n 3 .
•Έβη verdere uitsplitsing van het spreken van het Nijmeegs dialect naar verschillende
gebruikssituaties of domeinen bleek achteraf geen bruikbare resultaten op te leveren, hetgeen
niet verrassend is gezien de problemen met de vraag naar het dialectspreken en gezien het ge
ringe aantal dialectsprekers. Zie verder het begin van 4 3
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4.2.2 De invloed van beroepsgroep en leeftijd
Waar komen de Nijmeegse dialectsprekers, althans zij die zeggen het dialect van
Nijmegen te spreken, vandaan? Enig inzicht kunnen we krijgen door de verdeling
te bekijken van de dialectsprekers over de twaalf cellen van de onderzoeksopzet.
Deze is te vinden in tabel 4.2, waar telkens het aantal dialectsprekers is afgezet
tegen het totaal van de (sub)populatie.

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes
15-18
5/12
3/12
0/12
8/36
(22.2%)

jongens
15-18
5/12
2/12
0/12
7/36
(19.4%)

mannen
35-44
4/12

l/H
1/12
6/35
(17.1%)

mannen
60-74
11/12
6/14
1/10
18/36
(50.0%)

totaal
25/48 (52.1%)
12/49 (24.5%)
2/46 ( 4.3%)
39/143
(27.3%)

Tabel 4.2: Aantal dialectsprekers, uitgesplitst naar de subpopulaties

Op gegevens als die van tabel 4.2 kan een loglineaire analyse worden toegepast 4 . Het best passende model voor de resulaten in tabel 4.2 blijkt het model
waarin het interactie-effect tussen beroepsgroep en het dialectspreken en tussen
sekse/leeftijd en dialectspreken is opgenomen (L (= Likelihood ratio) = 4.93,
d/=6, p=.552) 5 . Dat betekent dat zowel beroepsgroep cils de factor sekse/leeftijd significant van invloed zijn op het spreken van het Nijmeegs dialect.
Er is een regelmatige afname van het dialectspreken met het stijgen van het
beroepsniveau. Dat is niet zo verwonderlijk. Evenmin verwonderlijk is de (relatief) hoge frequentie van de dialectsprekers in de oudste leeftijdsgroep. De
frequentie van het diaJectspreken in de andere drie leeftijdsgroepen is bijzonder
laag. Opvallend is dat de meisjes niet onderdoen voor de jongens. Nog opvallender is evenwel dat de groep 35-44-jarige mannen zich niet schaart in een positie
tussen de oudste en jongste leeftijdsgroep. Er zit een breuk tussen de oudste
groep en de rest. Hoe steekt die scheidslijn in elkaar? Is de tussengeneratie niet
meer opgevoed met het dialect van Nijmegen als voertaal? Of is er sprake van
een sterke afwijzing van het dialect? Meer informatie is te verkrijgen door de
verdeling van het dialectspreken te confronteren met de verdeling van het gegeven of de voertaal in de opvoeding van de informanten overwegend dialect dan
wel standaardtaal is dan wel was. Van de informanten gaven er 52 te kennen
4
In de analyse ïijn alle celwaarden vanwege het vootkomen van cellen met de waarde 0 met
0.5 verhoogd. Dit procédé is ook toegepast in de nog komende loglineaire analyses. Er worden
geen parameters gegeven voor de schatting van de mate van invloed van de sociaal-demografische
factoren. Hier is vooral van belang dat bepaalde effecten als geheel significant гуп.
5
H e t gaat om een onverzadigd model aangezien de drieweg-interactie tussen dialectspreken,
beroepsgroep en leeftijd/sekse is weggelaten.
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dat de Opvoedingstaai' overwegend dialect was (voor alle duidelijkheid: voor de
ouderen gaat het over een gegeven (ver) terug in de tijd; voor de twee jongere
groepen meisjes en jongens gaat het over hun huidige taalsituatie). De verdeling
van (overwegend) dialect als voertaal over de twaalf cellen van de onderzoeksopzet is te vinden in tabel 4.3.

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes jongens
15-18
15-18
5/12
4/12
3/12
2/12
1/12
0/12
6/36
9/36
(25.0%) (16.7%)

mannen
35-44
8/12
3/11
4/12
15/35
(42.9%)

mannen
60-74
12/12
6/14
4/10
22/36
(61.1%)

totaal
29/48 (60.4%)
14/49 (28.6%)
9/46 (19.6%)
52/143
(36.4%)

Tabe] 4.3: Dialect in de opvoeding, uitgesplitst naar de subpopulaties

Een loglineaire analyse van de gegevens in tabel 4.3 levert hetzelfde model
op als voor de gegevens van tabel 4.2 (i—8.43, d/=6, p=.208). Er bestaat
een significant verband tussen dialect als Opvoedingstaai' en resp. sekse/leeftijd
en beroepsgroep. Dit algemeen verband sluit niet uit dat er enkele markante
verschuivingen in tabel 4.3 te zien zijn in vergelijking met tabel 4.2. In alle
beroepsgroepen is er een toename ten gunste van het dialect, maar de grootste
toename komt op rekening van de hoogste beroepsgroep (19.6%-4.3%—15.3%).
De meest in het oog springende toename treffen we aan bij één van de leeftijdsgroepen en wel bij de mannen van 35-44 jaar. Met een verschil van 9 personen
is er een toename van 17.1% voor het zelf dialectspreken tot 42.9% voor het
dialect in de eigen opvoeding. Voor de meisjes en jongens is er nauwelijks sprake
van een verschil. Dat ligt volstrekt in de rede, aangezien hun taalsituatie in de
opvoedingsfase correspondeert met hun feitelijke taalsituatie.
Het beeld wordt niet doorbroken als we kijken hoe het nettoverschil in de
verdelingen van beide voorgaande tabellen tot stand komt. Bij de jongeren zijn
er drie informanten die negatief antwoorden op de vraag of ze het dialect van Nijmegen spreken, terwijl ze antwoorden dat het Nijmeegs als taalvariëteit overwoog
in hun opvoeding; daar staat tegenover dat drie personen het tegenovergestelde
beweren. Bij de twee oudere leeftijdsgroepen reageren vier informanten positief
op de vraag naar het dialectspreken en negatief op de vraag of het Nijmeegs
overwoog ten tijde van hun opvoeding; zeventien personen geven het omgekeerde
beeld te zien. Het netto-resultaat is een toename van dertien personen.
In de tabel van het dialect van Nijmegen ten tijde van de opvoeding schaart
de middelste leeftijdsgroep van 35-44 jaar zich netjes, men zou bijna zeggen zoals
het behoort, tussen de oudste en jongste leeftijdsgroep. Het Nijmeegs blijkt als
taalvariëteit van de primaire socialisatie terug te vallen van 61.1% (mannen 60-
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74) naar 16.7% (jongens 15-18). Een dergelijke radicale verschuiving vindt ook
plaats bij andere dialecten. Vergelijkbaar is de afname in het twintig kilometer
ten zuiden van Nijmegen gelegen dorp Ottersum (Daan e.a. 1985:92; Giesbers &
Kroon 1985).
Het gaat in Nijmegen, gemeten naar de standaarden van gedegen taalsociologisch onderzoek, weliswaar om een klein aantal informanten en we moeten
daarom enige voorzichtigheid betrachten in het trekken van conclusies. Van be
lang is echter dat het gevonden patroon bevestigd wordt als we de verschuiving
van dialect naar standaardtaal per informant meer in detail beschouwen door
bovendien nog het gegeven in de analyse te betrekken of de kinderen van de
betrokken informant nog het dialect van Nijmegen kunnen spreken. Uiteraard
is alleen naar dit gegeven gevraagd bij de twee oudere leeftijdsgroepen en dan
alleen nog bij die informanten die kinderen hebben. Voor de 35-44- en 60-74jarigen hebben we dan gegevens over: (1) het spreken van overwegend Nijmeegs
dialect ten tijde van hun eigen opvoeding; (2) het zelf spreken van het dialect
van Nijmegen; (3) het spreken van het Nijmeegs door hun kinderen. Om de ver
schuivingen in de positie van het dialect in beeld te brengen moet ook de jongste
leeftijdsgroep in de analyse betrokken worden. Voor de jongeren worden voor de
vergelijkbaarheid alleen de jongens genomen. Daarvoor zijn er gegevens over de
eerste twee situaties. De resultaten zijn weergegeven in figuur 4.1.

70% ι
50%

20%

60-74
vroeger
thuis
20/34
58.8%

60-74
zelf
16/34
47.1%

60-74
35-44 35-44 35-44 15-18 15-18
kinderen vroeger zelf kinderen thuis
zelf
thus
5/34
13/29 4/29
5/29
6/36 7/36
14.7%
44.8% 13.8% 17.2% 16.7% 19.4%

Figuur 4.1: Vergelijking van de generaties naar positie van het dialect in ver
schillende situaties

Er zit een opmerkelijk patroon in de lijnen die de cijfers van een enkele leef
tijdsgroep verbinden. Er bestaat een zekere mate van parallellie tussen de tweede
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verbindingslijn van een generatie met de eerste verbindingslijn van de volgende
generatie. Bij de oudste generatie zit de terugval van het dialect tussen het zelf
spreken van het dialect en het spreken van het dialect door hun kinderen; deze
terugval wordt als het ware door de middengeneratie overgenomen in de verbindingslijn tussen dialect in de primaire socialisatie en het zelf spreken van het
dialect.
Tot slot lijkt er een soort stabilisatie op te treden in de twee laatste verbindingslijnen in figuur 4.1. Hoe we dit laatste ook interpreteren, de cijfers laten
onverbiddelijk zien dat voor het Nijmeegs een al te groot optimisme over het
dialect niet op zijn plaats is. De verschuivingen duiden op een veranderende
positie van het dialect. Het dialect verliest de positie van eerste taal en kan
zich hooguit handhaven in de positie van tweede, additionele taal. Typerend
daarvoor is het gegeven dat jongeren zelf vaak een hoger dialectgebruik opgeven
dan het dialectgebruik dat voor hen door de ouderen opgegeven wordt.
4.3 DE OORDELEN OVER DE GESCHIKTHEID VAN HET NIJMEEGS DIALECT

4.3.1 De geichikthetdsicores

voor

gebruikidometnen

Verdere vragen naar het gebruik van het Nijmeegs dialect van de dialectsprekers in verschillende situaties leveren geen duidelijk beeld op van een functionele
distributie naar het soort situatie. Als men het dialect van Nijmegen spreekt,
doet men dat blijkbaar in het gros van de situaties. Op te merken valt dat de
buurt en vrienden en kennissen belangrijke domeinen van dialectgebruik vormen
(zie voor het begrip 'domein' Fishman (1972)). Van de elf dialectsprekers die op
school zitten is er slechts één die zegt geen dialect op school te gebruiken. Dat
zou aanleiding kunnen zijn te veronderstellen dat de school (althans buiten de
lessen) een belangrijke bewaarplaats van het dialect is. De Nijmeegse scholen
hebben een belangrijke streekfunctie en dat komt ook tot uitdrukking in het
gebruik van dialect op de Nijmeegse scholen. Van de 62 jongeren die nog op
school zitten meldt 72.6% dat er dialect op school gesproken wordt, maar 55.6%
van die jongeren meldt al direkt dat het uitsluitend om dialecten van buiten
Nijmegen gaat.
De gebruiksscores leveren weinig materiaal op voor verdere analyses, maar
daarnaast zijn nog de oordelen verzameld van de informanten over de geschiktheid van het Nijmeegs dialect voor een zevental algemene gebruikssituaties ofwel
domeinen. De vraagstelling en de domeinen waren gelijk aan die van Geerts,
Nootens & Van den Broeck (1978). De informanten moesten voor zeven domeinen op een zespuntsschaal, lopend van 'zeer ongeschikt' (score 1) naar 'zeer
geschikt' (score 6), aangeven hoe geschikt dan wel ongeschikt ze het Nijmeegs
dialect vonden in vergelijking met het Standaardnederlands. De zeven domeinen
werden aan elke informant één voor één in een toevals volgorde gepresenteerd.
De domeinen met hun gemiddelde score (n = 140) staan in tabel 4.4.
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1
2
3
4
5
6
7

domem
Tussen man en vrouw
Met vrienden en kermissen
Op het werk
Tussen ouders en kinderen
Tussen volwassenen en kinderen
Op school
Voor radio en t ν

gemiddelde
4 64
4 54
3 29
3 56
2 61
2 04
126

TabeJ 4.4: De ondervraagde domeinen en hun gemiddelde geschiktheidsscore
(n = 1 4 0 )

Bij de domeinscores zijn in elk geval twee vraagstellingen mogelijk. Ten eerste
kunnen we ons afvragen hoe de Nijmeegse geschiktheidsscores zich verhouden tot
de scores elders, met name die van Geerts, Nootens & Van den Broeck (1978)
in Vlaanderen. Ten tweede kunnen we de vraag stellen hoe de geschiktheidssco
res zich onderling verhouden. Is er een sterke samenhang tussen de scores, zo
sterk dat we van een eendimensionele structuur mogen spreken of is de onder
liggende structuur complexer van aard? Deze laatste vraag komt in de volgende
subparagraaf (4.3.2) aan de orde.
Op de vergelijkbaarheid en de verschillen van de geschiktheidsscores in Vlaan
deren en Nijmegen is al in eerdere beschouwingen ingegaan (Van Hout 1979b,
Hagen 1982, Van Hout & Münstermann 1988). Belangrijkste overeenkomst is
de praktisch identieke volgorde in de beoordeling van de geschiktheid c.q. ongeschiktheid van de domeinen. Het belangrijkste verschil is de scherpere breuk
in de gemiddeldes in Vlaanderen tussen aan de ene kant de domeinen 1 tot en
met 5 en aan de andere kant de domeinen 6 en 7 (school, radio en t.v.). De
geschiktheidsscores in Nijmegen vertonen een veel geleidelijker verloop. Met de
nodige reserve kan dit toegeschreven worden aan de verschillende taalsituaties.
In Vlaanderen is er een veel scherpere, zelfs tamelijk stabiele functionele distributie van het dialect en de standaardtaal. Er is sprake van een duidelijke
diglossie-situatie. In Nijmegen daarentegen zijn de grenzen tussen de domeinen
door de veranderende en instabielere taalsituatie aan het vervagen; navenant
zijn de geschiktheidsoordelen minder uitgesproken. Dit zou ook tot uitdrukking
moeten komen in de hoeveelheid extreme scores (score 1 of score 6), die in Vlaanderen gezien de duidelijker scheiding van de domeinen groter zou moeten zijn.
De percentages extreme scores per domein staan in tabel 4.5.
Over het algemeen blijkt het percentage extreme scores in Vlaanderen dat
van Nijmegen te overtreffen. In sommige domeinen, nl. domein 3 werk, domein
5 volwassenen-kinderen en domein 6 op school, gebeurt dat zelfs in ruime mate.
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domein
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tussen man en vrouw
Met vrienden en kennissen
Op het werk
Tussen ouders en kinderen
Tussen volwassenen en kinderen
Op school
Voor radio en t.v.
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Nijmegen

Vlaanderen

52.9%
41.4%
37.1%
47.1%
39.3%
56.4%
86.4%

56.9%
46.5%
53.2%
52.4%
51.2%
80.0%
81.9%

TabeJ 4.5: Percentage extreme scores (1 of 6) in de beoordelingen van de geschiktheid van de domeinen in Nijmegen en Vlaanderen

4.3.2 De dimenaionaliteit van de geschiktheidsscores
Veronderstel dat de taalsituatie in Nijmegen van vroeger vergelijkbaar was met
de Vlaamse taalsituatie nu, in termen van de geschiktheid van het dialect voor
een reeks van domeinen. Hoe verschuift dan de geschiktheid voor het gebruik
van dialect in een domein? Is er een verloop van de scores van extreem positieve geschiktheidsscores voor dialect naar scores in het grijze middengebied en
ten slotte van het middengebied naar extreem negatieve scores? Wordt op deze
wijze langzaam vanuit de formele(re) domeinen een steeds groter deel van de
overige domeinen in het bereik van de standaardtaal getrokken?
Een dergelijke interpretatie wordt gesteund door de opvatting dat situaties en
domeinen op een enkelvoudig onderliggend krachtenveld geordend kunnen worden en zo'n opvatting is wijdverbreid. In Geerts, Nootens & Van den Broeck
(1978:37), lezen we dat er gaande van het eerste naar het zevende domein
een krachtenveld loopt: "... from intimate / informal / relational / predictable / kleinrâumig towards distant / formal / transactional / unpredictable /
grossräumig". Giles & Powesland (1975) maken een uitgebreide inventaris op
van de diverse factoren en krachten die van invloed zijn op het taalgebruik.
Niettemin stellen ze dat de situationele determinanten uiteindelijk de interactiecontext doen variëren op een enkele dimensie van mate van formaliteit (Giles
& Powesland 1975:130). En natuurlijk is er Labovs stijlcontinuüm lopend van
informeel naar formeel, dat psychologisch onderbouwd wordt met de stellingname dat de mate van formaliteit parallel loopt met de mate van aandacht voor
het spreken. Er zijn wel kritische opmerkingen te vinden aan het adres van
een enkelvoudig onderliggend continuüm. Brown & Fraser (1979) wijzen op het
cross-culturele karakter van het formaliteitscontinuüm, maar in een noot (Brown
& Fraser 1979:45) geven ze toe dat de aanname van een enkele dimensie in feite
een te vergaande vereenvoudiging is. Bij de analyse van stijlverschuiving in een
reeks van concrete taalgebruikssituaties wijst Coupland (1980) op tekortkomingen van het unidimensionele stijlconcept. Wolfson (1976) levert kritiek op het
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begrip 'unconscious speech' en daarmee op het bestaan van een unidimensioneel
formaJiteitscontinuüm.
De idee van een enkel onderliggend continuüm dat de gevonden patronen in
de geschiktheidsscores kan verklaren, zou ondersteund moeten worden door een
zekere mate van consensus in de oordelen van de informanten. Een geëigende
maat voor de maat van consensus is de variantie. Een lage variantie betekent
een hoge mate van eensgezindheid; een hoge variantie is een indicatie voor de
afwezigheid van een overeenstemmend oordeel. Heterogeniteit zou juist ook kunnen wijzen op een veranderende status of positie van een domein in de relatie
dialect-standaardtaal. Zulk een verandering lijkt overigens nauwelijks verklaard
te kunnen worden door een enkele onderliggende dimensie 'formeel-informeel',
want dat zou inhouden dat een verandering in het geschiktheidsoordeel over het
gebruik van dialect in een bepaald domein direkt gepaard gaat met een verandering in de mate van formaliteit van dat domein. De mate van homogeniteit dan
wel heterogeniteit in de geschiktheidsoordelen is vrij eenvoudig af te lezen van
de histogrammen, gebaseerd op frequentiescores. Deze zijn te vinden in figuur
4.2.
De histogrammen in figuur 4.2 laten een hoge mate van eensgezinde, stabiele
oordelen zien in de domeinen 1, 2, 6 en 7. Er is duidelijk een hoogste antwoordcategorie. De drie resterende domeinen zijn ambivalenter, instabieler zo men
wil. De mate van overeenstemming is niet groot. Dat is van bijzonder belang
voor het domein ouders-kinderen, want per slot van rekening speelt dit domein
een doorslaggevende rol in het voortbestaan van een taalvariëteit. De ambivalente domeinen lijken geen steun te bieden aan de aanname van een enkelvoudige
onderliggende dimensionele structuur in de geschiktheidsoordelen.
Om de relaties tussen de domeinen te onderzoeken en om tegelijkertijd te
onderzoeken of er sprake is van een unidimensionele structuur is een factoranalyse (met varimaxrotatie) uitgevoerd op de geschiktheidsscores. Met het oog
op de betrouwbaarheid van de uitkomsten is besloten alleen die informanten op
te nemen in de analyse waarvan vrijwel zeker was dat ze de opdracht van het
toekennen van geschiktheidsscores naar behoren begrepen hadden. Dat aantal
bedroeg 127. Een oplossing met twee factoren bleek het meest aannemelijk. Het
resultaat van deze oplossing is te vinden in tabel 4.6.
De tweede dimensie wordt vooral gevormd door de domeinen man-vrouw,
vrienden en op het werk. Blijkbaar spelen hier zaken als intimiteit en solidariteit een belangrijke rol. De drie domeinen die een redelijk hoge factorlading
hebben op de eerste factor zijn alle drie domeinen waarin kinderen als gesprekspartners zijn betrokken. Achter deze eerste factor lijken vooral motieven van
opvoedkundige aard schuil te gaan, die natuurlijk extra gestimuleerd zullen zijn
in een situatie van vergaande taal verschuiving ten nadele van dialect. Deze factor duidt op de belangrijke plaats die de communicatie met kinderen inneemt of
kan innemen ten tijde van taaiverschuiving, zoals in de Nijmeegse situatie.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

domein
Man-vrouw
Vriend, en kenn.
Op het werk
Ouders-kind.
Volw.-kind.
Op school
Radio en t.v.

gemid.
4.67
4.52
3.18
3.55
2.57
2.04
1.26

st.dev.
1.57
1.44
1.68
1.88
1.47
1.35
0.68

commun.
.75
.70
.22
.55
.81
.27
.04

factor 1
.36
.28
.13
.66
.88
.49
.05

factor
.79
.79
.45
.34
.19
.17
.18

Tabe] 4.6: Factoroplossing van de domeinscores (n =127; verklaarde variantie
is 60.5%)

De validiteit van een structuur met twee factoren wordt versterkt door de analyses van geschiktheidsscores voor dialect in andere onderzoeken (zie Van Hout
& Münstermann 1988). Ook daar komen twee factoren als de essentiële factoren
te voorschijn. Een precieze benaming voor de factoren is niet eenvoudig, maar
steeds zijn de bekende begrippenparen van toepassing: solidariteit versus status
- in-group versus inter- of out-group - sentimentalisme versus instrumentalisme integratief versus instrumenteel. Een bevestiging van de werkzaamheid van twee
autonome factoren bij processen van taaiverschuiving kan gevonden worden in
de studies van Rindler-Sjerve (1983) en Hofman & Cais (1984) in resp. Sardinië
en Israël. Bemoedigend is verder ook dat in de sociaal-psychologische literatuur
over taal vaak twee basisfuncties of basisfactoren worden aangenomen. Giles,
Scherer & Taylor (1979) onderscheiden twee psychologische functies in de stijl
van spreken: het handhaven van de eigen identiteit en cognitieve organisatie.
Deze twee functies staan niet in contrast met de factoren die voor de Nijmeegse
geschiktheidsscores gevonden zijn.
4 . 4 MENINGEN OVER HET NIJMEEGS DIALECT

Het beeld dat uit de in deze paragraaf te bespreken vragen omtrent de situatie
van het Nijmeegs dialect naar voren komt is weinig positief. De meningen van
de informanten zijn zowel in kwantitatief opzicht als in kwalitatief opzicht doortrokken van een nogal negatieve zienswijze.
Gezien het geringe aantal informanten dat zegt dialect te spreken (zie 4.2) is
het weinig verwonderlijk, dat een afgetekende meerderheid (66%) vindt dat het
dialect van Nijmegen nog maar weinig gesproken wordt. Van de informanten is
81% van mening dat het dialect minder gesproken wordt dan vroeger en 59%
vindt dat het Nijmeegs vergeleken met vroeger veranderd is. Het is tekenend dat
deze verandering bepaald niet positief onder woorden wordt gebracht. Op de
vrij neutraal gestelde vraag in welk opzicht het Nijmeegs dan wel veranderd was,
gaf 40% een antwoord dat onmiskenbaar sterk negatief en afkeurend van aard
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was. Een kleine bloemlezing spreekt voor zich: het Nijmeegs zou 'ordinairder',
'onbeschofter', 'gemener' en 'brutaler' zijn geworden.
De negatieve waardering keert in ruime mate terug in de antwoorden op
de vraag, wat voor mensen het dialect van Nijmegen spreken. In 82% van de
antwoorden is op een of andere wijze de factor lager sociaal milieu vervlochten.
Naast antwoorden die in vrij neutrale termen vervat zijn ('de lagere standen',
'lager milieu', 'lagere inkomensgroepen') treffen we antwoorden aan die getuigen
van heel wat heftigere connotaties: het zou gaan om 'a-socialen', 'het ordinaire
volk', 'de achterbuurt', 'het platte volk', 'het plebs'.
Dit negatieve beeld wordt nog eens bevestigd door een matched-guise-onderzoek in Nijmegen bij 133 derdeklassers van uiteenlopende schooltypen van
het voortgezet onderwijs door Kamphuis e.a. (1984). De standaardtalige en Nijmeegse variëteit werden door de scholieren beoordeeld op 15 adjectiefschalen. De
scheden waren verdeeld over drie clusters waarvan de benamingen niet onbekend
zijn in taaiattitude-onderzoek. De drie genoemde factoren zijn integriteit/sociale
attractiviteit (schalen m.b.t. sympathiek, vriendelijk, gezellig, boeiend, humor),
sociaal prestige (intelligent, leidinggevend, beleefd, ambitieus, beschaafd), en
esthetische waarde (netjes, levendig, plezierig, mooi). Op alle drie de factoren werd de dialectvariëteit negatiever beoordeeld dan de standaardtaal variëteit.
Met name geldt dat voor de factor sociaal prestige, terwijl het verschil het minst
groot is voor de factor integriteit/sociale attractiviteit. Niettemin geldt dat
op alle fronten het oordeel over het Nijmeegs negatief uitvalt. Vergeleken met
Diederen e.a. (1980) zijn de negatieve Nijmeegse resultaten het best te rangschikken onder de categorie van de grootsteedse stadsdialecten, die in dat onderzoek
onderzocht zijn, nl. Utrecht en Amsterdam. Op de matched-guise-test werden
lagere scores voor deze stadsdialecten gevonden dan voor de dialecten gesproken
in kleinere plaatsen en steden.
Het zal geen verwondering wekken dat de 143 Nijmeegse informanten weinig
hoop hebben voor de toekomst van het dialect van Nijmegen. Van de informanten
is 66% van mening dat het dialect zal verdwijnen. Van hen gaven 90 personen
een bruikbaar antwoord op de vervolgvraag naar de oorzaken van de verdwijning.
De antwoorden zijn geordend en geïnventariseerd in tabel 4.7.
Twee categorieën voeren de boventoon in de genoemde oorzaken, nl. de invloed van de school c.q. de hogere scholing (29%) en de invloed van buiten, de
immigratiefactor (32%). Het is de vraag in hoeverre de genoemde oorzaken nu t3rpisch Nijmeegs zijn (zie bijv. de genoemde oorzaak 'uiteenvallen binnenstad') en
in hoeverre ze gerekend moeten worden tot een meer algemeen sociaal-economisch
ontwikkelingspatroon.
4.5 DE HERKENBAARHEID VAN HET NIJMEEGS DIALECT

In de direkte omgeving van Nijmegen wordt het Nijmeegs vaak doeltreffend d s
Nijmeegs herkend. Deze vaststelling is evenwel niet gemakkelijk met harde cij-
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- invloed school,
hogere scholing
- opvoed ¡Tig niet
meer in dialect
- uitsterven oudere generaties
- vermindering acceptatie Nijmeegs
- invloed
media
- uiteenvallen
binnenstad
- invloed van buiten, immigratie

Ie oorzaak
30

2e oorzaak
3

3e oorzaak
0

totaal
33

4

3

0

7

6%

12

0

1

13

12%

7

4

1

12

11%

1

1

0

2

2%

6

4

0

10

9%

30

5

1

36

32%

%
29%

T&bel 4.7: Door de informanten genoemde oorzaken van het verdwijnen van het
Nijmeegs dialect

fers en m e t vergelijkingsmateriaal te onderbouwen. We beschikken alleen over
de gegevens die de 143 informanten ons hierover verschaffen en deze gegevens
zullen natuurlijk gekleurd zijn.
Van de informanten zegt 4 8 . 3 % dat hen wel eens gezegd is dat t e horen is
d a t hij/zij uit Nijmegen afkomstig is. Zonder een spoor van twijfel antwoordt
44.8% dat a a n de betrokkene i n d e r d a a d te horen is dat hij/zij uit Nijmegen
komt. O p de vraag of de informant zelf kan horen of iemand uit Nijmegen
komt a n t w o o r d t 6 5 % positief. D a t zijn geen geringe percentages, m a a r helaas
ontbreekt vergelijkingsmateriaal.
Van meer specifieke dialectkenmerken en dialectverschillen is de taalgebruiker zich in de regel nauwelijks bewust, zoals Labov (1966:388) constateert in zijn
onderzoek in New York City. Hagen (1981) stelt hetzelfde vast in zijn onderzoek
n a a r processen van 'monitoring' in taalgebruik 6 . Op de vraag w a a r a a n een inform a n t kon horen of iemand uit Nijmegen afkomstig was en op de vraag w a a r a a n
te horen zou zijn dat de informant zelf uit Nijmegen afkomstig is, overheersen
d a n ook antwoorden die betrekking hebben op zeer globale taalkenmerken zoals het accent, de uitspraak, de s t e m , de intonatie, de woorden en 'bepaalde
uitdrukkingen'.
In een beperkt aantal gevallen zijn ook concrete taalverschijnselen genoemd.
6

Vaimit een meer psychologisch gekleurde invalshoek wordt deïe vaststelling ondersteund door
de argumenten van Johnson-Laird (1983:hst.l6), die nog eens duidelijk maken dat veel van de
vorm en inhoud van het taalsysteem zich aan het bewustzyn en een bewuste controle van de
taalgebruiker onttrekt.
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Gezien de onbewustheid die normaliter opgaat voor concrete vormverschijnselen van t a a l , moet het gaan om verschijnselen die onderhevig zijn a a n een
openlijke en sterke stigmatiserende werking. In tabel 4.8 worden die verschijnselen opgesomd die meer d a n vijf m a a l bij n a a m genoemd zijn. Dit is aangevuld
met het a a n t a l keren dat het verschijnsel nog nadrukkelijk a a n de orde k w a m
door middel van een voorbeeld(zm).

1
2
3
4
5
6

kenmerken
Nijmeegs
zachte / 7 /
/ s / 1 ρ ν /ζ/
/ι/ ι ρ ν /ει/
open /ε/ (= [se])
gekleurde /a/ ( = [α ], [о])
/ce, / 1 ρ ν /a/

aantal keren
bij naam genoemd
29
16
11
10
8
5

genoemd via
voorbeeld(zin)
ï
1
6
2
4
3

Tabe/ 4.8: Door de informanten genoemde dialectverschijnselen (frequentie > 5)

Van de top-6 (overigens zullen al de zes vermelde verschijnselen in de volgende
hoofdstukken nog n a d e r a a n de orde komen) zijn de kenmerken 1, 3 en 5 van
regionale aard en beslist niet specifiek Nijmeegs. Dat geldt wat m i n d e r voor de
open / ε / , die in het Nijmeegs toch nog opener is dan in de omliggende dialecten 7
In de omgeving van Nijmegen zijn zowel de verstemloosde /z/ als de /œT:/-variant
voor de / a / , die o p t r e e d t indien deze klank voor een (r) s t a a t , t y p e r e n d voor het
Nijmeegs.
Vanwege de veelvuldige vermelding van de 'zachte g' zal het geen verbazing
wekken dat 45 informanten meldden dat hen niet zozeer gezegd is d a t ze uit
Nijmegen afkomstig zijn m a a r uit het 'zuiden'. Van die 45 werden er nog liefst
25 in Limburg gelokaliseerd. Behalve d a t hieruit de vergaande dialectologische
versimpeling blijkt waarmee vooral randstedelingen sprekers uit a n d e r e gebieden
typeren, kan men d a a r u i t aflezen d a t het Nijmeegse accent of het Nijmeegse
dialect niet tot de noordoostelijke dialecten gerekend moet worden m a a r veeleer
een zuidelijke i n d r u k wekt.
4.6 DE POSITIE VAN HET NIJMEEGS DIALECT
De uitkomsten in dit hoofdstuk wijzen onmiskenbaar op een weinig rooskleurige
positie voor h e t Nijmeegs dialect. Het beeld is negatiever dan het beeld dat
gewoonlijk te voorschijn komt uit taalsociologische gegevens in Nederlands dialectonderzoek. Het a a n t a l dialectsprekers in Nijmegen is bijzonder laag gezien
7
In het algemeen is de uitspraak van de / e / van sprekers afkomstig uit het Limburgs-Gelders
gebied opener dan die van de randstedelijke sprekers
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de dialectgeografische positie van het Nijmeegs. Verder blijkt er een scherpe
stratificatie te bestaan naar leeftijd en beroepsgroep. Vooral de oudere mannen
(60-74 jaar) geven nog aan het dialect van Nijmegen te spreken. De verschuiving in de verhouding tussen dialect en standaardtaal ten nadele van het dialect
wordt overduidelijk geïllustreerd door de sterke achteruitgang in het gebruik van
dialect in de opvoeding (zie figuur 4.1). De verdeling naar beroepsgroep duidt
op een toenemende sociaal bepaalde verdeling van het dialect. Het Nijmeegs is
een sociaal dialect geworden, typerend voor de lagere sociale klassen.
Dit beeld wordt bevestigd door de opvattingen van de informanten zoals die
te voorschijn kwamen in de antwoorden op de vragen die meer op de attitude
ten opzichte van het Nijmeegs gericht waren. De geschiktheidsscores bleken gekenmerkt te zijn door een tweedimensionele structuur, die typerend lijkt voor
situaties waarin zich taal verschuiving voordoet. De vragen naar de meningen
van de informanten over een aantal aspecten van het Nijmeegs dialect leveren
een keur van zeer negatieve, stigmatiserende uitspraken op, waarin op uitgesproken wijze sterke sociale connotaties overheersen. Het aantal keren dat de
informanten een taaiverschijnsel bij naam konden noemen als typisch Nijmeegs
lijkt dit negatieve, gestigmatiseerde beeld te ondersteunen. Weliswaar ontbreekt
vergelijkingsmateriaal op dit punt, maar de frequentie van genoemde taaiverschijnselen wekt de indruk hoog te zijn.
De negatieve uitkomsten voor het Nijmeegs dialect wat betreft gebruik, functie en waardering zullen ongetwijfeld hun weerslag hebben op veranderingen en
ontwikkelingen aan de taaJstructurele kant van het Nijmeegs dialect. De analyses
van de onderzochte taaiverschijnselen in de volgende vier hoofdstukken kunnen
hierover meer duidelijkheid verschaffen.

Hoofdstuk 5
De kennis van het dialect

5 . 1 INLEIDING

In het formele deel van het interview is de informanten gevraagd om een aantal
woorden in het dialect van Nijmegen te 'vertalen'. Het ging om een lijst van 32
standaardtaalwoorden. Deze vertaaltaak of dialecttest had een drieledig doel.
Ten eerste kunnen de resultaten aangeven van welke taalverschijnselen de informanten zich min of meer bewust zijn in de tegenstelling dialect-standaardtaal.
Op de tweede plaats kunnen de resultaten bekeken worden in relatie tot de norm
van het dialect en tot factoren die van invloed zijn op de mate van de kennis van
het dialect. Op de derde plaats zijn de resultaten te analyseren op het optreden
van regelmatigheden en regels in het reproduceren van het dialect.
Een dergelijke taak was tot voor kort weinig populair ïn sociolinguïstisch
onderzoek. Er rust in dit vakgebied een zwaar accent op spontane taaldata.
Taaldata geproduceerd op een bewust, reflectief niveau staan in een slechte reuk.
Taaldata gebaseerd op reflectie van de informanten worden onder meer door
Labov (1972b:213) gebrandmerkt als onregelmatig en onvoorspelbaar; bovendien
zouden ze niet het echte taalgedrag en de onderliggende sociale en linguïstische
mechanismen onthullen die aan taalvariatie en taalverandering ten grondslag
liggen. Dit beeld lijkt te negatief, althans voor de dialect-standaardtaalsituaties
zoals we die in Europa kennen. Testen om de dialectkennis te meten blijken
bruikbare data op te leveren voor de studie van het proces van dialect verlies
(bijv. Van Bree 1985b, Hoppenbrouwers 1983, 1984, Münstermann 1986)1.
In 5.2 wordt ingegaan op de normering van de test en op de problemen die
zich daarbij voordeden. In 5.3 worden de testscores geanalyseerd en op basis
van een clusteranalyse worden de taaiverschijnselen die in de test opgenomen
zijn, ingedeeld. De volgende stap behelst het natrekken van de invloed van
1

Dit laatste artikel staat in een nummer van het tijdschrift Taal en Tongval dat speciaal
gewijd is aan het thema dialectverlies. Het is overigens wetenschapssociologisch wel aardig om
te гіеп dat veel van wat voorheen voer onder de vlag van taaivariatie en taalverandering nu van
het stempel taal- dan wel dialectverlies wordt voomen.
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beroepsgroep, leeftijd en sekse op de geclusterde scores. Dat gebeurt in 5.4. In
5.5 wordt onderzocht of bij een aantal specifieke taaiverschijnselen regelmatige
patronen optreden en of er zich patronen manifesteren die wijzen op processen
van lexicale diffusie en analogievorming.
5.2 DE NORMERING VAN DE TEST

5.2.1 Oude bronnen ел hei oude Nijmeegs
Om te bepalen welke gerealiseerde vormen in de diaJecttest als goed of als fout
aangemerkt moeten worden ligt het voor de hand om gebruik te maken van de
beschikbare dialectologische gegevens over het dialect ал Nijmegen. Dergelijk
bronnenmateriaal zou dan tevens inzicht kunnen geven in de veranderingen die
het Nijmeegs dialect in de afgelopen eeuw heeft ondergaan. In 1.3.2 is een over
zicht gegeven van het beschikbare bronnenmateriaal.
De hoeveelheid materiaal lijkt op het eerste gezicht toereikend om voor het
gros van de woorden in de dialecttest vast te kunnen stellen welke realisaties
voor 'correct' Nijmeegs kunnen doorgaan en welke niet. Een dergelijke norme
ring blijkt evenwel niet zonder problemen. Er doet zich natuurlijk het algemene
probleem voor dat met name te constateren is bij dialectmateriaal opgetekend
door leken (uitzonderingen in het bronnenmateriaal zijn Pulles en de Reeks Ne
derlandse Dialektatlassen): als een bepaald taal verschijnsel niet opgemerkt, c.q.
genoteerd is, betekent dat nog niet noodzakelijk dat het er niet is; als een ver
schijnsel wel gesignaleerd wordt, blijft het de vraag of het wel correct gesignaleerd
wordt. Een meer specifiek probleem is dat het Nijmeegs materiaal gekenmerkt
wordt door een grote variabiliteit en het regelmatig optreden van tegenstrijdige
opgaven in de genoteerde dialectkenmerken. Deze variabiliteit en inconsistenties
zijn voor een belangrijk deel te herleiden tot een sterke invloed van de standaard
taal. De RND bijvoorbeeld bevat voor het Nijmeegs een groot aantal opgaven die
gezien het dialectgeografisch patroon en de opgaven in de oudere dialectenquêtes
onder invloed van de standaardtaal ontstaan moeten zijn 2 . De variabiliteit en
onzekerheid waartoe een wisselwerking tussen dialect en standaardtaal kan leiden
blijkt bijvoorbeeld ook uit de opgaven voor de woorden die, om het gemakkelijk
te zeggen, in de standaardtaal een 'ui'-klank hebben maar in het dialect van
Nijmegen een 'ui'-klank of 'uu'-klank hebben. Het blijkt onmogelijk om eenduidig vast te stellen welke woorden in het Nijmeegs dialect nu een 'ui'-klank
hebben. Het taalhistorische onderscheid in uii- en tuVwoorden vormt wel een
leidraad maar blijkt absoluut geen bevredigend criterium. Een inventarisatie van
de ongeveer 100 'ui'-woorden die meer dan één keer in het dialectmateriaal νε,η
Nijmegen voorkomen levert als resultaat op dat er in meer dan 25% van de geval2
Zie bijvoorbeeld de kaarten 18, 36, 39, 46, 64, 89, 100, 115, 125 in deel 10 van de RND. Het
betreft een willekeurige opsomming. Ook hyperconecties komen voor, гіе bijv. kaart 66, waar
voor de infinitief groeien een [y]-klank is genoteerd.
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len elkaar tegensprekende opgaven te vinden zijn. Behalve door de onzekerheid
in de distributie van de fonemen / y ( : ) / en / o e ( y ) / in het Nijmeegs dialect, wordt
het voorkomen van tegenstrijdige opgaven natuurlijk ook veroorzaakt door de
ontwikkeling van het Nijmeegs richting s t a n d a a r d t a a l waardoor uii-woorden de
/ y / - v o r m dreigen te verliezen.
Het b o v e n s t a a n d e voorbeeld s t a a t niet alleen. Meerdere voorbeelden en de
bijbehorende problemen zullen nog a a n b o d komen in de drie volgende hoofdstukken. Hier is het van belang om vast te stellen dat de vele ambivalente opgaven
voor het Nijmeegs dialect het verre van eenvoudig maken om eenduidig een n o r m
voor het Nijmeegs dialect vast te stellen. Overigens zou een te s t a r r e norm, p u u r
gericht op de oude Nijmeegse vormen, weliswaar duidelijk a a n t o n e n dat veel
structurele aspecten van het Nijmeegs verloren zijn gegaan, m a a r aan de a n d e r e
kant zou dat tot resultaat hebben d a t het grootste deel van de informanten zeer
lage scores in termen van correcte realisaties zou boeken. Het gevolg zou k u n n e n
zijn dat het moeilijk zo niet onmogelijk wordt om met de dialecttest de factoren
te traceren die het proces van het verdwijnen van dialect vormen beïnvloeden,
zoals beroepsgroep, leeftijd en sekse.
5.2.2 DeijJcing
We zouden ons voor de normering van de dialecttest kunnen richten op wat
Haugen (1977) de communicatieve n o r m noemt, de norm die is afgestemd op het
feitelijk taalgebruik in een taalgemeenschap. Dat zou echter een onderzoek op
zich vergen, gesteld al d a t een dergelijk onderzoek uitvoerbaar is. Het alternatief
is het teruggrijpen op hoe het dialect eens was. We hanteren dan een n o r m die
Haugen (1977) de retorische n o r m n o e m t : het gaat veeleer om een abstract ideaal
dan om een direkte neerslag van het feitelijk taalgebruik. Het materiaal voor de
bepaling van die n o r m kan geleverd worden door oudere studies over het Nijmeegs
en dialectvragenlijsten en -enquêtes. O m de twijfels en onzekerheden te reduceren
en om de normering af te s t e m m e n op een meer hedendaagse ' s t a n d a a r d ' voor
het Nijmeegs dialect is de lijst met woorden van de dialecttest voorgelegd a a n
twee oudere Nijmegenaren, die door h u n interesse in en kennis van het Nijmeegs
als ' e x p e r t s ' kunnen worden aangemerkt 3 . De woorden uit de dialecttest zijn a a n
hen voorgelegd en h u n antwoorden en de mogelijke alternatieven zijn uitgebreid
met hen besproken. Hun antwoorden hebben een beslissende rol gespeeld in de
bepaling van de correcte varianten in het Nijmeegs dialect.
De realisaties die uiteindelijk als correcte Nijmeegse vormen zijn aangemerkt
zijn te vinden in tabel 5.1. De door de informanten gerealiseerde di ale et vormen
zijn óp 45 p u n t e n (de variabelen) beoordeeld als goed (correct Nijmeegs) of fout.
3
Het betrof twee mannelijke, gepensioneerde Nijmegenaren die voldoen aan de eisen gesteld
aan informanten in dialectologisch onderzoek. Eén van hen heeft nog als zegsman zijn bijdrage
geleverd aan de R.N.D.-enquête. Beide informanten hadden een buitengewone belangstelling voor
het dialect van Nymegen en stonden in Nymegen ook als 'experts' op dit terrein bekend.
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In de tabel is duidelijk te zien dat niet alle problemen eenduidig konden worden
opgelost. Een niet gering deel van variabelen heeft meer dan één goedgekeurde
variant. Het aantal goedgekeurde varianten voor de de 'ui'-klank in de woorden
spuiten (variabele 15) en vuil (variabele 27) 4 is zodanig, dat alleen nog maar
de diftongc standaardtalige uitspraak ({oey]) afgekeurd wordt. Het is illustratief
voor de hiervoor besproken problemen met de 'ui'-woorden in het Nijmeegs. De
experts zouden volgens de nu aangelegde, tamelijk ruime lijst van correcte of
goedgekeurde varianten de volle 100 procent moeten scoren. Toen zij de lijst
voor de eerste maal doornamen, de situatie die het best vergelijkbaar is met die
van de informanten van het onderzoek, haalden ze die score niet. De een haalde
een score van 39, de ander van 42 (de maximale score is 45). Het volle pond
halen lijkt een fictie.
Het overgrote deel van de variabelen in de test betreft dialectverschijnselen
van fonematische en fonetische aard. In een enkel geval betreft het een morfologische buiging (suffix verkleinwoord) of bestaat er een ander woordtype in het
dialect (kus i.p.v. zoen). Een reden om slechts een enkel morfologisch verschijnsel
op te nemen is dat veel van de morfologie die nog aanwezig was in het Nijmeegs
van de vorige eeuw is verdwenen (zie ook hoofdstuk 8).
In tabel 5.1 zijn de aspecten van de woorden waarop is gelet bij de scoring
onderstreept. Enige toelichting moet nog gegeven worden bij variabele 02 en
variabele 06. Het gaat in beide gevallen om de wegval van de auslaut-(t) in
consonantclusters, waarvoor vier woorden in aanmerking komen: kast, vannacht,
heest, slecht. Er zijn per geval drie scores mogelijk: (1) duidelijk hoorbare realisering van de [t]; (2) (zeer) lichte realisering van de [t]; (3) wegval van de [t].
De scores voor de vier betreffende woorden zijn opgeteld. Wanneer de somscore
groter of gelijk was aan 6, dan werd variabele 02 als correct ofwel goed aangemerkt. Als de somscore groter of gelijk was aan 8, werd ook variabele 06 als goed
aangemerkt.
5 . 3 DE ANALYSE VAN DE SCORES

Het percentage goede realisaties van de variabelen blijkt, zoals te zien is in tabel
5.1, te variëren tussen de 14% en 99%. Het grootste deel van de variabelen
(64%) heeft een percentage van meer dan 50% correcte realisaties. Dit betekent
echter zeker niet dat de gemiddelde kennis van het Nijmeegs hoog ingeschat moet
worden. Ten eerste is het aantal goedgekeurde varianten ruim genomen. Ten
tweede zijn de variabelen niet geselecteerd op hun vermeende verliesgevoeligheid6
en bovendien gaat het niet om variabelen die deel zijn van complexe morfologische
4
Achteraf geïien is de keuxc van het woord vutl geen bijzonder gelukkige geweest, omdat er
in het dialect van Nijmegen een betekenisonderscheid bestaat dan wel bestaan heeft tussen [foe:l]
(= gemeen) en [fyl] ( = smerig).
5
In tegenstelling tot de morfologische variabelen geselecteerd in Miinstermann (1986) voor
het Maastrichts
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var. woord
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

bel
zie tekst
zeeken
sjoeken
kaarten
zie tekst
vannacht
jwart
zwart
hout
lezen
lezen
kijken
horen
spuiten
staart
zogn
zoen
beest
bujten
hazen
hazen
geven

goede ant % goed
woorden
ae
67
38
40
У:
s
70
oer:
55
14
98
У f
s
60
ε ae
86
43
α." о:
ι:
49
58
g s
i:
47
83
0:
œ:y ce: y
91
ι: ε
51
u: kYs
86
s kYs
56
56
i:
87
У
o;
38
66
ï s
I:
58
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var. woord
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

geven
tafeltje
tafeltje
vuil
vuil
groen
rose
baard
slecht
klein
goud
mannetje
mannetje
teü
~
strijken
roos
uit
voet
voet
zeven
zeven
zeven

goede ant- % goed
woorden
51
? f
э: ce
40
99
tj9
œ: y
95
f
77
49
Уо- о: Ra:s
88
сет:
55
se
39
ε.'' ε:
60
о." о:
45
ae
48
Ь
62
ε.' ε:
73
i
69
о:
47
83
У
и·
24
f
67
47
0:
s
62
37
ï f

Tabe] 5.1: Overzicht van de variabelen in de dialecttest, de goedgekeurde fonetische varianten en het percentage correcte realisaties
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structuren. De hoogte van de scores lijkt dus eerder in een meer negatieve zin
geïnterpreteerd te moeten worden.
De dialectkennis van een informant zou nu vastgesteld kunnen worden door
simpelweg het aantal goede scores te berekenen. Deze stap zou gewettigd zijn
als aangenomen mag worden dat elke dialectvariabele de kennis van het dialect
meet en dat het om een relatief homogene verzameling van variabelen gaat. De
uitkomsten van een betrouwbaarheidsanalyse van de 45 variabelen blijken een
dergelijke aanname echter te logenstraffen. De gemiddelde correlatie tussen de
variabelen is laag en de correlatie tussen de variabelen en hun somscore is evenmin
hoog (variërend tussen —.03 en .51, met een hoge concentratie van de correlaties
tussen .00 en .20). De homogeniteit van de verzameling dialectvariabelen is
gering.
Een mogelijke verklaring van de lage homogeniteit heeft betrekking op de
incongruentie van de testsituatie. Een testsituatie is een formeel domein en
er wordt de informanten gevraagd een taalvariëteit te reproduceren die typisch
is voor informele domeinen. Ongemerkt sluipen er kenmerken van het formele
taalsysteem (de standaardtaal) in het informele taalsysteem (dialect). Er treden interferentieverschijnselen op. Labov (1972b:213) stelt vrij pessimistisch dat
het bijna onmogelijk is systematische resultaten te krijgen wanneer men nietstandaardvarianten onderzoekt in een formele situatie. Hij giet zijn zienswijze
zelfs in axiomatische vorm:
"Whenever a subordinate dialect is in contact with a superordinate
dialect, answers given in any formal test situation will shift from the
subordinate towards the superordinate in an irregular and unsystematic manner." (Labov 1972b:213)
Interferentieverschijnselen komen in de Nijmeegse dialecttest regelmatig voor.
Dat gebeurt vooral bij verschijnselen waar het verschil tussen het dialect en de
standaardtaal fonetisch gradueel van aard is, bijvoorbeeld bij de fricatieven. Bovendien was het in dat soort gevallen lang niet altijd duidelijk of een gegeven
vorm nu echt als afwijking van de standaardtaal bedoeld was of dat een informant zijn eigen, door het Nijmeegs beïnvloede standaardvariant gaf. Behalve
interferentie treedt ook hypercorrectie ten opzichte van het dialect op. Hypercorrectie is een veelvuldig bestudeerd verschijnsel in de sociolinguïstiek wanneer
het gaat om een overdreven toepassing van een regel 6 . Bepaalde vormen in de
test blijken bijzonder gevoelig voor een overdreven dialectvertaling, bijvoorbeeld
de vocaal in het woord tetl, die 21 maal in een /i/-klank is omgezet.
Het is evenwel niet uitgesloten, dat er deelverzamelingen in de variabelen
aanwezig zijn die redelijk homogeen zijn. Een analysetechniek die geschikt is
6

Zie byv Labov (1972b) Zeer illustiatief is Kloeke (1927) Meestal gaat het om overdrijving
van elementen uit de standaardtaal Het verschijnsel kan ook in omgekeerde richting werken Het
wordt dan wel eens met de tamelijk ongelukkige term hyperdialectisme aangeduid (byv Weijnen
1966 41), zie ook 5 5
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om dergelijke deelverzamelingen op te sporen is de iteratieve clusteranalyse van
Boon van Ostade (1969) r . Met behulp van deze analyse kan een verzameling gedichotomiseerde variabelen uitgesplitst worden in homogene subgroepen. Deze
clusteranalyse gaat uit van een gelijke variantie van de variabelen. Aan de verschillen in percentage goede antwoorden in tabel 5.1 is te zien, dat er aanzienlijke
verschillen in variantie zijn. Om aan de eis van een homogene variantie tegemoet
te komen is de minimale variantie gesteld op .2275 (=.35x.65), hetgeen inhoudt
dat die variabelen in de clusteranalyse meedoen waarvan het percentage goede
antwoorden ligt tussen de 35% en 65%. De gekozen minimumvariantie is gerelateerd aan het clusteringscriterium. Het gekozen clusteringscriterium is gesteld op
.30, wat wil zeggen dat het programma stopt met het toevoegen van variabelen
aan een cluster wanneer geen van de resterende variabelen een (Pearson)correlatie
met de somscore van de cluster heeft van meer dan .30.
Voor de clusteranalyse zijn de gegevens van 135 informanten gebruikt. Van
vier informanten zijn de dialecttestgegevens niet beschikbaar 8 . Daarnaast zijn de
gegevens van de informanten buiten beschouwing gelaten die meer dan driemaal
een ontbrekende waarde hadden voor de variabelen. Dat betrof vier informanten.
In de data resteerden daarna nog 16 ontbrekende waarden. Deze zijn vervangen
door de meest frequente score van de informant in kwestie.
Door het criterium van de minimumvariantie wordt de verzameling van 45
variabelen gereduceerd tot 26 variabelen. In deze gereduceerde groep zijn vier
clusters gevonden. De gegevens zijn bijeengezet in tabel 5.2.

cluster 1
KR20 = .80
cluster 2
KR 20 = .60
cluster 3
KI\.20 := •66
cluster 4
KR20 — -65

opgenomen variabelen
03 05 13 21 25 29
31 33 35 36 43
11 19 23
12 24 45
10 34

Tabei 5.2: Resultaten van de iteratieve clusteranalyse voor de dialecttest (KR20
— Kuder Richardson formule 20)

Het opvallendste onderscheid, zowel in omvang als in samenstelling, is te vinden tussen het eerste cluster en de drie overige clusters. Cluster 2 bevat driemaal
7

Het bijbehorende computerprogramma heet OSTBR.
TweeinaaJ door een technische fout; eenmaal doordat het interview zo lang duurde, dat de
test niet meer op de bandopname stond; eenmaal weigerde een informant pertinent omdat hij
ervan overtuigd was het niet te kunnen.
8
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de uitspraak van de /e/, die voor het Nijmeegs monoftongisch van aard is en meer
gesloten dan de uitspraak die we meer in het Westen van Nederland tegenkomen.
Cluster 3 bevat de uitspraak van de Spiranten /ν/ en /ζ/ in intervocalische posi
tie. Cluster 4 betreft de monoftonge uitspraak van de standaardtalige diftong
/ou/. De overeenkomst tussen de drie kleinere clusters is het type variabelen dat
ze bevatten. Het gaat om variabelen die op het dialect-standaardtaalcontinuüm
fonetisch gradueel van aard zijn. Opmerkelijk is bovendien dat het om variabelen
gaat die ook in de standaardtaal aan variatie en mogelijk zelfs aan verandering
onderhevig zijn.
Cluster 1 bevat variabelen die een duidelijke en scherp afgebakende tegenstelling tussen de dialectvariant en de standaardtaalvariant vertegenwoordigen (bijv.
/ u / -» / y ( : ) / (var. 03 en 29), / a / -> /«*(:)/ (var. 05 en 31), /ei/ -» /i(:)/ (var.
13)). In het gros der gevallen gaat het in de dialectvaxiant om een afwijkend
foneem vergeleken met de standaardtaal. Dit cluster moet gezien worden als
een algemene graadmeter voor de kennis van het dialect. Een aantal variabelen
waarvan men zou mogen verwachten dat ze zich ook onder dit cluster zouden
moeten scharen, vallen uit de boot, bijv. de gevallen waarin de vervanging van
een /oey/ door een /y(:)/ een rol speelt (var. 15, 20, 27, 40). De oorzaak is het
hoge percentage correcte antwoorden. De dialectvariant is alom bekend of de
norm is zo vaag dat praktisch elk antwoord goed gerekend moet worden. Dat
leidt tot lage correlaties met het cluster en de variabele in kwestie bezit geen
meerwaarde om de verschillen in kennis van het Nijmeegs dialect aan het licht
te brengen. Deze stellige bewering verdient wel enige afzwakking in die zin, dat
met de keuze van dit cluster als indicator voor dialectkennis niet beoogd kan
worden dat we de kennis van het dialect in absolute zin meten. Overigens moet
het vaststellen van de dialectkennis in absolute zin al onmogelijk geacht worden
door het ontbreken van een uitgewerkte theorie over vorm en structuur van het
menselijk taalvermogen.
5.4 DE INVLOED VAN BEROEPSGROEP, LEEFTIJD EN SEKSE
De betekenis van de vier clusters kan verhelderd worden door ze in verband te
brengen met de stratificerende factoren uit de onderzoeksopzet: sekse, leeftijd en
beroepsgroep. Daartoe moet de score per informant per cluster vastgesteld worden. Dit is gebeurd door per cluster de proportie goede antwoorden te berekenen.
Bij een gering aantal ontbrekende waarden in een cluster is toch een proportie
berekend door de proportie over de resterende variabelen uit het cluster te berekenen. Vervolgens zijn variantie-analyses uitgevoerd. De celfrequenties zijn
niet exact gelijk, ook al doordat informanten afvallen door een te groot aantal
ontbrekende waarden. De fluctuaties zijn echter dermate gering, dat het weinig uitmaakt welke analysestrategie gekozen wordt in de variantie-analyse. De
resultaten volgens de klassieke experimentele benadering zullen worden gepresenteerd. Er is steeds nagegaan of een andere aanpak tot afwijkende resultaten
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leidde . D a t bleek geen enkele m a a l het geval. Als u i t g a n g s p u n t is gekozen voor
een gescheiden variantie-analyse van de mannelijke i n f o r m a n t e n a a n de ene kant
(inclusief de jongens van 15-18 j a a r ) en de jongeren (meisjes plus jongens) a a n
de a n d e r e kant.
Met het tweede en vierde cluster zijn we in zoverre snel klaar d a t de analyses
geen i n t e r p r e t e e r b a r e of v r u c h t b a r e resultaten op bleken t e leveren. E r waren
geen significante effecten en het bleek niet mogelijk een zinvolle i n t e r p r e t a t i e t e
geven a a n het d i s t r i b u t i e p a t r o o n . De twee andere clusters leverden wel b r u i k b a r e
resultaten o p .
De gemiddelde scores voor het eerste cluster, uitgesplitst n a a r b e r o e p s g r o e p ,
leeftijd en sekse, zijn te vinden in tabel 5.3. Voor de inzichtelijkheid worden
de scores gepresenteerd in percentages. De uitkomsten van de variantie-analyse
voor de mannelijke informanten zijn t e vinden in tabel 5.4. Die voor de jongeren
in tabel 5.5. Deze variantie-analyses zijn uitgevoerd op de p r o p o r t i e s .

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes
15-18
49.5
36.8
24.6
37.0

jongens
15-18
29.2
31.1
16.7
25.5

mannen
35-44
70.8
60.8
68.2
66.8

totaal

mannen
60-74
83.3
75.7
73.1
77.6

57.7
51.3
43.2
51.0

Tabei 5.3: G e m i d d e l d percentage correcte scores voor de variabelen van het
eerste cluster in de dialecttest

variatiebron
hoofdeffecten
beroepsgroep
leeftijd
tweeweginteractie
beroepxleeftijd
residuele variantie
totale variantie

sum of
squares
5.270
0.125
5.094

df
4
2
2

mean
square
1.317
0.062
2.547

0.139
2.628
8.036

4
92
100

0.035
0.029
0.080

F

Ρ

46.122
2.187
89.164

0.000
0.118
0.000

1.216

0.310

%
var.
65.6
1.6
63.4

Tabel 5.4: Vari an tie-analyse van cluster 1 in de dialecttest voor de mannelijke
informanten ( n = 1 0 1 )

"Deze strategie is ook gevolgd bij de variantie-analyses toegepast op de taaivariabelen in de
nog komende hoofdstukken.
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variatiebron
hoofdeffecten
beroepsgroep
sekse
tweeweginteractie
beroep χ sekse
residuele variantie
totale variantie

sum of
squares
0.677
0.443
0.231

df
3
2
1

mean
square
0.226
0.221
0.231

0.073
2.124
2.874

2
65
70

0.037
0.033
0.041

F

Ρ

6.905
6.775
7.071

0.000
0.002
0.010

%
var.
23.6
8.0
15.4

1.124

0.331

2.5

Tabei 5.5: Variantie-analyse van cluster 1 in de dialecttest voor de jongeren
(n=71)

In de variantie-analyse voor de mannelijke informanten is slechts één effect
significant, nl. leeftijdsgroep. Gezien de hoeveelheid verklaarde variantie (63.4%)
gaat het om een ingrijpende factor. Deze uitkomst stemt wonderwel overeen met
dialectkennistesten elders afgenomen (zie o.a. Van Bree 1985b, Hoppenbrouwers
1983, 1984) waar telkenmale de factor leeftijd als een centrale factor in het proces
van dialectverlies te voorschijn komt. De sociale achtergrond van de informanten
is in deze veelal op rurale dialecten gerichte studies niet als potentiële verklarende
factor opgenomen. Het eerste cluster in de Nijmeegse dialecttest komt het best
overeen met het soort dialectkennis elders gemeten en de afwezigheid van een
effect voor beroepsgroep in de Nijmeegse resultaten zou als een rechtvaardiging
beschouwd kunnen worden voor het weglaten van een indicator voor sociale status in het onderzoek naar dialectverlies.
Maar er schuilt een adder in het gras. De variantie-analyse voor de jongeren
levert twee effecten op, zowel voor sekse als beroepsgroep. Deze factoren hebben
weliswaar niet de krachtige invloed van de factor leeftijd in de vorige analyse,
maar ze zijn pertinent aanwezig. De factor sekse toont een verrassend verschil:
de meisjes doen het beter dan de jongens. Dat is tegengesteld aan het effect dat
doorgaans gevonden wordt in sociolinguïstische studies naar spontaan taalgedrag:
mannen gebruiken over het algemeen meer non-standaard vormen en vrouwen
gebruiken meer standaardvarianten of prestigevarianten. Het is niet eenvoudig
een verklaring te vinden voor de betere prestaties van de meisjes op de dialecttest, als we ervan uitgaan dat de jongens over het algemeen in hun spontane
taalgebruik meer Nijmeegse dialectkenmerken zullen bezitten. Een verklaring is
misschien dat de meisjes door hun betere kennis zich als het ware beter weten
te wapenen tegen het eigen gebruik van dialectkenmerken. Het beter spreken
van de standaardtaal vergt reflectie op taal in het algemeen maar ook op de
taalvariëteiten in de directe omgeving, inclusief het dialect. Interessant is dat
Münstermann (1986) ook voor het Maastrichts een tendens vindt dat vrouwen
hoger scoren op kennis van het dialect dan mannen.
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Het tweede significante effect in de variantie-analyse lijkt op een centraal
mechanisme in het dialectverliesproces te wijzen. In dialectkennis is er geen tot
weinig sociale differentiatie in de oudere generaties. Parallel aan het verminderen
van de kennis van het oude dialectsysteem verloopt een proces van een toenemende sociale differentiatie en stratificatie in de jongere leeftijdsgroepen. Vooral
in de hogere sociale groepen vermindert de kennis van het dialect. Een soortgelijk proces was aanwezig in de gerapporteerde dialectkennis in hoofdstuk 3. Het
patroon van een toenemende sociale differentiatie in de jongere leeftijdsgroepen
treedt ook op in de Maastrichtse gegevens in Münstermann (1986).
Het patroon van cluster 3 ziet er heel anders uit, zoals blijkt uit de celgemiddeldes in tabel 5.6. Wederom zijn de scores in percentages weergegeven.

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes
15-18
81.3
85.4
66.7
77.7

jongens
15-18
39.6
58.3
60.4
52.8

mannen
35-44
35.4
37.9
36.4
36 5

mannen
60-74
47.9
37.5
47.2
43.9

totaal
51.0
55.1
53.4
53.2

Tabei 5.6: Gemiddeld percentage correcte scores voor de variabelen van het
derde cluster in de dialecttest

De variantie-analyse voor de drie groepen mannelijke informanten levert geen
significante resultaten op. Die voor de jongeren wel, waar het effect voor sekse
significant blijkt (F=9.257, а/=1,66, p=.0O3, %var.=11.6). De positie van de
groep meisjes is opmerkelijk. De groep meisjes scoort veel hoger dan de andere
groepen en dat geldt vooral voor de meisjes uit beroepsgroep 1 en 2. Zij lijken
een leidende positie in te nemen. Kenmerkend voor het patroon in cluster 1 is
de daling van de scores in de jongere leeftijdsgroepen. In het derde cluster vin
den we juist een stijging. Het probleem bij de interpretatie van de resultaten is,
dat niet duidelijk is of de verstemlozing nu bewust is aangebracht of dat de verstemlozing een weerslag is van het eigen taalgebruik. De onduidelijkheid wordt
mede veroorzaakt door een soort van 'double-bind'-situatie. Verstemlozing van
de spiranten is aan de ene kant typerend voor het Nijmeegs dialect, vergeleken
met de omliggende dialecten. Aan de andere kant treedt in de standaardtaal ver
stemlozing op. Op deze dubbele binding wordt nog teruggekomen in hoofdstuk
6.
5 . 5 REGELMAAT EN ANALOGIE

Het criterium voor de scoring van de variabelen in de voorgaande analyses was
de correctheid gezien vanuit het dialect, een normatief criterium dus. Om struc
turele processen en regelmatigheden op het spoor te komen is het noodzakelijk
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om de feitelijke vormen onder de loep te nemen. De vraag luidt of en wat voor
systematiek er optreedt bij de substitutie van standaardvormen door dialectvormen.
Tussen twee taalvariëteiten, in casu dialect en standaardtaal, kunnen 'in vitro' een reeks van correspondentierelaties geformuleerd worden, die als het ware
een interpretatie vormen van de overeenkomsten en verschillen in beide taalsystemen. Dergelijke regels vormen geen deel van de beide systemen. In feite
zijn het metaregels, die een beschrijving geven van potentiële relaties tussen
coëxisterende taalvariëteiten. Een voorbeeld zou de verhouding tussen het standaardtaalfoneem / e i / en het foneem /i(:)/ uit het dialect van Nijmegen kunnen
zijn: / e i / <—» /i( : )/* ^ n e e n reeks van woorden correspondeert de /ei/ in de
standaardtaal met de /i(:)/ in het dialect. Het is echter geen algemeen geldende
regel, want ook het dialect van Nijmegen kent een /ei/-achtig foneem, terwijl de
standaardtaal ook een /i/-achtig foneem heeft. De verdeling van de fonemen is
lexicaal bepaald.
Het probleem wordt veel groter als we naar de taalsituatie 'in vivo' kijken,
waar het er om gaat hoe de potentiële correspondenties hun weerslag vinden
in de taaiproductie van de individuele taalgebruiker. Voor sommige taalgebruikers zal het dialect de primaire taalvariëteit zijn, voor andere de standaardtaal.
Bovendien zullen er sprekers zijn bij wie delen van beide variëteiten terug te vinden zijn. Die delen kunnen geïntegreerd zijn, ze kunnen ook naast elkaar staan.
Kortom, er is een bonte hoeveelheid soorten taalgebruikers voorstelbaar en het
wordt zeer de vraag of hun 'dialectvertalingen', die al verdacht zijn door Labovs
eerder vermelde axioma van de 'subordinate shift', op een of andere wijze in een
structurele beschrijving te vangen zijn.
Uit de dialecttest zijn een aantal variabelen geselecteerd, waarvoor fonematische substitutierelaties te formuleren zijn. Geordend naar vijf 'regels' zijn deze
te vinden in tabel 5.7. De 'regels' hebben alleen tot doel om aan te geven dat
bepaalde fonemen uit de standaardtaal corresponderen met fonemen uit het dialect. De bij de woorden vermelde proporties geven de frequentie aan waarmee
de informanten het dialectfoneem gebruikt hebben.
Is er een interne ordening aanwezig in de vijf onderscheiden substitutierelaties? De proporties laten zien dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen
de woorden. Een aantrekkelijk model voor de analyse van een interne ordening voor dit soort gegevens vormt de implicatieschaal, die bijzonder populair
is in taaivariatie- en taalverwervingsonderzoek (zie Pavone 1980 en Van Hout,
Jaspaert & Vermeer 1985). Om na te gaan of er een implicatieve ordening aangenomen mag worden, is aan de standaardvariant een waarde '0' toegekend en
aan de dialectvariant een waarde ' 1 ' . Per relatie krijgen we voor elke informant
een antwoordpatroon dat door middel van de coderingen '0' en ' 1 ' vastlegt welke
woorden het gezochte dialectfoneem hebben en welke niet. Het is te verwachten
dat er inconsistente antwoordpatronen optreden in een implicatieve ordening,
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3. /u/ —
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)/

5. /a/ .—> /!(:)/, / £ ( : ) / , / * ( : ) /

1) buiten
3) spuiten
1) kijkeñ
¿klem
1) groen
3) zoen
1) kaarten
3) staart
1) staart
3) kaarten

.91 (2) uit
.61 (4) vuil
.90 (2) strijken
^ 2 _(4)ten
.63 (2) zoeken
.09 (4) voet
.58 (2) baard
24
.56 (2) baard
.07

.84
.53
.76
Л6
.53
.05
.57
.18

TabeJ 5.7 : Vijf potentiële substitutierelaties voor s t a n d a a r d t a a l f o n e m e n

m a a r het is de v r a a g of de inconsistenties zo sterk zijn d a t de implicatieschaal
als model voor de geobserveerde gegevens verworpen m o e t worden. Als toetsingscriterium is Loevingers index van homogeniteit gebruikt die m i n s t e n s .50
moet b e d r a g e n (Mokken 1971 ) 1 0 . Het resultaat is te vinden in tabel 5.8.

substitutierelatie
substitutierelatie
substitutierelatie
substitutierelatie
substitutierelatie

1
2
3
4
5

% gebruikers
dialectfoneem
92%
91%
76%
67%
59%

% foute
patronen
4%
2%
5%
4%
1%

coëfficiënt
Loevinger
.70
.65
.35
.64
.68

T&bei 5.8: R e s u l t a t e n van een implicatieschaalanalyse van de substitutierelaties

Vier substitutierelaties (uitgezonderd is substitutierelatie 3) blijken schaalb a a r op een implicatieschaal. Voor elk van deze relaties kan een onderliggend
continuüm geconstrueerd worden waarlangs zowel de woorden als de informanten
gerangschikt zijn. In tabel 5.9 wordt de implicatieve ordening van de relatie /ei/
*-* /ï(.·)/ in detail gegeven.
Tabel 5.9 laat zien d a t het a a n t a l p a t r o n e n dat inconsistent is ten opzichte
van de implicatieve ordening niet groot is ( 1 3 x ) , en d a t er geen specifieke vertekening in deze p a t r o n e n aanwezig is (de frequentie van de betreffende p a t r o n e n
is relatief laag). Het p a t r o o n waarin de / i / - v o r m alleen voorkomt in de woorden
kijken en strijken is het frequentst (het is n a a r de n o r m ook het correcte p a t r o o n ;
zie tabel 5.1), m a a r ook de andere p a t r o n e n zijn redelijk frequent. D a t is opmerkelijk o m d a t het substitutieproces ook woorden betreft die feitelijk niet onder
1(>

Meer details aijn te vinden in Van Hout (1979a).
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kijken stnjken
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1

klein
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1

tea
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1

η

12
12
64
7*
1*
1*
18
3*
1*
16

Tabe] 5.9: Implicatieschaal voor de vier /ei/-woorden (substitutierelatie 2); score
1 = / ¡ / - v a r i a n t , score 0 = / e i / - v a r i a n t ; * = inconsistent p a t r o o n ; η is de fre
quentie van het betreffende p a t r o o n

de s u b s t i t u t i e r e l a t i e vallen (klein en teil; zie tabel 5.1). Hoe kan deze regelmaat
verklaard worden?
D e drijvende kracht lijkt t e schuilen in analogievorming. Door de coëxistentie van het dialect en de s t a n d a a r d t a a l ontstaat als het ware een vergelijking of
beter gezegd een substitutierelatie met één onbekende (zie P a u l 1 9 7 5 : 1 1 7 ) n : uii :
«ui = spuit : x. Deze fonematische analogievorming is woordgebonden; woorden
k u n n e n als het ware één voor één aangetast worden.
Door analogiewerking lijken hypercorrecties in de richting van het dialect
volkomen n a t u u r l i j k te worden. Door analogiewerking kan verklaard worden d a t
bijvoorbeeld de woorden spuiten, vuil, en klein in de Nijmeegse dialectologische
gegevens vaak de / i / - of / y / - v o r m hebben waar deze om taalhistorische redenen
niet verwacht wordt. Zo'n hypercorrectie kan structureel worden in een dialect.
In de dialectgeografie is dit verschijnsel vaker gesignaleerd (zie Weijnen 1966:41,
Kloeke 1927:84-86). Een voorbeeld is het voorkomen van de / y / - v o r m in het
woord ruif op de Veluwe, een woord, d a t klankwettig geen / y / - v o r m m a g h e b b e n .
Het proces van analogievorming lijkt e x t r a geactiveerd te worden door de
taakstelling in de dialecttest. Het is goed d e n k b a a r d a t degenen die het minst
thuis zijn in het dialect de geringste weerstand h e b b e n tegen dit proces indien
ze gedwongen worden dialectvormen te realiseren in een dialecttest. Het meest
opmerkelijke in de resultaten is wel d a t er een vaste volgorde te voorschijn komt
in de woorden. De eigen schaalpositie van de afzonderlijke woorden plus de af11

Voor degene die wat minder thuis is in de geschiedenis van de taalkunde, is het goed er op te
wijzen dat het jaartal 1975 betrekking heen op de negende druk van dit klassieke werk. De eerste
druk verscheen ¡n 1880. Het is wellicht interessant er op te wijïen dat Paul in het voorwoord op
de vierde druk (1909) nog eens benadrukt welk een wesenlijke rol het begrip 'analogie' speelt in
zijn opvattingen over taaiproductie en taalontwikkeling.
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wezigheid van een fonetische conditie of parameter duiden op een proces van
lexicale diffusie. De dialect variant klinkt bij het ene woord vertrouwder, bekender in de oren dan bij een ander woord. Deze bekendheid, misschien moeten we
spreken van gewenning, varieert van woord tot woord. Kennis van het dialect
gaat gepaard met gewenning aan bepaalde woorden en klanken en die gewenning
voltrekt zich mogelijk voor alle taalgebruikers in een taalgemeenschap op soortgelijke, uniforme wijze. Op het proces van lexicale diffusie wordt nog teruggekomen
(zie 7.5.3 en hoofdstuk 12).
Vastgesteld kan worden, dat de systematiek en de hoge regelmaat in de uitkomsten volstrekt in strijd zijn met het eerder genoemde axioma van Labov
(1972b) van de 'subordinate shift'. Dit axioma kan gezien worden als een nogal
uitgesproken verwoording van de negatieve attitude in de sociolinguïstiek ten
opzichte van data afkomstig uit testsituaties. Mogelijk gaat Labovs axioma op
voor de Amerikaanse taalsituatie, al lijkt dat twijfelachtig. Voor de Nederlandse
situatie moet in elk geval nog gewezen worden op de buitengewoon regelmatige
resultaten die Hoppenbrouwers (1983, 1984) met dialecttesten heeft geboekt. Als
Labovs axioma op zou gaan voor de Amerikaanse taalsituatie, dan zou het verschil tussen de Amerikaanse en Nederlandse situatie de oorzaak moeten zijn voor
het verschil in de resultaten. In de Verenigde Staten worden de meeste variatiepatronen gekenmerkt door geleidelijkheid. In Europa bestaat in het algemeen
een veel groter verschil tussen dialect en standaardtaal. Een goed voorbeeld
in Nederland is de complexe morfologie van veel dialecten die sterk afwijkt en
doorgaans veel gevarieerder is dan de morfologie van de standaardtaal. Dergelijke omvattende verschillen vinden we niet terug in taalvariatiepatronen in de
Verenigde Staten.

Hoofdstuk 6
De woordenlijst

6.1 INLEIDING

In sociolinguïstisch onderzoek wordt het meest formele deel van het stijlcontinuüm vaak bestreken door voorleesstijlen. Er wordt een lopende tekst voorgelezen, een woordenlijst of een reeks minimale woordparen. De omvang van de
verschillen tussen de sociale groepen vermindert in dergelijke formele situaties,
maar ze blijven onmiskenbaar aanwezig. Van bijzonder belang is dat juist hypercorrect taalgedrag in de voorleesstijlen geactiveerd wordt en wel 'hypercorrection
from above' (Labov 1972b:180-181), een kwantitatieve vorm van hypercorrectie:
bepaalde groepen (vooral de middengroepen qua sociaal prestige) verschuiven
hun 'careful speech' tot voorbij het niveau, waarop de prestige-groep zit. Ze
streven in feite hun doel voorbij.
Hoewel de voorleesstijlen de sociolinguïstiek een schat aan informatie opgeleverd hebben, zitten er nogal wat haken en ogen aan deze wijze van dataverzameling. Het grootste probleem lijkt te zijn dat voorlezen een heel andere activiteit
is dan spontaan spreken. De taaiproductieprocessen bij het voorlezen verlopen
zeker niet parallel aan de processen bij spontaan spreken. Bovendien bestaan
er grote verschillen in leesvaardigheid tussen de informanten. De verschillen in
leesvaardigheid zijn evenwel minder prominent bij het voorlezen van een lijst met
woorden dan bij het voorlezen van lopende tekst. Bovendien blijken informanten
zich duidelijk minder op hun gemak te voelen bij het voorlezen van lopende tekst
(zie 2.3.1). Dat is reden geweest om de voorleesstijlen in het Nijmegen-onderzoek
te beperken tot het voorlezen van een lijst met woorden. Dat houdt in dat ook
minimale paren niet als voorleesstijl zijn gebruikt. In 2.3.1 wordt als argument
gegeven dat lang niet alle taaivariabelen minimale paren opleveren. Bovendien
kan vastgesteld worden dat de verschillen tussen de uitkomsten van de verschillende voorleesstijlen veel minder interessant zijn dan de verschillen tussen de
voorleesstijlen en het spontane taalgebruik.
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Het laten voorlezen van teksten of woordenlijsten heeft als groot voordeel dat
de te onderzoeken taalverschijnselen, de taaivariabelen, gemanipuleerd kunnen
worden. Zowel het aantal voorkomens als de verdeling over mogelijk relevante
contexten van de taaivariabelen kunnen gemanipuleerd worden, wat direct ten
goede komt aan de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de onderzoeksresultaten. Een ander voordeel is dat het stijlcontinuüm opgerekt wordt en
dat het menselijk gedrag onder 'extreme omstandigheden' beproefd kan worden.
Normaal bewaakt de taalgebruiker de op optimale communicatie gerichte taaiproductie via de socio-cognitieve strategie van monitoring (Hagen 1981:42, 95).
Primair bewaakt de monitor de communicatieve inhoud en de spreker-hoorderrelatie. Normatieve monitoring treedt pas in werking indien als gevolg van een
attention shiß de focus van de aandacht verschuift naar de vorm van taal (Hagen
1981:91). Het monitormechanisme bij Labov functioneert slechts bij de gratie
van de aanname, dat de input van de taalproductiestroom bestaat uit een 'vernacular' of grondt aal van een spreker. Bij Labov functioneert de monitor als een
soort van transformator: de monitor zet de normale taalproductiestroom, die
tot stand komt onder een lage aandachtsspanning, om in een stroom gekenmerkt
door een (veel) hogere aandachtsspanning.
Zo'n monitor die slechts achteraf het 'vernacular' controleert, bijstelt en repareert is niet bij machte te verklaren, waarom dialectvormen die in lexicaal of
fonematisch opzicht scherp afwijken van de standaardtaal slechts bij hoge uitzondering in de voorleesstijl voorkomen. Dat verschijnsel is niet verwonderlijk gezien
het feit dat in de voorleesstijlen standaardvormen als invoer dienen. Wat betreft
puur fonetische variatie zal het monitormechanisme van Labov minder een probleem vormen, maar voor processen die op een motorisch minder automatisch
niveau liggen voldoet het niet. Hoewel Hagen (1981) Labovs monitorprincipe
als een geschikt vertrekpunt beschouwt, wordt dit bezwaar indirect door hem
erkend, wanneer hij zijn monitormechanisme tot een veel ingrijpender instrument ombouwt: de monitor controleert niet alleen achteraf, hij omvat de hele
taaiplanning en taaiproductie: "Waarschijnlijk werkt de monitor voor, tijdens en
na de uitvoering van spreekplannen" (Hagen 1981:94). In dat geval zijn er ook
veranderingen van de talige invoer mogelijk. Het houdt ook in dat we in Nijmegen door het gebruik van een lijst met woorden als voorleesstijl automatisch
een stijlverschuiving afdwingen op fonematisch, morfologisch en lexicaal niveau
in de richting van de standaardtaal (cf. Milroy 1987:174-177).
Het is met name variatie van (gradueel) fonetische aard die voor onderzoek
via voorleesstijlen in aanmerking komt. Dat is een flinke beperking. Uiteindelijk
is een zevental taalkenmerken c.q. taalvariabelen systematisch verwerkt in de
woordenlijst. Ten eerste betreft het de realisatie van de drie diftongen van het
Standaardnederlands: (ij), (ui) en (ou). Op de tweede plaats betreft het de deletie
van de slot-(t) in consonantclustersop het einde van een woord. Ten derde betreft
het de realisatie van drie Spiranten: (ν), (ζ) en (g). De woordenlijst bevatte 120
woorden en ze is te vinden in tabel 6.1.
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gezakt
direkt
bult
huizen
geproefd
gemaakt
koud
biggen
abrupt
bord
heggen
uitgespaard
drift
evenwicht
wind
overhemd
gevierd
buitenkant
ladenkast
goud
opgeruimd voorhoofd
gezonken
ondeugd
gehuild
zeventig
gauw
zuigen
recept
zwart
gegoochel
gekucht
uitvaart
vanavond
zakgeld
geveild
gezegd
gegeven
verwend
gestraft
heggen
geseind
gekapt
gegaan
veertig
pest
volmaakt
gerijmd
katapult
gevist
zout
vent
voogd
gestopt
gereisd
schild
bazen
lezen
echt
keihard
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uitgereikt
halt
gevloekt
stout
beknopt
muggen
schrift
gevallen
hond
vouw
gevoerd
feest
gelijmd
gezien
gevoeld
stipt
gejuicht
tuinpoort
gezeild
overtuigd
gezoend
gehoopt
vijftig
defect
veeteelt
zou
geslipt
verbaasd
gijzelen
lucht

kontakt
poezen
geleefd
rijgen
overboord
geleverd
zomernacht
vreemd
beginpunt
onbeschoft
dorpsjeugd
zestig
zij
staart
lachen
buitenkant
voorbeeld
gegil
gestoft
gegund
gegeten
kindervuist
geven
gekamd
gepast
krant
maagd
speld
kiezen
rijpaard

Tabe/ 6.1: De voorgelezen woordenlijst; verwerkt zijn zeven taal vari abelen, nl.
(ij), (ui), (ou), slot-(t), (v), (z), (g)
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De woorden stonden op vier aparte lijsten, die corresponderen met de kolommen in tabel 6.1. De informanten is gevraagd de lijsten voor te lezen op een wijze
zoals ze een stukje uit de krant of een tijdschrift aan hun huisgenoten of vrienden
zouden voorlezen. Ze dienden de woorden niet nadrukkelijk woord voor woord
voor te lezen, maax hen is gevraagd in een normaal tempo door te lezen. Het
tempo en de wijze van het voorlezen van de woordenlijst is van doorslaggevende
betekenis voor de realisatie van taalkenmerken die voorkomen op de grens van
opeenvolgende woorden. In deze positie komt de slot-(t) systematisch voor en
dat geldt ook voor een deel van de fricatieven, nl. de fricatieven die aan het begin
van een woord staan. Het is de vraag in hoeverre zich assimilatieverschijnselen
voordoen op de grens van 'losse' voorgelezen woorden en als deze zich voordoen,
in hoeverre ze overeenstemmen met assimilatieprocessen in spontaan taalgebruik.
Deze kwestie is vooral van belang in verband met de (t}-deletie.
Meer dan gebruikelijk in sociolinguïstisch onderzoek zijn statistische analyses
toegepast om linguïstische conditioneringsprocessen en patronen aan het licht te
brengen. Factoranalyse, regressie-analyse en scalogramanalyse behoren tot de
toegepaste technieken. Naast de intern-linguïstische analyse is steeds nagegaan
hoe de onderzochte taalvariabelen sociaal verdeeld zijn. In dit hoofdstuk is de
analyse van de samenhang tussen de linguïstische en de sociale variabelen beperkt tot de variabelen uit de onderzoeksopzet. Via variantie-analyse worden
de effecten van sekse (in de jongste leeftijdsgroep), leeftijd (bij de mannelijke
informanten) en beroepsgroep nagetrokken.
6.2 DE DIFTONGEN
6.2.1 De Nijmeegse varianten en de scores
Nijmegen ligt in het gebied waar de Westgermaanse Γ en u, die in de standaard
taal als [ei] en [cey] klinken, een [i]- en [y]-klank hebben. Deze laatste vormen
kunnen, mede afhankelijk van de fonetische context, ook lang worden uitgespro
ken. De variatie in de uitspraak van de oorspronkelijk Westgermaanse ί en û
in het Nederlandse taalgebied is enorm. De varianten doorlopen zo ongeveer de
hele klinkerdriehoek en bovendien doen er zich processen van expansie en lexicale
diffusie voor. Het mag geen wonder heten, dat er talloze studies aan dit tweetal
klanken zijn gewijd in de Nederlandse taalkunde. Klassiek zijn de studies van
Kloeke (1927) en Janssen (1941) van de û. Van recente datum is de studie van
Hoppenbrouwers (1982).
Van oudsher bezit het Nijmeegs dialect de /ΐ(:)/ en /y(:)/, maar er bestaat
een tendens in het Nijmeegs om deze dialectklanken te vervangen door de standaardtalige pendanten, de diftongen /ei/ en /cey/. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
de dialectenquête van de Reeks Nederlandse Dialektatlassen, waar [y.t] (zin 83)
naast [ceyt] (zin 127) voorkomt en [zeinj (derde pers. meervoud, zin 1) naast
[zin] (derde pers. meervoud, zin 37). Van deze variatie in het Nijmeegs zijn met
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gemak nog vele voorbeelden te geven. De ' o u d e ' Nijmeegse varianten komen bij
het voorlezen van de woordenlijst echter nauwelijks voor. Welgeteld komt de
[y] twee keer voor en de [i] geen enkele m a a l . Het verschil tussen de dialecten s t a n d a a r d t a a l v a r i a n t is te groot en te opvallend om aan de a a n d a c h t van de
informanten te o n t s n a p p e n .
Er is echter nog een tweede variatiedimensie. Vaak vindt men bij Nijmegenaren een monoftonge uitspraak van de / e i / en de / œ y / , ni. [ε:] en [œ:]. Deze varianten k u n n e n gemakkelijk a a n de a a n d a c h t van een dialectenquête o n t s n a p p e n ,
zoals wederom blijkt uit de enquête van de Reeks Nederlandse Dialektatlassen.
Daar is geen spoor te vinden van een monoftonge uitspraak of van een t e n d e n s
naar een monoftonge uitspraak. Pulles (z.j.) spreekt in zijn fonologische studie
van het Nijmeegs met grote stelligheid van een monoftonge u i t s p r a a k , die zich
ook uitstrekt tot de / o u / . Interessant is d a t hij vaststelt, dat de diftongen vooral
in de Benedenstad gemonoftongeerd zijn; de / o u / is nog een zwakke diftong. In
de ('beschaafdere') Bovenstad h e b b e n ze alledrie in het algemeen een diftonge
uitspraak (Pulles z.j:47). Een andere aanwijzing voor een monoftonge u i t s p r a a k
van de / o u / vinden we nog in Hol (1953:80) die schrijft d a t de dialecten van
Arnhem en Nijmegen een meer monoftonge uitspraak hebben in een woord als
oud.
Het is de v r a a g waar deze monoftonge uitspraak vandaan k o m t . De monoftonge u i t s p r a a k komt frequent voor, bijvoorbeeld in de B r a b a n t s e dialecten,
m a a r ook in sommige randstedelijke stadsdialecten. De monoftonge u i t s p r a a k in
het Haagse dialect is bestudeerd door Elias (1980), die de leeftijdsdifferentiatie
onderzocht 1 . Zwaardemaker & E y k m a n (1928:134) delen mee d a t de [œj-klank
i.p.v. [œy] 'op s t r a a t ' te horen is en d a t de [ej-klank i.p.v. [ei] Onbeschaafd' klinkt
en onder a n d e r e te horen is in het Leidse dialect. Met uitzondering van A r n h e m
(waarschijnlijk) is er geen dialect in de directe omgeving van Nijmegen te vinden
waar een systematische tendens tot monoftongering b e s t a a t . Opvallend is verder
dat in de vele fonetische tendensen die Hoppenbrouwers (1982) formuleert geen
tendens is t e r u g te vinden die aanzet tot een verandering van volle diftong tot
lange monoftong 2 . Ook Labov (1982) is voorzichtig waar het o m monoftongering
dan wel diftongering g a a t . Hij rekent djt type verandering niet direct tot de
'phonetic o u t p u t rules', waaronder veranderingen als "fronting, backing, raising
or lowering of vowels" vallen (Labov 1982:65).
I n de woordenlijst zijn woorden opgenomen waarin de betreffende drie diftongen voorkomen. Van nu af a a n zal gesproken worden van de variabelen (ou),
(ui) en (ij). Door ze alledrie op te nemen kan nagegaan worden of er een sam e n h a n g b e s t a a t tussen de uitspraakvariatie in dit drietal variabelen. Voor de
woordenlijst hoeven we slechts drie u i t s p r a a k v a r i a n t e n t e onderscheiden, die in
1
Het is т ц п indruk dat de aard van het variatieproces in Den Haag en Nymegen vergelijkbaar
is, maai dat de Nymeegse monoftong wat geslotenei is. Mede door de inspanningen van Van
Kooien en De Bie is de Haagse monoftonge uitspraak landelijk bekend.
3
Zie figuur 9 op pag. 82 in Hoppenbrouwers (1982).
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hun fonetische vorm te vinden zijn in tabel 6.2. De varianten van elke variabele
lopen van volle diftong naar lange monoftong.

variant
1
2
3

variabelen
(ou) (ui) (ij)
au
oey
ει
o.u
œ.1' ε.'
o:
ce:
ε:

TabeJ 6.2: De diftongvariabelen en hun varianten

De uitspraakrealisaties van de informanten zijn gescoord met de scores 1, 2
en 3 aan de hand van het schema in tabel 6.2. Andere varianten kwamen te
weinig voor om ze in de berekeningen te betrekken. Dat geldt voor de oude
dialectvarianten, maar ook voor verkortingen en meer open uitspraakvarianten.
Van idle woorden in de woordenlijst die een diftong bevatten, is de gemiddelde
score over de informanten en de standaarddeviatie opgenomen in tabel 6.3. Voor
elke variabele zijn deze berekeningen beperkt tot die informanten die geen van
de betreffende woorden misten 3 . Een gemiddelde score van 1 is het minimum; 3
is het maximum.
Wat betreft de (ou) valt in tabel 6.3 onmiddellijk op, dat de woorden ein
digend op deze vocaal ((ou)-5, -6 en -7) lager scoren dan de woorden eindigend
op een /t/ of /d/. De uitspraakvariatie van de woorden eindigend op (ou) is
beperkt tot de varianten 1 en 2 en dan nog hoofdzakelijk tot de volle diftong. De
monoftonge uitspraak is überhaupt beperkt bij de (ou); de volledig monoftonge
uitspraak komt bij de overige woorden in totaal slechts zes keer voor.
De monoftonge variant komt veel vaker voor bij de variabelen (ui) en (ij).
Wanneer de (ij) gevolgd wordt door een halfvocaal of woordeinde neemt de mate
van monoftongering onmiddelijk af ((ij)-ll en (ij)-12). Bovendien valt op dat
een navolgende liquida (= /1/) weliswaar een hoge monoftonge score heeft, maar
tegelijkertijd gekenmerkt wordt door stabilisatie gezien de lage standaarddeviaties (zie (ui)-2, (ij)-l en (ij)-7). Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat het gros
van de realisaties in deze context een lichte diftong (variant 2) heeft: variant 1 en
3 komen relatief zeer weinig voor. Het woordaccent lijkt ook van invloed te kunnen zijn, gezien de hoge score van (ui)-l, maar (ij)-4 en (ij)-6 scoren ook hoog.
Verder is het bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk om uit de scores specifieke
contextinvloeden af te leiden. Daarvoor is de verdeling van de woorden over de
contexten te onregelmatig. Daardoor is het ook moeilijk te bepalen of één van
beide diftongen een voortrekkersrol heeft in de monoftonge uitspraak. De best
3
Door problemen van technische aard is de opname van een deel van het formele deel van het
interview bij twee informanten mislukt. Dit heeft tot gevolg dat het maximaal aantal valide scores
per wootd 141 is. Dat geldt natuurlijk voor alle in dit hoofdstuk te bespreken taalvariabelen.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

(ou)
koud
zout
goud
stout
gauw
vouw
zou

n=136

X
1.58
1.48
1.47
1.51
1.16
1.18
1.16

s
.52
.53
.52
.50
.37
.39
.40

(ui)
opgeruimd
gehuild
uitvaart
huizen
uitgespaard
buitenkant
zuigen
uitgereikt
gejuicht
tuinpoort
overtuigd
buitenkant
kindervuist
n.=133

X
1.99
1.97
1.65
1.53
1.71
1.83
1.49
1.55
1.63
1.57
1.53
1.81
1.52

s
.58
.46
.73
.62
.72
.79
.60
.69
.53
.63
.58
.77
.63

Χ
ί
(ij)
geveild
1.81 .43
gereisd
1.66 .70
geseind
1.70 .80
gerijmd 1.99 .74
uitgereikl; 1.60 .51
gelijmd
1.98 .66
gezeild
1.81 .40
vijftig
1.77 .69
gijzelen
1.58 .66
rijgen
1.53 .59
keihard
1.26 .44
1.14,35
zij
rijpaard 1.53 .56
τι=125

Tabei 6.3: Gemiddelde scores en s t a n d a a r d d e v i a t i e s per woord van d e diftongen
in de woordenlijst

gelijkende p a r e n zijn huizen ((ui)-4) en gijzelen ((ij)-9) en zuigen ((ui)-7) en rij
gen ((ij)-10). De gemiddelde scores van dit tweetal paren liggen vlak bij elkaar 4 .
De gemiddelde scores geven geen aanleiding o m te veronderstellen, d a t één van
beide diftongen een frequentere monoftonge u i t s p r a a k kent d a n d e a n d e r e .
O m n a te g a a n in hoeverre de woorden van elk van de variabelen een homogene groep v o r m d e n , is op de woorden van elk van de drie variabelen een
factoranalyse toegepast 6 . Het resultaat voor de (ou) was duidelijk. De eerste
vier woorden laden op de eerste factor, terwijl een tweede factor o n t s t a a t door
de woorden eindigend op (ou). D e eerste factor verklaart 39.6% van de totale
variantie. De (ij)-analyse leverde twee factoren op. De tweede factor kan vooral
op het conto van de woorden geveild en gezeild worden geschreven. E e n éénfactoroplossing levert 43.2% verklaarde variantie op; bij twee factoren wordt d a t
52.9%. De factoranalyse van de (ui) resulteerde in één factor die 59% van de variantie voor zijn rekening neemt. De m a t e van homogeniteit blijkt aldus voor elk
van de taal variabelen redelijk hoog te zijn. Het is gerechtvaardigd de scores van
de woorden van elke variabele op te tellen om de s a m e n h a n g m e t beroepsgroep,
leeftijd en sekse te analyseren, m i t s de woorden die om de een of a n d e r e reden
minder goed in het rijtje thuishoren uit de optelling verwijderd worden.
De keuze bij de (ou) ligt voor de h a n d . Bij verdere analyses dienen we ons
4

Dat geldt ook als de gemiddelde scores genomen worden van de informanten die beide woorden van een paar correct realiseerden.
s
De factoranalyse van SPSSX is gebruikt; criterium voor de selectie van factoren was een
minimale eigenwaarde van 1.
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te beperken tot de eerste vier woorden. Bij de (ij) blijken (ij)-ll en (ij)-12
(resp. (ij) gevolgd door halfvocaal en (ij) op woordeinde) een lage communaliteit
te hebben zowel bij een één- als tweefactoroplossing. Bij een éénfactoroplossing geldt hetzelfde voor (ij)-l en (ij)-7 (de context /-1/) en (ij)-5 (mogelijk
veroorzaakt door woordaccent). Om een zo 'zuiver' mogelijke score te krijgen
zijn deze vijf woorden niet meegeteld in de somscore voor de (ij).
6.2.2 De invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse
De gemiddelde scores van de informanten voor respectievelijk de (ou), (ij) en (ui)
kunnen via variantie-analyse gerelateerd worden aan de primaire onafhankelijke
variabelen beroepsgroep, leeftijd en sekse. Deze gemiddelde scores variëren tussen 1 ( = diftong) en 3 (= monoftong). In tabel 6.4 worden de gemiddeldes per cel
gegeven voor elk van de drie diftongen. Voor het leesgemak zijn de gemiddeldes
met 100 vermenigvuldigd, waardoor een index ontstaat die kan variëren tussen
100 en 300.
meisjes jongens mannen
15-18
15-18
35-44
(ou)
beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal
(ui)
beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

(υ)

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

14167 18125
129 17 170 83
122 92 162 50
13125 17153
134
108
112
118

66
33
88
69

140 63
132 74
122 92
132 09

totaal

50
45
73
05

160
125
119
144

42 16146
24 153 23
44 139 75
03 15165

19166
165 15
146 21
167 68

209 09
176 86
167 77
184 72

219
199
142
190

31
85
42
92

188
163
142
165

73
70
76
37

195
170
153
173

200 59
206 01
165 91
190 57

220
199
145
191

68
31
83
53

189
176
147
171

43
79
84
72

83
09
72
21

162
170
147
160

mannen
60-74

TabeJ 6.4: Gemiddelde scores van de informanten voor de drie diftongen, uit
gesplitst naar beroepsgroep, leeftijd en sekse; de scores zijn omgezet naar een
schaal variërend tussen 100 en 300

In tabel 6.5 worden de resultaten van de vanantie-analyse samengevat. Telkens zijn twee analyses uitgevoerd: één voor de jongeren (meisjes plus jongens) en
één voor de mannen (dne leeftijdsgroepen) 6 . Alleen die effecten worden vermeld
6

Het is niet zonder belang om vast te stellen dat de discussie die door Clark (1973) is aan-
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die een kanswaarde kleiner dan Л0 hebben.
variabele
(ou)
»
»
(ui)
»
»

(Ü)
»
И

groep
jongeren
mannen
»

jongeren
»

mannen
jongeren
ïi

mannen

effect
sekse
leeftijd
beroepsgroep
sekse
beroepsgroep
beroepsgroep
sekse
beroepsgroep
beroepsgroep

F
16.299
5.004
3.460
32.392
5.673
11.111
24.041
4.262
9.942

df
1,66
2,96
2,96
1,66
2,66
2,96
1,66
2,66
2,95

Ρ
.001
.009
.035
.000
.005
.000
.000
.018
.000

%var.
19.4
8.8
6.1
29.1
5.1
17.5
24.0
8.5
16.2

Tabel 6.5: Resultaten van de variantie-analyses voor de drie diftongvariabelen;
alleen de effecten met een waarde van ρ <.10 worden vermeld

De resultaten voor de (ij) en de (ui) vertonen een treffende gelijkenis. Bij
de jongeren is er een aanmerkelijk verschil tussen de jongens en de meisjes. De
meisjes zitten veel sterker op de lijn van de standaardtaal en hebben veel minder
een monoftonge uitspraak. Daarnaast is er een effect voor beroepsgroep. De mo
noftonge uitspraak neemt af met de hoogte van de beroepsgroep. Nemen we de
groep mannen in haar geheel dan vinden we een sterk effect voor beroepsgroep
dat analoog verloopt. Opmerkelijk is dat er geen leeftijdsverschil is. Blijkbaar
is de monoftonge uitspraak geen kenmerk dat in zijn algemeenheid aan verlies
onderhevig is 7 .
De resultaten voor de (ou) lopen niet parallel aan de andere twee diftongen.
Het sekse-effect in de groep jongeren blijft. Wederom zitten de meisjes meer tegen
de standaardtaalnorm, maar er is geen effect voor beroepsgroep. Dat effect is wel
aanwezig in de variantie-analyse van de mannen. De monoftong neemt af met
het stijgen van de beroepsgroep. Op de tweede plaats is er een leeftijdseffect. De
monoftonge uitspraak blijkt toe te nemen met het dalen van de leeftijd.
6.2.3 De samenhang tusen de diflongen
De resultaten van de variantie-analyse geven aanleiding om te veronderstellen
dat er een samenhang bestaat tussen de somscores van de (ui) en de (ij), maar
gezwengeld in het psycholinguïstisch onderzoek over de status van het gebruikte taalmateriaal
('random' of'fixed') ook repercussies heeft voor sociolinguïstisch onderzoek. In de gepresenteerde
analyses speelt dit onderscheid overigens geen rol van statistische betekenis.
7
De binnengroepsvariantie voor de (ij) vertoont geen significante verschillen; dat geldt echter
niet voor de (ui) (Bartlett-Box F=2.645, ρ <.05). Dit wordt uitsluitend veroorzaakt door de
meisjes van de middengroep. De verklaring ligt voor de hand. Deze groep zit bijna aan het
uiteinde van de 'uitspraakschaal', waardoor een vloereffect ontstaat.
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d a t de s a m e n h a n g met de somscore van de (ou) een stuk m i n d e r zal zijn. D a t
is n a te g a a n door de correlatiecoëfficiënten te berekenen. Deze zijn te vinden in
t a b e l 6.6.

(ou)
(ui)

(ou)
-

(ui)
.53
-

(ij)
.50
.85

(ij)
Tabei 6.6: Correlaties tussen de drie diftongvariabelen

De s a m e n h a n g tussen (ui) en (ij) is hoog. E r is ook een s a m e n h a n g met de
( o u ) , m a a r die is beduidend lager. De oorzaak is moeilijk aan te geven. Het
meest eenvoudig zou nog zijn o m vast te stellen, d a t de (ou) een deels gescheiden
ontwikkeling d o o r m a a k t . Aan de a n d e r e kant valt op d a t de (ou) bij d e jongeren
q u a gemiddelde meer op het spoor van de beide a n d e r e diftongen is geraakt d a n
bij de o u d e r e n . De gemiddelde scores liggen dichter bij elkaar. Zou d a t zo zijn,
d a n is te verwachten d a t de correlaties per generatie verschillen en wel zodanig,
d a t er een stijging in s a m e n h a n g is tussen de (ou) en de (ui) en (ij) in de jongere
generaties. In tabel 6.7 worden de afzonderlijke correlatiecoëfficiënten voor de
jongeren (15-18 j a a r ) en de oudere mannelijke informanten gegeven.

jongeren
ouderen

(ou)-(ui)
,76
.40

(ou)-(ij)
.66
Λ2

(ui)-(ij)
.84
.81

Tabei 6.7: Correlaties tussen d e drie diftongvariabelen, uitgesplitst n a a r twee
leeftijdsgroepen

Gezien het verschil in correlaties in tabel 6.7 tussen de ouderen en de jongeren
lijkt de conclusie gerechtvaardigd d a t bij de jongeren de (ou) veel meer in een
soortgelijk variatiepatroon als de (ij) en de (ui) is betrokken d a n bij d e o u d e r e n .
Het monoftongeringsproces heeft zich op een meer consistente wijze uitgebreid
over de hele t r i t s van diftongen
E r is nog een tweede opmerkelijk feit, dat in de uitgevoerde variantie-analyses
niet t o t zijn recht komt. Het valt op dat de o u d s t e leeftijdsgroep het g r o o t s t e
verschil kent in gemiddelde bij de diftongen (ui) en (ij). De laagste beroepsgroep
scoort het hoogst van alle groepen; de hoogste beroepsgroep scoort het laagst
van de mannelijke groep. Het v a r i a t i e s p e c t r u m lijkt het grootst in de o u d s t e
groep. Voorzichtigheid is evenwel geboden bij verdergaande interpretaties, w a n t
de verschillen in het v a r i a t i e s p e c t r u m tussen de groepen zijn niet sterk genoeg
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om een interactie-efFect in de variantie-analyse te bewerkstelligen. E r is evenwel
een andere m a n i e r o m generatieverschillen in de omvang van de variatie a a n het
licht te brengen.
Wanneer de verschillen tussen de personen in een generatie afnemen, moet
dat te zien zijn aan de variantie tussen die personen. E e n geringe variantie
betekent dat de b a n d b r e e d t e van het variatiespectrum is afgenomen. Er kunnen
nog wel degelijk verschillen b e s t a a n , m a a r de sprekers zijn relatief meer o p elkaar
gaan lijken, de groep is intern homogener geworden. O m deze veronderstelling te
toetsen zijn de varianties voor elke leeftijdsgroep, inclusief de meisjes, berekend,
zowel voor de (ij) als de (ui). De resultaten staan in tabel 6.8.

meisjes
jongens
35-44 jaar
60-74 jaar
variantie totaal

variantie (ui)
906.46
2103.62
2387.81
3253.06
2928.23

variantie (ij)
738.61
2011.84
2210.39
3433.10
2639.41

Tabel 6.8: Varianties van de diftongvariabelen (ui) en (ij), uitgesplitst n a a r leeftijd en sekse

Feitelijk wijkt alleen de groep meisjes significant af, wat m e d e zijn oorzaak
vindt in een vloerefFect: op een bepaald moment wordt de ondergrens van de
diftongmaat bereikt. Het is niettemin interessant te zien, dat er een verlaging in
variantie en dus een t o e n a m e in homogeniteit lijkt op te k u n n e n t r e d e n .
6.2.4 De opbouw van de scores: gemiddelde

versus

variantie

Labovs m e t h o d e o m linguïstische variabelen te berekenen (zie onder meer Labov 1966) is in tal van studies u i t e r m a t e succesvol gebleken, zowel o m meer grip
te krijgen op het fenomeen taalverandering als om correlaties met sociale parameters boven water te krijgen. K e n m e r k e n d is dat men de varianten van een
variabele o p een lineaire schaal p l a a t s t , dat m e n ze n a v e n a n t een score toekent
en dat men vervolgens een gemiddelde of index berekent. Dit procédé herbergt
meerdere problemen, die weliswaar niet aan de aandacht van de sociolinguïstiek
zijn o n t s n a p t 8 m a a r die toch een wat verborgen bestaan leiden. Een belangrijk vraagstuk is of de varianten wel op een continuüm, op een lineaire schaal
geordend mogen worden (zie 2.3.2).
Het meest direkte probleem betreft de relatie tussen de gemiddelde score
(of index) en de wijze waarop dat gemiddelde is samengesteld (zie ook JonesSargent 1983:7-8). Hoe meer varianten een taalvariabele omvat, op des te meer
8

Zie büvoorbeeld Herdan (1978).
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wijzen кал een gemiddelde tot stand komen. Dit kan tot gevolg hebben dat
het gemiddelde slechts een deel van het taalgedrag ontsluiert, omdat het geen
informatie verschaft over het onderliggende variatiepatroon.
Bij de diftongen hebben we een relatief eenvoudige driepuntsschaal, die een
enkele fonetische dimensie lijkt te vertegenwoordigen. Dat geldt althans voor de
resultaten in de woordenlijst. Nu kunnen zich minstens twee situaties voordoen
waarin het gemiddelde tevens voldoende informatie bevat over het onderliggende
variatiepatroon:
1. Elke spreker heeft een bepaald realisatiedoel bij de uitspraak van een fo
neem dan wel klank. Mogelijk kan de realisatie (enigszins) onderhevig zijn
aan de invloed van de fonetische context of andere talige invloeden en mo
gelijk ontstaat er enige fluctuatie of een kansverdeling, omdat de spreker
het doel niet altijd precies treft. Het gevolg zal zijn dat er een beperkte
mate van variatie zal optreden rondom de beoogde realisatie. Dat leidt
dan weer tot de mogelijkheid dat er verschillen bestaan tussen sprekers
qua doelfoneem, maar een overeenstemming in de mate van variantie in de
foneemrealisaties. Kortweg gezegd: er is heterogeniteit in de gemiddeldes
(= doelfoneem), maar homogeniteit in de variantie.
2. Elke spreker heeft weliswaar een bepaald uitspraakdoel maar de mate
waarin hij slaagt is afhankelijk van de schaalpositie van het doel. Ligt
dat doel op de uiteinden van de schaal, dan zal de spreker trefzeker zijn.
Er is weinig variatie. Naarmate de spreker de middenpositie nadert zullen
zijn uitspraakrealiseringen fluctueren, instabieler worden. Er is heteroge
niteit in de gemiddeldes, maar ook in de variantie. Het gemiddelde en de
variantie zijn gecorreleerd in die zin, dat naarmate het gemiddelde dichter
bij het midden van de schaal ligt, de variantie stijgt.
In het eerste geval zal er geen relatie tussen gemiddelde en variantie be
staan; in het tweede geval kan de correlatie perfect zijn. Het kan natuurlijk nog
het geval zijn, dat een tussenpositie in gemiddelde op de schaal tot stand komt
door middeling over extreme scores. Die situatie kunnen we in het geval van de
diftongen uitsluiten, aangezien de tussenvariant zeer frequent voorkomt, zodat
een dergelijke interpretatie niet in de rede ligt 9 .
Om de correlatie tussen gemiddelde en variantie te toetsen is voor elke infor
mant de variantie van de diftongen berekend. Aangezien de extreme monoftonge
variant bij de (ou) nauwelijks voorkomt, zijn de berekeningen beperkt tot de (ui)
en (ij), die wat betreft hun variatie in een veel ruimere jas zitten. Het middel
punt van de schaal is 2 en om de correlatie tussen de omvang van de mate van
extreemheid van het gemiddelde te berekenen, is voor de mate van extreemheid
9

De tussenvariant van de (ij) omvat 46 2% van alle realisaties, de tussenvariant van de (ui)
45.3%.
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de absolute waarde van het gemiddelde min het middelpunt ( = 2 ) genomen. De
correlatie tussen de uitspraakvariantie en extreemheid van het gemiddelde voor
de (ij) bedroeg —.58 (π=140; ρ <.001; alle potentiële woorden zijn meegeteld).
Bij de (ui) bedroeg de correlatie liefst —.98 (n=140; ρ <.001; alle woorden zijn
meegeteld). Dit geeft steun aan de mogelijkheid die hierboven onder 2 is geop
perd.
Het probleem van de verdeling die ten grondslag ligt aan een gemiddelde score
voor een taalvariabele wordt hier verder met rust gelaten. Het was de bedoeling
te laten zien dat het mogelijk is met gerichte veronderstellingen meer vat op de
onderliggende verdeling te krijgen en dat die verdeling al dan geen redundante
informatie kan bevatten ten opzichte van het gemiddelde. Bij de analyse van de
Spiranten wordt nog op dit probleem teruggekomen.
6.3

DE

(T)-DELETIE

6.3.1 De (i)-deletie in Nijmegen
De meest onderzochte taalvariabele in de sociolinguïstiek is ongetwijfeld de wegval van de (t) op het einde van woorden na een consonant. In de Amerikaanse
sociolinguïstische literatuur zijn uitgebreid discussies gevoerd over dit deletieproces en de factoren die erop van invloed zijn (zie voor een overzicht Guy (1980)
en Neu (1980) alsook Romaine (1984b)). Ook voor het Nederlandse taalgebied
is veel energie in de studie van het (t)-deletieproces gestoken. Dialectgeografisch
blijken bepaalde gebieden veel (t)-deletie te kennen. Weijnen (1966:239-240) constateert dat de auslaut-(t) na een scherpe spirant wegvalt in delen van Limburg,
Gelderland en Overijsel, tussen de grote rivieren tot Utrecht toe, in vele Hollandse stadjes en soms ook in de provincie Antwerpen. Overigens valt Nijmegen
niet onder deze deletiegebieden. De geografie van de (t)-deletie in het Rivierengebied en aanliggende gebieden komt aan de orde in Goeman (1976), Goeman
& Van Reenen (1985), Van Hout (1980a) en Schouten (1984). De geografische
verdelingen hebben een grote regelmaat, maar het ontrafelen van de linguïstische
processen die een rol spelen in het (t)-deletieproce6 is verre van eenvoudig. Er is
een veelvoud van factoren die mogelijk van invloed zijn, er zijn vele wisselwerkingen tussen die factoren mogelijk en tot slot blijkt (t)-deletie een verschijnsel te
zijn dat op meerdere niveaus in het taalsysteem speelt (fonologisch, morfologisch
en lexicaal). Het eerste Nederlandse 'Labovse' taaivariatie-onderzoek was aan
de (t)-deletie (in Leiden) gewijd (De Vries e.a. 1974). Het werd gevolgd door
reacties en andere studies (Booy 1977, Jansen 1977b, Schouten 1982, Van Hout
1981).
Nijmegen ligt aan de rand van het gebied (boven de Waal) waar de (t)deletie zeer frequent voorkomt. Ten opzichte van de plaatsen in de omgeving en
de plaatsen beneden de Waal valt het echter op dat vooral oudere Nïjmegenaren
vaak de (t) deleren, al komt dat niet tot uiting in de dialectgeografische enquêtes
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(RND, zie Van Hout 1980a; de Fonologie - en Morfologie-enquête, zie Goeman &
Van Reenen 1985). Het deletieproces is lang niet zo intens als in bijvoorbeeld de
Betuwe; het lijkt niettemin aanwezig en mede gezien de interessante linguïstische
aspecten is de (t)-deletie als taalvariabele in het Nijmegen-onderzoek opgenomen.
In de woordenlijst zijn 86 woorden opgenomen eindigend op een consonantcluster van twee consonanten met als laatste consonant een (t) (eventueel onderliggend een / d / ) . Drie factoren zijn systematisch verwerkt in deze woorden,
nl.:
• de slotsyllabe heeft al dan niet woordaccent;
• de slot-(t) is al dan niet een suffix; het suffix betreft het voltooid deelwoord;
• de voorafgaande consonant is systematisch gevarieerd naar vier klassen, nl.
liquidae, nasalen, explosieven en Spiranten.
De verdeling van de in de woordenlijst opgenomen factoren over dit drietal
factoren is te vinden in tabel 6.9. Bij elk woord is tevens aangegeven hoe vaak de
slot-(t) werd gedeleerd en hoe vaak het woord op correcte wijze werd voorgelezen.
Het totaal aantal deleties blijkt 513 te bedragen; dat is slechts 4.4% van het
totaal. Dat levert een gemiddelde op van 3.64 per persoon (n=141). De verdeling
van het aantal deleties per persoon is echter uitermate scheef. Liefst 54 personen
(=42.1%) laten geen enkele maal een slot-(t) weg, terwijl 21 personen slechts één
enkele maal een slot-(t) weglaten. Aldus resteren 41 personen die twee of meer
deleties scoren; één van hen neemt liefst 43 deleties voor zijn rekening.
Niet alleen het aantal deleties is gescoord. Als de (t)-deletie een fonetisch
gradueel reductieproces is, dan moeten de realisaties die liggen tussen een duidelijk hoorbare slot-(t) en een volledig weggelaten slot-(t) ingepast kunnen worden.
Bij de scoring is daarom een onderscheid gemaakt tussen: (1) een duidelijk hoorbare slot-(t); (2) een licht hoorbare slot-(t), waartoe ook die gevallen gerekend
zijn waar de aanzet tot de (t) waargenomen kan worden, maar waar de (t) niet
tot een explosie komt ('unreleased'); (3) geen realisatie slot-(t). In geen van de
eerdere onderzoekingen naar de (t)-deletie is een tussencategorie onderscheiden;
men heeft zich beperkt tot het dichotome onderscheid van al dan geen wegval.
De scores volgens het 'geleidelijke' reductieschema zijn een stuk minder scheef
verdeeld. Wanneer de totaalscore omgezet wordt naar een index tussen 100
(altijd duidelijk hoorbare [t]) en 300 (altijd wegval [t]), blijkt de gemiddelde score
123.47 te bedragen (n=139). Nu is het natuurlijk de vraag welk van beide scores,
het percentage deleties of de geleidelijke score, de voorkeur verdient. Wanneer
(t)-deletie het eindstadium is van een geleidelijk fonetisch reductieproces, dan
zal er een hoge correlatie tussen beide scores moeten bestaan. Die is er ook; ze
bedraagt .85. Er is nog een andere reden ter ondersteuning van de gedachte dat
we met de aanname dat de (t)-deletie een fonetisch gradueel proces is, op het
goede spoor zitten.
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na(m)
salen

(π)
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—suffix
/d/
speld
schild
zakgeld
voorbeeld
bord
keihard
overboord
rijpaard

del.
1/140
3/140
1/141
1/139
0/140
0/141
1/138
0/140

vreemd
overhemd

26/141
12/140

wind
hond
vanavond

2/141
2/140
3/140

occlu- (ρ)
sieven

(к)

frica- (f)
tieven

(g)

voorhoofd

voogd
maagd
ondeugd
dorpsjeugd

-suffix
/t/
bult
halt
katapult
veeteelt
zwart
staart
uitvaart
tuinpoort

-f- suffix
del.
0/140
0/140
6/139
4/140
0/140
1/138
0/141
0/140

del.
0/139
2/139
0/140
2/141
0/141
0/140
0/139
0/141

gerijmd
gelijmd
gekamd
opgeruimd
verwend
geseind
gezoend
gegund

3/140
5/140
4/140
6/141
0/141
2/141
2/141
1/138

vent
krant
buitenkant
beginpunt
buitenkant
abrupt
recept
beknopt
stipt
volmaakt
direkt
defect
contact

1/141
1/142
3/140
1/140
7/136
4/137
6/139
17/140
8/139
10/141
5/141
6/140
19/139

gekapt
gestopt
gehoopt
geslipt
gezakt
gemaakt
gevloekt
uitgereikt

3/140
5/140
11/139
7/140
7/141
4/141
11/139
6/139

drift
schrift
onbeschoft
pest
feest
ladenkast
kindervuist
echt
lucht
evenwicht
zomernacht

1/141
2/140
9/140
4/141
19/139
11/141
22/140
1/139
3/140
13/141
7/140

gestraft
gestoft
geproefd
geleefd
gevist
gepast
gereisd
verbaasd
gekucht
gejuicht
gezegd
overtuigd

8/141
8/140
7/140
4/139
3/140
17/140
17/141
25/140
2/140
21/139
7/141
4/139

11/141

4/141
12/140
19/139
20/140

gevoeld
gezeild
gehuild
geveild
gevierd
gevoerd
geleverd
uitgespaard

Tabe] 6.9: Woorden met potentiële (t)-deletie in de woordenlijst; de cijfers achter
de woorden betreffen het aantal deleties versus het aantal voorkomens
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Wanneer (t)-deletie een fonetisch reductieproces is, zullen algemeen werk
zame spraakreducerende factoren ал invloed moeten zijn. Een voorbeeld van
een dergelijke factor is de snelheid van spreken, in geval van de woordenlijst de
snelheid van voorlezen. Van elke informant is de tijd opgenomen die gebruikt is
om de woorden voor te lezen. De verwachting is dat een hogere leessnelheid de
assimilatie- en reductieprocessen versterkt en daarmee de realisatie van de slot-(t)
verzwakt. Omdat een hogere leessnelheid een lagere leestijd tot gevolg heeft, leidt
dit tot de verwachting dat er een negatieve correlatie bestaat tussen leessnelheid
en mate van (t)-deletie (percentage gedeleerde (t) en mate van (t)-reductie (de
geleidelijke score)). De correlatie tussen de leessnelheid en de (t)-deletie blijkt
— .25 te bedragen (p=.O01); tussen leessnelheid en (t)-reductie bedraagt ze —.54
(p=.000).
Dit resultaat roept vragen op. De leessnelheid is een persoonsgebonden para
meter en we zouden kunnen aannemen dat de verschillen random over de infor
manten verdeeld zijn. Het is echter niet uitgesloten dat die aanname niet opgaat
en het is zeker zo dat de leessnelheid voor extra variantie in de resultaten zorgt,
met als gevolg dat het beeld van de invloed van bijvoorbeeld de stratificerende
factoren bij vervolganalyses enigszins vertroebeld wordt. Is het nu mogelijk de
invloed van de leessnelheid in de resultaten te verwijderen om aldus een zuiverder
beeld te krijgen? Als dat beeld zuiverder is, zal dat ten goede komen aan een
gestegen correlatie tussen de (t)-deletie en de (t)-reductie. De vraag luidt dan
ook of de correlatie tussen de voor leessnelheid gecorrigeerde scores hoger is dan
tussen hun ongecorrigeerde pendanten. De deletie- en reductiescore kunnen voor
de variabele leessnelheid gecorrigeerd worden door het voorspelde deel van de
deletie- en reductiescore van de totale score af te trekken op basis van de regres
sievergelijking tussen de leessnelheid en deze scores. Dat is gebeurd. De residuele
deletie- en reductiescore blijken nu een correlatie van .88 te hebben. Dat is een
verbetering ten opzichte van de correlatie tussen de oorspronkelijke scores. Het
ondersteunt de veronderstelling dat het bij de (t)-deletie in de woordenlijst om
een fonetisch gradueel reductieproces gaat.
De gestegen correlatie tussen de deletie- en reductiescore roept de vraag op
voor welke reductie- dan wel assimilatieverschijnselen een correctie heeft plaats
gevonden. Het gaat in de woordenlijst om geïsoleerde woorden en men zou
daaraan de conclusie kunnen verbinden dat het om woordinterne processen zou
moeten gaan. En als het om processen tussen opeenvolgende woorden zou gaan,
dan is het interessant om de vraag te stellen of dergelijke reductieprocessen overeenkomsten vertonen met processen werkzaam in lopende spraak. Uit de verdere
analyses zal blijken dat de reductieprocessen mede beïnvloed worden door de
aard van het navolgende segment dat deel uitmaakt van het navolgende woord.
De vergelijkbaarheid met processen in lopende spraak komt aan de orde in hoofdstuk 7.
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6.3.2 De invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse
De sociale stratificatie kan onderzocht worden m e t b e h u l p van variantie-analyses. In deze analyses bleken de residnele scores meer effect te sorteren d a n de
oorspronkelijke scores. De omvang van de efFecten bleek groter evenals het a a n t a l
effecten. Het beeld d a t tevoorschijn komt is als het ware scherper. Allereerst
s t a a n in tabel 6.10 de gemiddelde residuele scores per cel voor de deletiescore en
de reductiescore. Mogelijk ten overvloede zij vermeld dat het t o t a l e gemiddelde
van de residuele scores gelijk is aan 0.

(t)-deleUe
beroepsgroep
beroepsgroep
beroepsgroep
totaal
(t)-reductie
beroepsgroep
beroepsgroep
beroepsgroep
totaal

meisjes
15-18

jongens
15-18

mannen
35-44

mannen
60-74

totaal

1
2
3

-1.63
-3.25
-1.93
-2.27

-0.39
-1.25
-3.11
-1.58

3.25
-2.09
-1.54
-0.03

8.04
4.20
-0.41
4.22

2.20
-0.49
-1.76
0.00

1
2
3

-5.61
-10.57
-3.55
-6.58

0.42
0.71
-11.51
-3.46

3.86
-8.08
-4.24
-2.62

25.31
11.57
2.52
13.68

5.58
-1.18
-4.65
0.00

Tabe/ 6.10: G e m i d d e l d e (residuele) scores voor (t)-deletie en (t)-reductie, uitge
splitst n a a r b e r o e p s g r o e p , leeftijd en sekse

In t a b e l 6.11 s t a a n die effecten vermeld welke significant w a r e n in de variantie-analyse. Wederom worden zowel de r e s u l t a t e n voor de deletie- als de
reductiescore vermeld o m de parallellie tussen beide te illustreren.

variabele
deletie

reductie

groep
jongeren
mannen
»
jongeren
mannen
"

effect
leeftyd
beroepsgroep
leeftijd X beroep
leeftijd
beroepsgroep

F

df

4.533 2,94
3.622 2,94
3.618 2,71
7.521 2,94
4.083 2,94

Ρ
.013
.031
.032
.001
.020

%var.
8.0
6.4
9.5
12.4
6.7

Tabel 6.11: R e s u l t a t e n van de variantie-analyses voor (t)-deletie en (t)-reductie;
alleen de effecten m e t een waarde van ρ <.10 worden vermeld

Bij de m a n n e n vinden we zowel een leeftijdseffect (de (t)-deletie en ( t ) reductie n e m e n af m e t de leeftijd) als een effect voor beroepsgroep (in de hogere
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beroepsgroep treffen we minder deletie c.q. reductie aan). Vooral opvallend zijn
de hoge scores in de oudste leeftijdsgroep en vervolgens daarbinnen de score van
de laagste beroepsgroep. Dit lijkt een indicatie te zijn voor een snelle achteruitgang van dit dialectverschijnsel. Ondersteunend bewijs wordt geleverd door
het feit dat er geen algemeen sekseverschil bij de jongeren is aangetroffen. Bij
de reductiescore treffen we wel een interactie-effect tussen sekse en beroepsgroep
aan, een effect dat het best te interpreteren is als de afwezigheid van de factor
beroepsgroep bij de meisjes, terwijl er bij de jongens nog wel sprake is van sociale differentiatie. Wanneer ervan uitgegaan wordt dat de meisjes vooroplopen
in het proces van dialectverlies, dan houdt dat in dat, althans in de voorleesstijl,
de (t)-deletie c.q. (t)-reductie zozeer is afgenomen, dat ze op korte termijn geen
onderscheidend kenmerk meer zal zijn bij jongeren.
6.3.3 /niem-linguïstische krachten
Uiterst aantrekkelijk in onderzoek naar {t)-deletie is de analyse van de invloed
van intern-linguïstische factoren, allereerst al omdat een enkele blik op de Nijmeegse resultaten voldoende is om te zien dat dergelijke factoren een gewichtige
rol spelen. De vermelde resultaten in tabel 6.9 wijzen onmiskenbaar op de invloedrijke positie van de voorafgaande consonant en het belang van de ligging
van het woordaccent. Daarnaast is het natuurlijk vanuit taaltheoretisch oogpunt
interessant om te onderzoeken of in vergelijking met onderzoek elders gelijksoortige talige condities van toepassing zijn en of er mogelijk sprake is van tamelijk
universele talige parameters.
De oriëntatie op intern-linguïstische processen maakt het aanlokkelijk om
eventuele extern-linguïstische factoren buiten te sluiten. Dat maakt de analyses
overzichtelijker en eenvoudiger en bovendien lijken extern-linguïstische factoren
voor de meer monomane taalonderzoeker theoretisch van slechts gering gewicht
omdat ze alleen maar de kracht en het tempo van een taalkundig proces zouden
bepalen en niet het structurele verloop. Met het scheiden van intern- en externlinguïstische factoren stuiten we op één van de meest fundamentele problemen
van de sociolinguïstiek, feitelijk van taaivariatie-onderzoek in het algemeen.
In het taalvariatie-onderzoek treffen we twee scheidingsprocédés aan. Het
eerste procédé is al eerder ter sprake gekomen. Het betreft het gebruik van de
implicatieschaal, die, indien van toepassing, de structuur van een variatie- c.q.
veranderingspatroon populatie-onafhankelijk vastlegt. De structuur is gedetermineerd; alleen de positie van een lid van de taalgemeenschap in die structuur
kan variëren en deze is dan mogelijk afhankelijk van extern-linguïstische factoren.
Een implicationele analyse is ook toe te passen op de (t)-deletie in de woordenlijst en het is met name de aard van de aan de slot-(t) voorafgaande consonant
die voor een dergelijke analyse in aanmerking komt.
In de Amerikaanse literatuur worden het morfeemkarakter van de slot-(t)
en de aard van het navolgende foneem als de meest ingrijpende factoren voor
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(t)-deletie aangewezen. Als eveneens prominente factor, maar dan wel op het
tweede plan, wordt het aan de slot-(t) voorafgaande segment vermeld. Er zijn
verschillende indelingen voor die positie gebruikt. Labov, Cohen, Robins & Lewis (1968) maakten een tweedeling in obstruenten (explosieven en fricatieven)
versus sonoranten (nasalen en liquidae); Wolfram (1969) bijvoorbeeld koos voor
een driedeling in fricatieven, explosieven en sonoranten (nasalen en lateralen).
De resultaten zijn niet eenduidig, èn door de mogelijke invloed van dialectverschillen èn door het ontbreken van voldoende data voor bepaalde contexten. Neu
(1980:50) wijst op de laatste moeilijkheid wat betreft de frequentie in spontaan
gesproken Engels van explosieven, fricatieven (anders dan / s / ) en liquidae (geen
/ r / ) voor de slot-(t)). De resultaten van Neu (1980) en Guy (1980) wijzen erop,
dat de fricatieven, uitgezonderd de / s / , en de lateralen de meest ongunstige omgeving voor deletie vormen. De / s / als voorafgaand segment schijnt de meest
stimulerende conditie te zijn, gevolgd door de explosieven en de nasalen. Voorzichtig formuleert Guy (1980:8): "Deletion seems to be more probable after / s /
than after other consonants." Die voorzichtigheid wordt hem ingegeven door het
feit, dat het uitermate moeilijk is om het complex van factoren dat van invloed
kan zijn op het deletieproces te ontrafelen en om de factoren in hun onderlinge
wisselwerking te scheiden.
Opmerkelijk is dat de Nederlandse onderzoeken een andere rangorde aan
het licht brengen. Bovendien lijkt de voorafgaande klank een meer ingrijpende
positie te bekleden dan de volgende klank. Dat geldt zowel voor de Utrechtse gegevens van Schouten (1982) als voor de Leidse gegevens van de Vries e.a. (1974).
Daarnaast wordt in deze beide onderzoeken een duidelijke tweedeling voor de
voorafgaande consonant gevonden. Relatief veel deleties worden gevonden na
fricatieven en explosieven, relatief weinig na nasalen en liquidae. De gegevens
wijzen op een sterke tegenstelling tussen de obstruente en de sonorante consonanten. Opvallend is bovendien dat de explosieven op gelijke voet met de fricatieven
verkeren, want in de oudere Nederlandse literatuur wordt vooral op de wankele
positie van de slot-(t) na fricatieven gewezen, zo constateren De Vries e.a. (1974).
Ze voegen eraan toe, dat oudere onderzoekers waarschijnlijk misleid zijn door de
geringe frequentie van de Blot-(t) na explosieven.
Hoe zit het met de Nijmeegse resultaten? Wanneer we ons beperken tot de
clusters met het hoofdaccent op de slotsyllabe dan blijkt het gemiddelde aantal
deleties na (p) of (k) per woord 7.19 te bedragen; het gemiddelde van de fricatieven bedraagt 8.50. Dat verschil is niet groot. Meer inzicht zou verschaft
kunnen worden door een implicationele analyse die duidelijk zou kunnen maken
of deletie in een bepaalde context deletie in een andere context veronderstelt, bijvoorbeeld of deletie na een explosief veronderstelt dat er ook deletie na fricatieven
plaatsvindt. De onderscheiden contexten zouden dan de vier consonantklassen
liquidae, nasalen, explosieven en fricatieven kunnen zijn. Een informant krijgt
voor een context een ' 1 ' toegewezen wanneer bij minstens één van de betreffende
woorden die behoren tot die context de (t) niet uitgesproken wordt; wordt de (t)
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altijd uitgesproken dan wordt de waarde '0' toegekend. De gevonden patronen
staan in tabel 6.12, waarin die patronen die niet aan de implicationele relatie
voldoen en die dus Ongrammaticaal' zijn, van een '*' zijn voorzien;

patroon
1
2
2A*

3
ЗА*

Зв*
Зс*
4
4A*

4в*
5
% deleerders

liquidae
1
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
9%

nasa
len
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
30%

explo
sieven
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
31%

frica
tieven
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
47%

frequentie
9
13
2
8
10
7
1
23
3
4
59

TabeJ 6.12: Implicationele analyse van de (t)-deletie betreffende de voorafgaande
context
De schaalbaarheidscoëfficiënt voor de implicatieschaal is .67, hetgeen duidt op
schaalbaarheid (zie Van Hout, Jaspaert & Vermeer 1985). Nu zijn er weliswaar
meer consonantenclusters in de woordenlijst met een fricatief dan met een explosief, maar dat verschil is ontoereikend om het verschil in aantal informanten dat
de (t) deleert in de betreffende contexten te verklaren. De conclusie lijkt te moeten zijn, dat als iemand een (t) deleert, dat het dan in eerste instantie de context
van de fricatieven betreffen. Aan het andere einde liggen de liquidae, maar het
is verrassend te zien dat de nasalen en explosieven bijna dezelfde schaalpositie
innemen. Dat is in tegenspraak met de bevindingen van Schouten (1982) en De
Vries e.a. (1974).
Zelfs een oppervlakkige verkenning van de data brengt al aan het licht, dat
de liquidae en nasalen beslist geen homogene groep vormen. Na de (r) wordt
praktisch nooit gedeleerd (het gaat om één informant), terwijl 12 informanten
een (t) na de (1) deleren. Ook bij de nasalen is er een duidelijk verschil. Na de
(n) betreft het 13 informanten; na de (m) betreft het liefst 37 informanten. Wanneer we de Hquidae en nasalen navenant uitsplitsen in het materiaal en opnieuw
een implicationele analyse uitvoeren resulteert een schaal met een schaalbaarheidscoëfficiënt van .63, hetgeen op zich acceptabel is. Daar staat tegenover dat
het aantal vraagtekens over het proces van de (t)-deletie eerder toe- dan afneemt,
al is deze verdere uitsplitsing niet onbegrijpelijk. Ook in de meer recente Amerikaanse studies wordt aan de (r) een speciale status toegekend, omdat in die
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positie de (t) praktisch nooit wordt gedeleerd. Verder is voor het Nederlands vaker gesignaleerd dat zich tussen de (m) en de (t) een overgangsklank kan nestelen,
nl. een [p], waarmee dit slotcluster zich onder de explosieven schaart. Dit is in
zoverre geen afdoende verklaring voor de positie van de (m) dat die overgangsklank in de meeste gevallen in het Nijmeegs materiaal niet hoorbaar aanwezig
is na de deletie van de slot-(t) (de [p] is hoorbaar in 32% van de gevallen: deze
overgangsklank heeft wel de overhand bij de voltooide deelwoorden; dan komt ze
voor in 13 van de 18 deletiegevallen).
Een algemener probleem is dat de implicationele analyse ons slechts uitsluitsel
kan geven over één factor, nl. de voorafgaande context. Verdere uitbreiding
zal slechtere resultaten opleveren. Nu al is de schaalbaarheidscoëfficiënt niet
imponerend, waarbij bovendien aangetekend moet worden dat de schaalbaarheid
deels in stand gehouden wordt door de hoge frequentie van de niet-deleerders.
Dat is natuurlijk uitermate ongewenst. Een taalstructurele variatie-analyse mag
niet steunen op informanten die juist geen variatie vertonen.
Na de implicatieschaal komen we bij het tweede procédé voor de scheiding van
intern- en extern-linguïstische factoren terecht, wanneer we de potentiële talige
factoren betreffende (t)-deletie willen analyseren. Dit procédé bestaat eenvoudig
uit het optellen van alle observaties over alle informanten, waarbij de observaties
uitgesplitst of gecodeerd worden naar de relevant geachte talige categorieën, maar
waarbij de informantkenmerken verloren gaan of voor een deel verloren gaan. De
informanten worden geaggregeerd en de te analyseren data worden in een hogere
aggregatietoestand gebracht. Vooral bij de analyse van spontaan gesproken taalmateriaal biedt deze werkwijze uitkomst om een redelijk aantal observaties te
verzamelen in contexten die relatief zeldzaam voorkomen. Dit scheidingsprocédé
herbergt echter vele valkuilen en het feit dat dit in veel gevallen niet onderkend
wordt moet bepaald niet als positief beoordeeld worden. Neu (1980) vormt een
voorbeeld in positieve zin. Zij past alvorens op te tellen een homogeniteitstest
toe op de sprekers, maar het blijft een open vraag of een dergelijke test voldoende
is om de sprekers als een homogene groep te mogen beschouwen. Ook Guy (1980)
besteedt ruimschoots aandacht aan de relatie individu-groep, maar voor het dilemma wanneer twee of meer personen als 'homogeen' beschouwd mogen worden,
levert ook hij geen pasklare oplossing.
Een volgend probleem bij het 'additieve' scheidingsprocédé is, dat men de
analyses te zeer vereenvoudigt. Het is gangbaar om telkens de invloed van één
enkele factor te bekijken, maar vergeten wordt om de relaties tussen de factoren zorgvuldig onder de loep te nemen en hun onderlinge afhankelijkheid te
bestuderen. Een voorbeeld van vaderlandse bodem kan dit illustreren.
Zowel De Vries e.a. (1974) als Schouten (1982) onderscheiden als factoren de
voorafgaande klank en de eventuele morfeemwaarde van de slot-(t). In beide
onderzoeken blijkt de (t) met morfeemwaarde vaker gedeleerd te worden dan de
(t) die deel uitmaakt van het lexeem zelf. Daarnaast worden de verschillende
voorafgaande contexten tegen elkaar afgezet en in beide onderzoeken komt het
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deletiepercentage voor de explosieven uit boven dat van de fricatieven. Nu is het
echter zo dat de (t) in het Nederlands slechts zelden voorkomt na een explosief
in monomorfematische vormen (zie de woorden in tabel 6.9). In die context is
de (t) relatief veel frequenter als suffix (zie wederom de woorden in tabel 6.9).
Zo'n scheve verhouding houdt in dat het onmogelijk wordt om bij een afzonderlijke, gescheiden analyse van de twee genoemde factoren uit te maken waaraan
een bepaald effect toegeschreven moet worden. De suffixstatus van de slot-(t)
blijkt deletiebevorderend, maar ligt het deletiepercentage van de explosieven nu
hoog omdat het in het gros van de gevallen om een suffix-(t) gaat of ligt het
deletiepercentage van de suffix-(t) hoog omdat de explosieven een relatief groot
aandeel hebben? Of de waarde van de explosieven als voorafgaande context
wordt onderschat, of de waarde van de suffix-(t) als deletiebevorderende factor
wordt overschat.
De woordenlijst kent het onschatbare voordeel dat iedere informant elk van
de woorden voorleest en dat zodoende elke informant onder gelijke condities zijn
'taaiperformance' levert. Van deze welkome omstandigheid kan profijt getrokken worden bij het 'sommeren over de informanten'. We kunnen uitgaan van
de assumptie dat de condities voor de informanten gelijk zijn en daaraan toevoegen de assumptie dat de informanten homogeen zijn ten opzichte van die
condities. Deze laatste assumptie is minder restrictief dan de assumpties in veel
ander taalvariatie-onderzoek. Er mogen wel verschillen bestaan tussen informanten in de mate waarin ze (t)-deletie toepassen, maar er mogen geen verschillen
bestaan in de aard van de onderliggende krachten die het deletieproces sturen.
De volgende stap behelst dat van elk van de 86 woorden met een slot-(t) in een
consonantcluster de somscore over de informanten berekend wordt. Wederom
is een onderscheid gemaakt in een deletiescore (aantal deleties) en een reductiescore (gescoord op een driepuntsschaal, lopend van duidelijk hoorbare (t) naar
afwezige (t)). Om te laten zien dat de gekozen wijze van analyse slechts weinig
beïnvloed wordt door het grote aantal informanten dat geen enkele slot-(t) deleert, is ook een somscore berekend voor de (t)-reductie over die informanten,
die minstens eenmaal een (t) deleerden. Daarnaast is besloten de woorden met
de (r) als voorafgaand foneem uit de analyse te schrappen, omdat deze context
nauwelijks enige variatie oplevert in de uitspraak van de slot-(t). Bovendien is
het woord gejuicht geschrapt, omdat de beginconsonant van het volgende woord
een / t / was. Dat reduceert het aantal woorden met een slot-(t) in een consonantcluster tot 73. Voor elke slot-(t) is vervolgens de waarde bepaald voor
vijf potentiële factoren. De factoren en de bijbehorende waarden of categorieën
worden opgesomd in tabel 6.13.
De eerste vier factoren in tabel 6.13 spreken voor zich. Wat betreft de factor
woordaccent kan nog vermeld worden dat deze vaak in de literatuur genoemd
wordt. Fasold (1972) onderzocht deze factor en hij vond dat de afwezigheid van
accent in de slotsyllabe een intensivering van het (t)-deletieproces bewerkstel-
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1. morfeemwaarde
2. woordaccent
3. voorafgaand
segment

4. volgend
segment

5. homorganische
context

1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

geen suffix
suffix
slotsyllabe primair accent
slotsyllabe geen primair accent
liquida (1)/
nasaal (n)
nasaal (m)
explosief (p) (k)
spirant (f) (s) (g)
pauze
vocaal of halfvocaal
liquidae
nasaal
explosief
spirant
context is homorganisch
context is niet homorganisch

Tabei 6.13: Overzicht van de linguïstische factoren voor de regressie-analyse van
de (t)-deletie en (t)-reductie

ligde. De vijfde factor, homorganie, werd ook door Fasold (1972) onderzocht en
hij wordt door Guy (1980) onder de 'lagere' factoren gerangschikt. Fasold vond
dat de (t) eerder gedeleerd werd, wanneer de aan de (t) voorafgaande klank
en de volgende klank hetzelfde articulatiepunt hadden (beide dus bijvoorbeeld
labiaal, dentaal of velaar) en dus homorganisch waren. De waarde van de vierde
factor, het navolgende segment, is discutabel, omdat het om het voorlezen van
losse woorden gaat. De waarde kan voor een deel blijken uit het feit dat het
navolgend segment desondanks van invloed blijkt te zijn. De categorie pauze
verdient speciale toelichting. Het gaat hier om pauzes die het gevolg zijn van
de verdeling van de woordenlijst in vier sublijsten. Daardoor ontstonden pauzes
bij het laatste woord van een sublijst. Het betreft de laatste rij van woorden in
tabel 6.1. Dat sluit niet uit dat er pauzes voorkwamen binnen de sublijsten. Het
effect daarvan is echter niet groot. Ten eerste bleken dergelijke pauzes relatief
zeldzaam voor te komen. Ten tweede wordt hun effect geneutraliseerd door de
wijze van analyse. Het gaat hier om de analyse van geaggregeerde scores.
Voor een regressie-analyse leveren de factoren van de voorafgaande en volgende klank in zoverre een probleem op, dat beslist moet worden wat voor type
variabelen het zijn. Het zijn geen metrische schalen en de meest voor de hand
liggende interpretatie is dat het gaat om nominale variabelen. Er is daarom
'dummy coding' toegepast. Wat gemakkelijker gezegd komt dat hier op neer,
dat telkens een categorie binnen een factor wordt afgezet tegen de rest van de
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categorieën om vervolgens deze dichotomie te correleren met de afhankelijke variabele. Voor elke categorie kan dan ook een correlatiecoëfficiënt berekend worden.
De correlatiecoëfficiënten met de (t)-deletie- en (t)-reductiescore zijn berekend
en staan in tabel 6.14. Bovendien staan in die tabel de correlatiecoëfficiënten
met de reductiescore die beperkt is tot die informanten die minstens één maal
de (t) deleerden (onder (t)-reductie deleerders).

suffix
woordaccent
homorganie
voorafgaand
segment

volgende
segment

(t)-reductie
totaal
-.04
.40**
-.02
-.24*
1.(1)
-.24*
Mn)
.04
3. (m)
4. explosief
-.18
.49**
5. spirant
1. pauze
-.19*
2. (half)vocaal
-.16
3. liquidae
-.05
4. nasaal
-.08
5. explosief
.12
.14
6. spirant

(t)-reductie
deleerders
-.04
.40**
-.06
-.24*
-.25*
.07
-.14
.45**
-.21*
-.17
-.05
-.06
.17
.11

(t)-deletie
-.14
.26*
-.06
-.32**
-.29*
.02
.04
.43**
-.12
-.07
-.06
.00
.28*
-.08

Tabel 6.14: Correlaties linguïstische factoren met (t)-deletie en (t)-reductie;
71=73, nl. het aantal woorden waarover de correlaties berekend zijn; * ρ <.05, **
p < .01

Stapsgewijze regressie 10 van de factoren leverde voor de (t)-reductiescore vier
variabelen op, nl. achtereenvolgens (1) voorafgaande spirant, (2) woordaccent,
(3) volgende pauze, (4) volgende (half)vocaal. De multiple correlatiecoëfficiënt
( = multiple R = MR) bedraagt .73. Het resultaat voor de (t)-reductie van de
deleerders is praktisch hetzelfde, alleen passeren nog juist de (m) en de explosieven het stopcriterium. De MR wordt daardoor nauwelijks hoger, nl. .75. Bij de
(t)-deletiescore vinden we wel een verschuiving, hoewel die niet echt ingrijpend
te noemen is. De kracht van de factor woordaccent is wat teruggelopen en deze
factor komt nu zelfs na de explosieven in de navolgende context. De explosieven
in de voorafgaande context winnen ook wat aan kracht en worden nog juist in
de regressievergelijking opgenomen. De MR is evenwel gedaald en bedraagt .62.
'"Stopcriterium was een waarschijnlijkheidswaarde van de partiële corielatiecoëfficiënten van
de overblijvende variabelen groter dan .05; het verwijderingscriterium was een waarschijnlijkheids waaide van de β groter dan .10.
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In geen van de analyses blijken de factoren suffix en homorganie tot een acceptabele sterkte te komen en ze kunnen dan ook voor de woordenlijst gevoeglijk
geschrapt worden van de lijst van potentiële factoren. Het tegendeel geldt voor
het woordaccent, het voorafgaande en het volgende segment. Het optreden van
een effect voor het navolgende segment Iaat zien, dat er reductieverschijnselen
zijn opgetreden tussen de woorden bij het voorlezen van de woordenlijst.
6.3.4 Enkele discussiepunten omtrent de intern-linguïstische

analyses

Er zijn een aantal globale overeenkomsten tussen de Nijmeegse resultaten en bevindingen van elders. Er gaat een sterke invloed uit van de voorafgaande klank
en zowel in de Nederlandse als Amerikaanse studies blijken de obstruenten en de
nasalen een stimulerender omgeving voor de (t)-deletie c.q. (t)-reductie te vormen dan de liquidae. Wat betreft de volgende klank blijken de consonanten door
de band genomen meer tot deletie en reductie aan te zetten dan (half)vocalen
en liquidae. Bij een wat meer gedetailleerde analyse staat tegenover die overeenkomsten nog een serie opmerkelijke verschillen. Het probleem is dat het niet
altijd even duidelijk is hoe serieus die verschillen zijn, omdat in veel gevallen de
uitgevoerde analyses niet deugdelijk genoeg zijn. Voor een deel moet dat op het
conto geschreven worden van de soms verbijsterende complexiteit van gesproken
taalmateriaal.
In vergelijking met de Amerikaanse bevindingen zijn minstens twee resultaten opmerkelijk te noemen. In het Nederlandstalig onderzoek, met inbegrip
van het onderzoek in Nijmegen, blijkt de voorgaande positie de volgende positie
ruimschoots in kracht te overtreffen. In het Engelstalig onderzoek wordt het
omgekeerde gevonden. Voor een deel kan dit effect in de Nijmeegse data veroorzaakt worden door de voorleestaak. Bij het voorlezen van een woordenlijst
is het voorstelbaar dat vooral assimilatieverschijnselen tussen woorden teruggedrongen worden. Het tweede opmerkelijke verschil schuilt in de invloed van de
morfeemwaarde van de (t). Het Amerikaanse onderzoek is eensluidend in de
conclusie, dat de morfeemwaarde van de slot-(t) een remmende invloed uitoefent
op het deletieproces. In Nijmegen blijkt het suffix van het voltooid deelwoord
geen effect te hebben. Er gaat geen invloed uit van de morfeemgrens. Dergelijke
bevindingen, naast de niet geringe invloed van de leessnelheid en het woordaccent en naast de hoge correlatie tussen de reductie- en deletiescore, versterken
de gedachte dat het om een algemeen reductieproces gaat, dat opereert op zinsfonologisch niveau (cf. Booy 1981:hfst. 8). Kiparski (1972) doet de suggestie dat
het bij reductieprocessen als (t)-deletie niet om echte grammaticaregels gaat,
maar dat een dergelijk articulatieproces het resultaat is van "general conditions
impinging on speech performance" (Kiparski 1972:233). De assumptie van een
verzameling universele, natuurlijke reductieregels is erg aanlokkelijk, vooral als
die verder ingevuld kunnen worden met taalspecifieke condities en parameters
(zie bijv. Sommerstein 1977 en Schane 1973).
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Er bestaat voor de Utrechtse en Leidse resultaten echter een groot probleem,
wanneer we zouden willen kiezen voor deze universele wetmatigheid. Het betreft
het onderzoeksresultaat dat de aanwezigheid van een morfeemgrens een stimulerende invloed heeft op de (t)-deletie. Dat druist in tegen de aanname van een
algemeen werkzame fonologische rednctieregel, want het is niet in te zien hoe
een extra scheiding of grens een stimulans moet betekenen voor een reductieproces. Een verklaringsmogelijkheid zou zijn dat de positie van de werkwoordelijke
constituent in de zin zodanig is, dat ze juist het meest onderworpen wordt aan
fonologische reductieprocessen. Dat houdt in dat de extra deletie van de suffix(t) uitsluitend in lopende spraak te vinden zou zijn en niet in een voorleestaak.
Maar er zijn meer mogelijkheden voor de verklaring van de rol van de suffix-(t)
in het Utrechts en het Leids.
Voordat de (t) gedeleerd kan worden moet deze klank er eerst geweest zijn.
Het is voorstelbaar dat de regel van suffixtoevoeging in het werkwoordelijk systeem niet voor de volle honderd procent opereert. Mogelijk is er een verklaring
voor een intensieve werking van de fonologische reductieregel in die zin, dat de
frequente afwezigheid van het suffix de automatische toepassing van de morfologische regels die een (t) toevoegen aan werkwoordsvormen aan het wankelen
heeft gebracht. De oppervlaktevormen hebben de taalgebruiker gedwongen tot
een herinterpretatie van de morfologische regels. De fonologische condities waaronder de morfologische regels variabel worden hoeven niet dezelfde te zijn als van
de fonologische reductieregel. Als de suffix-(t) eenmaal aanwezig is, opereert wederom de (t)-reductieregel. Jansen (1977b) vecht de suggestie van Booy (1977)
aan, dat het Leids mogelijk (t)-loze basisvormen kent. Jansen (1977b) weerlegt
deze suggestie, maar dan wel voor de nomina. Zijn argumenten hebben geen zeggingskracht voor de verbale vormen. Overigens zou bekeken moeten worden of
deze redeneringen ook zouden kunnen opgaan voor de bevindingen van Poplack
(1980) die vaststelt dat in het Puertoricaanse Spaans (s)-deleties in de positie van
suffix frequenter zijn dan in andere contexten. Nu is het arsenaal van verklaringsmogelijkheden nog bij lange na niet uitgeput. Het is niet uitgesloten dat naast
de deletieregel een insertieregel opereert, die als het ware de schade toegebracht
door de deletieregel tracht te repareren. Romaine (1984b) postuleert een dergelijke (t)-insertieregel voor bepaalde variëteiten in het Engels. Zonneveld (1978)
wijst erop dat een compenserende strategie van regelomkering bij taalverandering geen uitzondering is. Voor de Nederlandse resultaten blijft het probleem dat
een dergelijke insertieregel het minst krachtig opereert waar ze naar verwachting
het krachtigst te werk zou moeten gaan, nl. in de werkwoordsvormen.
Het meest onbevredigende aan de linguïstische analyses is misschien nog wel
dat ze exploratief van aard zijn en dat is beslist niet de meest gezonde basis
voor statistische analyses. Er is nu weliswaar een lijst met linguïstische factoren
opgesteld die de (t)-reductie en (t)-deletie beïnvloeden, maar zo'n lijst geeft nog
geen verklaring van het hoe en waarom van deze factoren.
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6.3.5 Sonoriteit en syllabes
Regelmatig wordt het probleem gesignaleerd in sociolinguïstisch onderzoek, dat
de inventarisatie en beschrijving van taalvariatiepatronen niet zo ver reiken als
het aankomt op de verklaring van de werking van de onderliggende talige wetmatigheden. Er zijn evenwel studies die pretenties hebben in die richting. Labov,
Yaeger & Steiner (1972) is een grootscheeps opgezette onderneming om de basiskrachten in vocaalveranderingen en klankverschuivingen te lokaliseren. Een
soortgelijk idee staat Hoppenbrouwers (1982) voor ogen. Hij maakt een inventaris op van universele tendensen in vocaalveranderingen. Als prelude op deze
onderneming citeert hij instemmend Chen (1973), die spreekt van metaregels
voor fonetisch gemotiveerde klankveranderingen die omschreven worden als:
"a finite set of language universal 'metarules' (...) in the sense of 'rulegoverning-rules'. Metarules express the universally valid constraints
to which language specific rules conform in their evolution and operation." (Chen (1973:244)
Dit soort formules vormen de drijvende kracht in linguïstisch onderzoek en
met reden. De (t)-deletie lijkt een verschijnsel bij uitstek om een poging in
die richting te wagen. In de Germaanse talen is het een verschijnsel dat op
brede schaal werkzaam is (Romaine 1984b) en bovendien blijken er bij de analyse van de (t)-deletie in de Nijmeegse woordenlijst overeenkomsten te zijn met
de uitkomsten van de andere onderzoeken wat betreft de factoren die werkzaam
zijn op de slot-(t) in consonantclusters. Het is echter verre van eenvoudig om de
overeenkomsten en verschillen tussen de onderzoeksresultaten op een meta-achtig
niveau te tillen. Guy (1980) komt niet verder dan het opmaken van een lijst van
een achttal conditionerende factoren die opereren op het wegvallen van de finale
explosief. Misschien moeten we niet meteen de sprong willen maken van een
lijst met concrete factoren naar een alom fonetische, universele wetmatigheid.
Het is waarschijnlijk beter om een wat bescheidener opstelling te kiezen in het
formuleren van generalisaties en om wat dichter bij huis aansluiting te zoeken bij
recente ontwikkelingen in de fonologie.
Sinds halverwege de jaren zeventig ís de niet-lineaire fonologie stevig in opmars en vooral het werk van Kahn (1976) over de syllabe speelde een katalyserende rol. Van recente datum is het werk van Van der Hulst (1984) over de
syllabestructuur van het Nederlands. De kerngedachte in de theorie over syllabificatieregels is dat de syllabevorming via vaste patronen verloopt. Eén van
die regels luidt dat zoveel mogelijk consonanten van een cluster tot de syllabe
van de volgende vocaal gerekend moeten worden. De overblijvende consonanten
vallen dan toe aan de voorafgaande vocaal (zie ook Booij 1981:81). Nu is het
voorstelbaar dat de slot-(t) van een consonantcluster op de naad tussen twee
syllabes danig in de knel kan raken of daarentegen juist door de aard van de
volgende syllabe aangezogen kan worden en in een gunstige realisatieconditie
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verzeilt. Meermalen is in de sociolinguïstische literatuur de deletieremmende rol
van een volgende vocaal toegeschreven aan de mogelijkheid in die context om de
slot-(t) als het ware te verplaatsen naar de volgende syllabe (o.a. Guy 1980:7).
Deze invalshoek verdient een veel prominentere plaats dan haar tot nu toe is
toegewezen en de niet-lineaire fonologie biedt daarvoor een kader.
Deze invalshoek kan bijvoorbeeld uitgewerkt worden met behulp van de voorstellen en ideeën die Van der Hulst (1984) ontwikkelt. Hij stelt dat de lineaire
structuur van de lettergreep het best beschreven kan worden met een absolute
sonoriteitsschaaJ, de zogenaamde sonoriteitshiërarchie. De ontwikkelingen in de
moderne fonologie hebben geleid tot een herwaardering van het concept sonoriteit, dat van een ouder stempel is dan zijn populariteit in de moderne theorieën zou doen vermoeden. Van Wijk (1939) spreekt in zijn bespreking van de
lettergreep over de 'Schallfülle' ofwel klankvolheid. Dat is bekend, zoals ook
bekend is dat hij voor dit begrip terug kan grijpen op illustere voorgangers in
de Europese taalkunde. Opmerkelijk is dat het begrip sonoriteit in verband met
syllabestructuur zelfs al uitgebreid beschreven wordt in "De Spreeckonst" van
Petrus Montanus uit 1635. Wirth-Van Wijk (1980:119-124) geeft een overzicht
van het "XV Hoofdstuc van de Spreeckonst" dat gesierd wordt met de titel "Onderscheiding der Enkelde Letteren пае haer Hoochte inde Woordleeden". Zijn
indeling in trappen van sonoriteit vertoont een treffende overeenkomst met de
sonoriteitshiërarchie die men bijvoorbeeld aantreft in Hooper (1976) en, zoals
Wirth-Van Wijk (1980:122-123) vaststelt, Montanus komt al in de zeventiende
eeuw tot hetzelfde resultaat als Jespersen en Viëtor in de twintigste.
Terug naar de absolute sonoriteitsschaal van Van der Hulst (1984). Beperkingen op mogelijke klanksequenties in syllabes worden door Van der Hulst
(1984) geformuleerd in 'dissimilarity conditions'. Hij poneert een sonoriteitsschaal waarop aan klanken een bepaalde schaalwaarde is toebedeeld. Deze schaal
staat in tabel 6.15.
_

„

_

1
obstruenten

_

_

_

_

_

_

_

_

I

I

I

I

m

η

1

г glides

J

_

I
vocalen

Tabe! 6.15: Sonoriteitsschaal van Van der Hulst (1984)

Door te eisen dat opeenvolgende segmenten een bepaalde minimale afstand
('dissimilarity') in sonoriteit moeten hebben, kunnen bepaalde klankcombinaties
worden uitgesloten. Nu gaat het voor de (t)-deletie niet zozeer om het uitslui
ten van bepaalde segmentcombinaties, maar om de afstand, de ongelijkheid in
sonoriteit in de slotclusters en om de sonoriteitsverhouding tussen de slot-(t) en
het navolgende segment. De eis tot een bepaalde sonoriteitsongelijkheid in een
consonantencluster heeft een tweetal implicaties voor de (t)-deletie. Ten eerste
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kan men zich voorstellen dat de slot-(t) in een zwakkere positie geraakt naarmate
de nabijheid of gelijkheid van de voorgaande consonant groter is. De schaal van
Van der Hulst (1984) leidt tot de veronderstelling dat de deletie het grootst zal
zijn bij obstruenten en vervolgens afneemt gaande van / m / , naar / n / , naar / 1 / ,
naar/r/, naar de halfvocalen ('glides') en vocalen. De tweede implicatie betreft
de opnamecapaciteit van de navolgende syllabe. De opnamecapaciteit zal des
te groter zijn naarmate de ongelijkheid in sonoriteit met de voorgaande slot-(t)
groter is. De predictie wordt nu gelijk aan die voor de voorafgaande consonant.
De deletie wordt het sterkst gestimuleerd door een navolgende obstruent en de
deletie neemt af gaande van / m / , / n / , / 1 / , / r / , glides naar de vocalen.
6.3.6 De analyse van de (t)-deletie

'revisited'

Als de voorspellingen over de relatie tussen (t)-deletie en sonoriteit en syllabes enig theoretisch belang hebben zullen ze een confrontatie met empirische
gegevens moeten kunnen doorstaan, bijvoorbeeld met de gegevens uit de voorgelezen woordenlijst. Sterker nog, ze zullen een verbetering moeten opleveren
vergeleken met de voorgaande, exploratief getinte analyses. De data voor de (t)deletie bieden een goede grondslag voor de toetsing van de voorspellingen. Ze
zijn redelijk systematisch verdeeld over de verschillende voorafgaande consonanten, terwijl ook de volgende context redelijk varieert. Er zijn nog twee andere
redenen waarom het Nijmeegse woordenlijstmateriaal aantrekkelijk zou kunnen
zijn. Het suffix van het voltooid deelwoord blijkt een factor zonder belang. Andere suffixperikelen zijn niet aanwezig en juist deze zouden het fonetisch patroon
kunnen verstoren. De tweede reden is dat het (t)-deletieproces in Nijmegen niet
erg intens is. Een hoge intensiteit zou insertieregels en hypercorrectie kunnen
oproepen, verschijnselen die het zicht op het deletieproces danig zouden kunnen
verstoren.
De waarde van de voorspellingen is het best te toetsen aan de hand van
de geaggregeerde woordgegevens, waarop eerder een multiple regressie-analyse is
toegepast voor zowel de (t)-deletie- als de (t)-reductiescore, met als resultaat een
MR van .62 en .73 (het laatste cijfer geldt voor de analyse van de totale groep
informanten, inclusief de niet-deleerders). Een regressi e-analyse is juist nu ook
aantrekkelijk, omdat een dergelijke analyse bij uitstek geschikt is voor graduele
schalen. Een dergelijke schaal willen we creëren voor het voorgaande en volgende
segment.
De eerste vier punten op de schaal van Van der Hulst (1984) kunnen we
direct overnemen voor de codering van de voorafgaande consonant. Het is alleen
de vraag of we de voorgestelde schaalwaarden moeten overnemen. In eerste
instantie is dat niet gedaan. De volgende schaalwaarden zijn aangehouden: (1)
obstruent, (2) (m), (3) (η), (4) (1). In tweede instantie kan dan nagegaan worden
of deze waarden een lineair verband hebben met de deletie- en reductiescore en
zo nodig kunnen ze dan aangepast worden.
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Voor de schaling van het volgende segment moet een minder gedetailleerde
codering gekozen worden, o m d a t sommige contexten erg weinig voorkomen. De
w a a r d e ' 1 ' is toegekend aan de obstruenten en tot die groep zijn ook de twee
nasalen gerekend (in beide gevallen een ( m ) ) , die als volgend segment voorkomen.
De w a a r d e ' 2 ' is toegekend aan de vocalen en halfvocalen. Tot die groep zijn ook
gerekend navolgende pauzes (deze komen door de s t r u c t u u r van de voor te lezen
woordenlijst vier keer voor) 1 1 en de twee liquidae, l x (1), l x (r), die als volgend
segment voorkomen. Voor de volgende context worden slechts twee waarden
onderscheiden.
In de analyse zal de factor woordaccent opgenomen m o e t e n worden, aangezien
deze een sterke invloed bleek t e hebben in de eerdere analyses. O m die reden
kunnen we afzien van de factoren suffix en homorganie. Deze laatste factor
is evenwel vervangen door een nieuwe factor die min of meer ingegeven wordt
door de 'dissimilarity conditions' die Van der Hulst voor de sonoriteitsschaal
formuleerde, en die voor een deel lijkt op de homorganie-factor. Een voorgaande
of volgende / s / of / z / veroorzaakt een e x t r a gelijkenis met de slot-(t), nl. op
het p u n t van articulatie. Beide klanken h e b b e n een alveolair articulatiepunt
en o m d a t het o m een opeenvolging van o b s t r u e n t e n handelt is het voorstelbaar
dat de positie van de slot-(t) e x t r a wankel wordt. Dit idee vinden we ook bij
G u y (1980), die het giet in de vorm van het begrip 'articulatory complexity
of cluster'. Hij definieert dat als het aantal verminderingen in de p l a a t s van
articulatie die de realisatie van een consonantcluster vergt, en de telling ervan
kan zowel betrekking h e b b e n op de voorafgaande als de volgende context. De
articulatorische complexiteit van de alveolair fricatief en explosiefis d a n u i t e r a a r d
gelijk a a n nul. Guy (1980:9) zelf slaat deze factor niet erg hoog aan: "this is
certainly a very low-level construct". J a n s e n (1981b) vindt voor het A m s t e r d a m s
een e x t r a hoog deletiepercentage n a de (s). Hij voert als bezwaar tegen een factor
' h o m o r g a n i e ' a a n dat m e n d a n ook een hoger deletiepercentage n a (n) en (1) aan
zou m o e t e n treffen en dat is niet het geval. Mogelijk g a a t de factor ' h o m o r g a n i e '
of 'identiek articulatiepunt' pas wegen wanneer de betrokken consonanten op een
identiek sonoriteitsniveau zitten.
In t o t a a l zijn er nu vijf factoren en deze zijn met h u n waarden in tabel 6.16
s a m e n g e v a t . O m positieve correlaties te krijgen zijn de waarden steeds geordend
van, n a a r verwachting, deletieremmend n a a r deletiebevorderend.
De vraag is nu of alle vijf factoren significant gecorreleerd zijn met de deletieen reductiescore en of ze alle vijf een significante bijdrage leveren in een multiple regressie-analyse. De correlatiecoëfficiënten, /?-coëfficiënten en de multiple
correlatiecoëfficiënten ( = MR) zijn vermeld in tabel 6.17
In de regressie-analyse blijken alle factoren een significante bijdrage t e leveren in de (t)-reductiescore. Het minst sterk zijn de kenmerken van het volgend
n

Omdat de (r) als voorgaand segment niet ín de analyses is opgenomen, gaat het feitelijk
slechts om twee pauzes.
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segment
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4. voorafgaande (s)
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1.(1)
2.(n)
3. (m)
4. obstruent
1. liquida, halfvocaal,
vocaal, pauze
2 obstruent, nasaal
1. slotsyllabe primair woordaccent
2. slotsyllabe geen primair woordaccent
1. - ( . )

2. +(.)
5. volgende (s)

1. - ( . )

2. +(,)
T&bel 6.16: Overzicht van de herziene linguïstische factoren en h u n waarden voor
de analyse van de (t)-reductie en (t)-deletie

factor
sonoriteit voorafgaande consonant
sonoriteit volgende segment
woordaccent
voorafgaande (s)
volgende (s)

(t)-deletie
г
β
.478 .433
.136 .150
.261 .295
.491 .384
.159 .151
MR=.722

(t)-reductie
г
β
.360
.321
.240
.210
.398
.383
.576
.519
.345
^309
MÄ=-.837

Tabe] 6.17: Correlatie- en 0-coëfficiënten
e n de multiple R (=MR)
ziene linguïstische factoren voor (t)-deletie en (t)-reductie

van de her-
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segment en dat komt nog meer tot uitdrukking in de analyse van de (t)-deletie,
alwaar beide factoren geen significante bijdrage blijken te leveren. De M ñ is
beduidend verbeterd in vergelijking met de eerdere analyses van de woordenlijstgegevens. Bij de (t)-deletie stijgt de M ñ van .62 naar .73 en dat levert in
verklaarde variantie een winst van bijna 15% op. De M n voor de (t)-reductie
stijgt van .72 naar .84 en levert een stijging in verklaarde variantie op van bijna
19%. De huidige analyse is een stuk succesvoller en deze verbetering betekent
dat de assumptie van een absolute sonoriteitsschaal tot een aansprekend resultaat
heeft geleid.
Er zijn nog twee zaken die aangeroerd moeten worden. Ten eerste kan men
zich afvragen of een andere indeling van de categorieën betere resultaten oplevert.
Het een en ander is geprobeerd, maar geen van de afwijkende indelingen leidde
tot een beter resultaat. Ten tweede kan men zich afvragen of de gekozen schaalwaarden (lopend van 1 tot 4) voor de sonoriteitsschaal van de voorafgaande
consonant wel de optimale is. De analyseresultaten geven geen aanleiding tot
de keuze van andere waarden. Het gevonden verband met de reductie- en deletiescore geeft geen aanleiding om het lineaire karakter te verwerpen. Het is
voorstelbaar dat de sonoriteitswaarden van de schaal van Van der Hulst (1984)
via een functie aan de gehanteerde schaalwaarden gerelateerd zijn. Dat punt
verdient nader onderzoek 12 .
Tot slot kan men zich afvragen in hoeverre de gevonden resultaten bij het
voorlezen van een woordenlijst valide zijn in vergelijking met spontane spraak.
Het is niet uitgesloten dat in spontane spraak het kenmerk sonoriteit een afwijkende rol speelt en het is niet uitgesloten dat in spontane spraak de inwerking
van het navolgend segment afwijkt. Dat zal moeten blijken uit de analyses van
de spontane spraak (zie 7.5).
6.4 DE FRICATIEVEN
6.4.1 De verstemlozing van de fricatieven
Zoals in taalkundige handboeken over het Nederlands is te lezen, kent het Nederlands stemhebbende en stemloze fricatieven die op foneemniveau onderscheiden
moeten worden. Vooral echter ten noorden van de grote rivieren bestaat op grote
schaal de tendentie om de stemhebbende fricatieven te verstemlozen (Cohen е.a.
1971). Met het verdwijnen van de oppositie in stem in de koppels /z/-/s/,
/v/-/f/ en lll-lxl
verdwijnt het foneemonderscheid en wordt de verzameling
fricatieven ingeperkt tot de trits /f/, /s/ en /χ/. Het kenmerk stem kan dan nog
hooguit variëren in afhankelijkheid van fonologische condities. De samenval van
de stemhebbende en stemloze fricatieve fonemen lijkt voor het taalsysteem van
13
Van belang is ook om te vermelden dat de 'outliers' ofwel uitbijters wat betreft de voorspelde
reductie- of deletiescore niet een verontrustend beeld te zien geven. De residuele scores lijken
acceptabel.
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het Nederlands geen onoverkomelijke kwestie, aangezien de functionele belasting
van deze oppositie niet bijzonder hoog is. Het aantal minimale paren is klein en
bovendien zijn deze paren, een enkele uitzondering daargelaten, uitsluitend te
vinden voor de anlaut. Voor het koppel /"f/-/x/ is slechts een enkel minimaal
paar te vinden, wat overigens niet inhoudt dat hun distributie op fonologische
gronden te beregelen is. Voor de klankhistorie van de fricatieven kan verder verwezen worden naar het overzicht van Gussenhoven & Bremmer (1983) en naar
historische grammatica's van het Nederlands (Van Loey 1970 en Van Bree 1977).
Weijnen (1966) waagt een poging de verstemlozing van de fricatieven dialectgeografisch wat nader te lokaliseren. Allereerst merkt hij op dat de / 7 /
in Holland geschraapt wordt en daarmee vervalt automatisch het onderscheid in
stem voor deze velare fricatief. Voor de stemloze fricatieven geeft hij de volgende
opsomming: "Het Fries, het Noorden van het Westerkwartier, het Stadsfries en
het Midlands (....), Amsterdam, de Zaan, Drechterland en Nijmegen (en Huisen)
kennen echter in anlaut stemloze fricatieven, Nijmegen ook in inlaut" (Weijnen
1966:245). Opvallend is de positie van Nijmegen, dat in een gebied ligt waar
de oppositie stemhebbend-stemloos bij de fricatieven in de dialecten nog recht
overeind staat.
Een bron die ons wat meer informatie zou kunnen verschaffen over de positie van het Nijmeegs in het omliggende dialectgebied is de Reeks Nederlandse
Dialektatlassen. Allereerst treffen we bij het vroegere kerkdorp Hatert een vermelding aan betreffende één der lokale informanten. Deze "maakt een ν, ζ en g
aan het begin van een woord toonloos als in het Nijmeegs." Het gebied van deel
10 van de "Reeks Nederlandse Dialektatlassen" omvat Oost-Noord-Brabant, de
Rivierenstreek en Noord-Limburg. De realisaties van de fricatieven in een aan
tal vindplaatsen zijn nagetrokken in alle onderzochte plaatsen in dit gebied. Het
aantal vindplaatsen in de enquête is beperkt door als eis te stellen dat de fricatief,
die in de voorbeeldzinnen stemhebbend is (zou kunnen zijn), tussen twee vocalen
moest voorkomen, zowel in inlaut als in anlaut. Dat leverde voor de / z / 19 potentiële vindplaatsen op in de enquête, voor de / v / 15 en voor de / 7 / 25. Slechts
sporadisch blijkt een stemloze variant gegeven te worden in de 78 geënquêteerde
plaatsen. Voor de / 7 / werd in 12 plaatsen een stemloze variant genoteerd. De
/ z / en de / v / kennen elk 8 plaatsen met een stemloze variant. De overlap in
dit tweetal verzamelingen is gering. Het gaat om slechts twee plaatsen. Het
aantal plaatsen waarvoor meer dan één stemloze fricatief is genoteerd bedraagt
slechts zes. Het betreft Rhenen ( l x [xj> l x [s]), Rijswijk (2x [χ]), Eist (2x
[χ]), Druten ( l x [χ], l x [f]), maar het betreft vooral Nijmegen en Beek. Daar
worden de meeste stemloze varianten gegeven voor de /z/, respectievelijk 8x en
5x, gevolgd door de /v/, respectievelijk 5x en 2x, en de /7/ respectievelijk 2x
en 1 x. Nijmegen is onbetwist de koploper. Het is overigens opvallend dat al de
genoemde plaatsen aan de grote rivieren liggen, met uitzondering van Beek. De
Beekse stemloosheid moet het gevolg zijn van expansie vanuit het nabijgelegen
Nijmegen. Aanleiding tot de stelligheid van deze laatste conclusie vormen de
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bevindingen van Terpstra (1952).
Terpstra (1952) verrichtte in de streek nabij de oude stad Nijmegen, het huidige centrum, een onderzoek naar de verspreiding van de stemloze uitspraak
van de fricatieven en hij deed dat als een Labov avant-la-lettre. Hij verzamelde
zijn data via 'informele contacten': "een minimum van opzettelijkheid oogstte
op deze wijze een omgekeerd evenredige mate van betrouwbaarheid" (Terpstra
1952:104). Hij interviewde informanten uit een reeks van kerkdorpen en plaatsen
in de nabije omgeving van Nijmegen, bijvoorbeeld Berg en Dal, Brakkenstein,
Hees, Neerbosch, Beek, Ubbergen, Hatert en Lent. In al de genoemde plaatsen
trof hij een overheersend stemloze uitspraak aan. De conclusie dat het om een
uitstraling gaat vanuit het oude Nijmegen baseert hij op drie niveaus van differentiatie, die hij in de omliggende streek aantrof. Er is lokale differentiatie.
Buiten de dorpskern levende families blijken minder verstemlozing te vertonen.
Bovendien blijken plaatsen op een wat grotere afstand gelegen het verschijnsel
niet of minder te kennen. Er is temporele differentiatie. Veel oude mensen hebben nog de stemhebbende uitspraak. Tenslotte is er graduele diiferentiatie. Er
zijn informanten die een uitspraak hebben die ligt tussen de stemhebbende en
stemloze uitspraak in: ze zijn als het ware onderweg naar een stemloze uitspraak.
Voor de harde kern van Nijmegen stelt hij vast dat de uitspraak èn stemloos is
èn scherp en dat dit geldt voor alle posities. Van belang is zijn opmerking dat
ook de / b / en / d / in anlaut onderhevig lijken aan enige verstemlozing 13 .
Een vraag die beantwoord moet worden alvorens de realisaties van de fricatieven in de woordenlijst gescoord kunnen worden, behelst het aantal en de
soort categorieën díe in de scores onderscheiden moeten worden. Om het verschijnsel van assimilatie van stem bij obstruenten in het Nederlands te kunnen
vatten, blijken fonologen naast het kenmerk stem nog een tweede binair kenmerk
geïntroduceerd te hebben om de verschillen tussen stemloze en stemhebbende obstruenten te beschrijven. Het voorstel om naast de stern-oppositie een oppositie
gespannen-ongespannen [±tense] in te voeren heeft het meeste weerklank gevonden (zie bijvoorbeeld Hubers L· Kooij 1973). Ook van akoestisch-fonetische zijde
is bij herhaling vastgesteld dat een additioneel kenmerk naast stemhebbendheid
noodzakelijk is voor een juiste beschrijving van stemloze versus stemhebbende
obstruenten en we vinden verschillende benamingen: gespannen-ongespannen,
vast-los, scherp-zacht, fortis-lenis, tense-lax (zie Slis 1982:238). Slis (1982:238)
stelt dan ook vast: "In de fonetiek wordt meestal aangenomen, dat voor het Nederlands een grotere articulatorische inspanning een begeleidingsverschijnsel is in
stemloze consonanten en een kleinere inspanning in stemhebbende consonanten."
De fricatieven in de woordenlijst zijn gescoord in drie categorieën, lopend
van [-(-stem] en [—gespannen] naar [—stem] en [-(-gespannen]. Nu is de vraag wat
precies de kenmerken zijn van de tussencategorie, want in principe zijn er twee
vormen mogelijk, nl.:
l3

Dat is ook mijn indruk, maar deze consonanten zijn verder niet onderzocht.
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+ stem
+ gespannen
+ stem
— gespannen

— stem
+ gespannen
— stem
— gespannen

Het bovenste pad wordt verkozen door Hubers & Kooij (1973), die deze tussenvorm gebruiken voor een formele beschrijving van assimilatieverschijnselen in
obstruenten. Debrock (1978:470) neemt de gespannenheid als hoofddimensie (hij
zondert de velare fricatieven uit) en het eerste kenmerk dat verandert gaande van
een stemhebbende naar een stemloze klank is het kenmerk stem. Hij neemt dus
het onderste pad. Misschien zijn deze onderscheiden paden kunstmatig in die
zin, dat we in feite te doen hebben met een graduele schaal, zoals Slis (1982)
betoogt onder verwijzing naar Ladefoged (1975).
Bij de scoring van de fricatieven is uitgegaan van drie waarden. De tussenwaarde die aangehouden is volgt het onderste pad in het voorgaande schema,
d.w.z. de combinatie [—stem], [—gespannen]. Dit tussenstadium doet meer recht
aan de geproduceerde varianten in het materiaal, terwijl de combinatie bovendien
veel natuurlijker lijkt. Het uitgangspunt is dat de drie categorieën een weerslag
vormen van een onderliggend continuüm en het scoringsschema was dan ook als
volgt:
score 1:
score 2:
score 3:

[+stem] [—gespannen]
[—stem] [—gespannen]
[-stem] [-fgespannen]

In de woordenlijst is voor elk van de spiranten, een aantal woorden opgenomen. Vooral woorden met een volgens de standaardtaalnorm stemhebbende
fricatief zijn opgenomen en deze woorden zijn onderverdeeld in drie groepen
ofwel contexten: (1) de fricatief staat in anlaut; (2) de fricatief staat tussen twee
vocalen, waarvan de eerste een onbeklemtoonde vocaal of sjwa is en de tweede een
beklemtoonde vocaal; (3) de fricatief staat tussen twee vocalen, waarvan de eerste
een beklemtoonde vocaal is en de tweede een onbeklemtoonde vocaal of een sjwa.
In de tweede en derde groep bevindt de fricatief zich in een positie die voor het
Nederlands een maximum aan stemhebbendheid moet opleveren. De betrokken
woorden in tabel 6.18 zijn verticaal geordend onder de drie spirantvariabelen
(v), (z) en (g). Bovendien ia, zoals te zien is in het laatste deel van tabel 6.18,
een kleiner aantal woorden opgenomen met een volgens de standaardtaalnorm
stemloze fricatief, resp. onder de variabelen (f), (s) en (χ). Bij elk woord wordt
tevens de gemiddelde score gegeven van het aantal keren dat het betrokken woord
goed werd voorgelezen.
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anlaut

In
laut
э-

inlaut
-э

anlaut
in
laat

(v)
1. verwend
2. volmaakt
3. voorhoofd
4. vanavond
5. vent
6. voogd
7. vouw
8. veeteelt
9. verbaasd
10. voorbeeld
1. gevierd
2. geveild
3. gevist
4. gevallen
5. gevoerd
6. gevoeld
1. evenwicht
2. overhemd
3. zeventig
4. vanavond
5. gegeven
6. overtuigd

gem.
2.07
2.35
2.46
2.09
2.52
2.52
2.39
2.24
2.21
2.55
2.16
1.93
1.63
1.94
1.99
1.80
1.36
1.41
1.18
1.30
1.37
1.32

(f)
veertig
feest
vijftig
defect

2.71
2.51
2.54
2.36

1.
2.
31.
2.

gem.
2.22
2.09
2.22
2.04
2.19
2.01

(g)
gezonken
gauw
goud
gevoerd
gijzelen
geven

gem.
2.00
2.76
2.62
2.15
2.28
2.30

gezakt
gezonken
gezien
gezegd
gezeild
gezoend
hazen
huizen
lezen
gijzelen
poezen
kiezen

1.68
1.72
1.61
1.59
1.73
1.71
1.81
1.54
1.70
1.91
1.74
1.61

gegoochel
gegeven
gegaan
gegil
gegund
gegeten
heggen
heggen
biggen
zuigen
muggen

2.44
2.04
2.25
2.52
2.39
2.26
2.19
2.06
2.29
1.50
2.03
1.72

(•)
zeventig
zestig

2.32
2.31

recept
geseind

2.28
2.39

(«)
zout
zuigen
zakgeld
zou
zomernacht
zij

rijgen

(x)
gegoochel
lachen

1.77
2.48

TabeJ 6.18: Overzicht van de fricatieven in de woordenlijst en van de gemiddelde
scores van de fricatieven in de betrokken woorden
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Het aantal ontbrekende waarden per woord varieert, maar over het algemeen
schommelt het tussen twee en zes, op een enkele uitzondering na. Een korte blik
op de cijfers is al voldoende om te zien dat er verschillen zijn tussen de fricatieven
en tussen de verschillende contexten. Deze verschillen zullen nader geanalyseerd
worden, maar allereerst zal stilgestaan worden bij de globale samenhang tussen
de onderscheiden groepen fricatieven en de samenhang van de globale scores met
de stratificerende variabelen van de onderzoeksopzet.
6.4.2 De globale samenhang tussen de fricatieven en de contexten
In de literatuur wordt gesproken van een verstemlozingsproces in het Nederlands
voor de gehele serie fricatieven. Zo'n zienswijze sluit niet uit dat er verschillen
bestaan tussen de fricatieven in de mate van verstemlozing, maar het lijkt wel in
te houden, dat er een redelijke samenhang bestaat tussen de wijzen waarop de
fricatieven gerealiseerd worden. Van een persoon die de / z / sterk verstemloost,
lijkt te moeten worden verwacht, dat hij ook redelijk sterk de / v / verstemloost
en andersom. Precieze cijfers over de mate van samenhang zijn er niet, met
uitzondering van eerder gepubliceerde gegevens over de fricatieven in het spontaan taalmateriaal uit het Nijmegen-onderzoek. In Van Bezooijen & Van Hout
(1985) worden taalanalyses gepresenteerd van taaisamples van 32 informanten,
16 jongens en 16 mannen uit de oudste leeftijdsgroep. Omgezet naar de driepuntsschaal uit de vorige paragraaf, leverde de / v / een gemiddelde score op van
2.31 en de / z / een gemiddelde score van 2.25. De correlatie tussen beide scores is
slechts .37, hetgeen weliswaar significant is (p <.05), maar alleen al de ongeveer
gelijke gemiddelde scores doen een hoger verband verwachten. Een mogelijke
storingsbron zou een lage betrouwbaarheid in het toekennen van de scores kunnen zijn, maar dat bleek niet het geval te zijn (zie Van Bezooijen & Van Hout
1985:140). Een andere mogelijke verklaring gaat terug op de verscheidenheid in
contexten waarin de fricatieven voorkomen. Vanwege assimilatieregels vereisen
bepaalde contexten een stemloze uitspraak. Behalve dat deze invariante contexten niet bevorderlijk zijn voor de mate van correlatie, is niet duidelijk hoe
het distributiepatroon van de / v / en / z / over de verschillende contexten eruit
ziet en hoe dit distributiepatroon de realisaties beïnvloedt. Kortom, de controle
over de linguïstische condities in het spontane taalmateriaal was onvoldoende of
mogelijk onvoldoende waardoor een daling in de correlatie kan optreden.
Deze controle is er wel in de voorgelezen woordenlijst. Tot op zekere hoogte
althans, want de positie van de fricatief in anlaut kan zich daaraan onttrekken.
Van de wijze van voorlezen zal afhangen of assimilatieregels hun werk doen.
In de woordenlijst zou dat meestal verstemlozing moeten inhouden, aangezien
de meest frequente voorgaande context een stemloze explosief is, maar vooral
externe sandhi kan het slachtoffer zijn van voorleesstijl. De anlautrealisaties
van de fricatieven zijn om die reden als aparte categorie opgenomen. Die scores
moeten met meer scepsis worden bekeken dan de scores voor de fricatieven die
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in inlaut voorkomen.
Per persoon is voor elke fricatief de gemiddelde score per context berekend.
Ontbrekende waarden zijn niet meegeteld, terwijl een limiet is gezet op het aantal toegestane ontbrekende waarden. Die personen zijn bij de berekening van de
correlatie geschrapt die in één van de betrokken contexten meer dan twee ontbrekende waarden hadden. De drie onderscheiden contexten per fricatief zijn: (1)
anlaut; (2) inlaut-1 a-V; (3) inlaut-2 V-a. Per informant zijn er dus negen scores
(drie contexten x drie fricatieven) en de correlaties tussen deze negen scores zijn
te vinden in tabel 6.19.
(v)-l (v)-2 (v)-3 (Z)-l (z)-2 (z)-3
.34
.32
.53
.39
(v)-l
.26
44
.50
.62
.54
(v)-2
.16
.60
.31
(v)-3
.52
(z)-l
.68
_
(z)-2
.48
(z)-3
(g)-i
(g)-2
(g)-3
(v)-l, (z)-l, (g)-l: fricatief in anlaut
(v)-2, (z)-2, (g)-2: fricatief in inlaut-1 (э- )
(v)-3, (z)-3, (g)-3: fricatief m inlaut-2 ( -э)

(g)-l
.14
.15
.33
-.01
-.01
.22
-

(g)-2
.16
.36
.51
.01
.19
.31
.53
-

(g)-3
.07
.15
.53
-.18
-.09
.28
.51
.57
-

TabeJ 6.19: Correlaties tussen de drie fricatiefvariabelen in de drie onderscheiden
contexten (n=140)

De correlaties in tabel 6.19 laten zien dat er zeker samenhang tussen de
fricatieven en de verschillende contexten is, al is die samenhang bij lange na niet
maximaal. De hoogste correlatie is .68 ((z)-l, (z)-2). Relatief hogere correlaties
zijn vooral te vinden tussen de (v) en de (z). De drie (g)-contexten hangen veel
minder samen met de (v) en de (z). Alleen de samenhang met (v)-3 is redelijk.
De onderlinge samenhang van de (g)-contexten ligt weer wel op het niveau van
de interne samenhang van de (v)-cluster en die van de (z)-cluster. Factorana
lyse levert een duidelijke tweefactoroplossing op (64.2% verklaarde variantie).
Enerzijds clusteren de (v)- en (z)-contexten. De tweede factor wordt gevormd
door de (g)-contexten. Op deze tweede factor heeft ook (v)-3 nog een hoge lading.
Voor de aparte positie van de (g) zijn wel argumenten aan te voeren. De
'zachte g' is één van de krachtigste sjibbolets uit ons taalgebied, zoals onder
meer blijkt uit de verzameling uitspraken verzameld door Geerts (1977) in zijn
bespreking van de betekenis van de 'zachte g'. Boven de grote rivieren is de
oppositie stemhebbend-stemloos nog nauwelijks aanwezig (Van den Berg 1974).
Er is reden om te veronderstellen dat in de oren van velen een stemloze uit-
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spraak van de (g) passend is voor de standaardtaJige uitspraak. Enige feitelijke
evidentie kan ontleend worden aan Gussenhoven (1981). Hij heeft de acceptabiliteitsoordelen onderzocht van zinnen waarin de uitspraak van de fricatieven (v),
(z) en (g) systematisch gevarieerd was tussen een stemhebbende en een stemloze
variant. De stemhebbendheid van de (v) en de (z) bleek een positieve bijdrage
te leveren aan het oordeel over het standaardtaalkarakter van de zinnen. Bij de
(g) werkte het precies andersom. Juist de stemloze variant bleek een positieve
bijdrage te leveren. Gussenhoven (1981:109) komt dan ook tot de conclusie dat
de stemhebbende variant van de (g) weliswaar 'retorisch' correct is, maar dat ze
in feite geen prestigewaarde heeft.
Dit brengt de (g) in Nijmegen in een ambivalente positie. Enerzijds is de
stemloze uitspraak een standaardtaalkenmerk (aan het worden). Anderzijds is
een stemloze uitspraak typerend voor het Nijmeegse stadsdialect. Deze tweespalt
geldt in veel mindere mate voor de (v) en de (z), omdat een stemloze uitspraak
veel minder geaccepteerd is en geen (openlijke) prestigewaarde heeft. De sterke
ambivalentie van de (g) vormt de best mogelijke verklaring voor het feit dat
de (g) zich niet beter schaart in het verstemlozingsproces van de (v) en de (z).
Daarbovenop komt dat de (g) gemiddeld verder gevorderd blijkt te zijn wat
betreft de verstemlozing. In het algemeen liggen de scores ervan het hoogst,
wat gevolgen kan hebben voor de samenhang met de beide andere fricatieven.
De variantie tussen de informanten wordt waarschijnlijk relatief kleiner en het
aandeel van de error in de variantie kan navenant toenemen. Dat drukt de
correlatiecoëfficiënt.
6.4.3 De invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse
Om de samenhang met de mate van stemloosheid van de fricatieven met de variabelen van de onderzoeksopzet te bepalen, zal beslist moeten worden hoe de
mate van stemloosheid bepaald moet worden. Ten eerste is het verstandig gezien de overwegingen in de vorige paragraaf om de (g) apart te houden. Ook
lijkt het verstandig om de (v) en de (z) apart te houden. De correlaties zijn
niet indrukwekkend evenmin als de correlatie tussen de beide fricatieven in het
spontane taalmateriaal geanalyseerd in Van Bezooijen & Van Hout (1985). Ten
slotte is besloten om voor de globale analyse met de extern-linguïstische factoren
de fricatieven in anlaut te schrappen om te voorkomen dat assimilatieverschijnselen tussen woorden een rol gaan spelen in de uitkomsten. Waarschijnlijk mede
vanwege het optreden van assimilaties tussen woorden zijn de scores van de fricatieven in anlaut veel extremer dan in inlaut (dat geldt met name voor de (v)
en (z)). Er is voldoende variatie in de inlaut-contexten om te mogen verwachten
dat eventueel van invloed zijnde extern-linguïstische factoren juist daar tot hun
recht kunnen komen. Van elk van de drie fricatieven zijn de gemiddelde scores
per informant van inlaut-1 en inlaut-2 opgeteld en door twee gedeeld. De gemiddelde scores zoals ze hierna worden gepresenteerd zijn voor het gemak van
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de interpretatie met 100 vermenigvuldigd. De minimale score wordt daarmee
100 (altijd stemhebbend en ongespannen) en de maximale 300 (altijd stemloos
en gespannen).
De gemiddelde scores voor de (v), (z) en (g) staan in tabel 6.20. De scores
zijn uitgesplitst naar sekse en leeftijd aan de ene kant en beroepsgroep aan de
andere kant.
meisjes jongens
15-18
15-18

mannen
35-44

mannen
60-74

totaal

^/-»níatií

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal
(z)-tnlaut
beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal
(g)-tnlaut
beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

197
200
172
189

06
32
52
97

18177
163 31
175 00
173 37

148
153
145
149

38
79
96
35

155
154
127
147

21
92
78
84

170
168
157
165

61
11
41
60

222
200
117
199

79
69
39
96

188 20
18195
156 11
175 42

150
153
125
143

00
79
76
38

18195
154 65
137 04
159 48

186
172
148
170

98
42
79
00

203
217
233
218

184
198
206
196

58
64
06
10

177 78
182 50
22185
19100

200
212
228
213

66
06
71
37

236 82
254.17
250.00
247 00

47
36
34
55

Tabe/ 6.20: Gemiddelde scores van de informanten voor (v)-, (z)- en (g)-inlaut,
uitgesplitst naar beroepsgroep, leeftijd en sekse; de scores zijn omgezet naar een
scfaaal variërend tussen 100 en 300

Zoals eerder is gedaan met de andere taaivariabelen zullen we de effecten
van de stratificerende variabelen nagaan met variantie-analyse. De aantallen
informanten in de cellen zijn wederom niet precies gelijk. Zoals voorheen is om
dit probleem op te lossen gekozen voor de klassieke experimentele benadering.
Steeds is nagegaan of een andere aanpak tot een afwijkend beeld zou leiden. Dat
was geen enkele maal het geval. De effecten die significant bleken zijn vermeld
in tabel 6.21.
De variantie-analyse leidt geen enkele maal tot een significant effect voor de
interactie tussen sekse en leeftijd aan de ene kant en beroepsgroep aan de andere
kant. Significantie is alleen te vinden bij de hoofdeffecten. Niettemin zijn de
verschillen tussen de fricatieven opmerkelijk. De overeenkomst is dat alle drie
de fricatieven een significant effect opleveren voor sekse en leeftijd. In alle drie
de gevallen blijken de meisjes gemiddeld de meeste verstemlozing te kennen en
telkens blijkt er een toename van de verstemlozing aanwezig met het dalen van

De woordenlijst

variabele
(v)-mlaiit
»
(z)-inlaut
M

»
)}

(g)-inlaut
»
»
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groep
jongeren
mannen
jongeren
И

mannen
»
jongeren
mannen
η

effect
sekse
leeftijd
sekse
beroepsgroep
leeftijd
beroepsgroep
sekse
leeftijd
beroepsgroep

F
4.042
6.111
4.187
5.325
6.006
6.422
11.667
3.337
4.189

df
1,66
2,95
1,66
2,66
2,96
2,96
1.66
2.96
2,96

Ρ
.049
.003
.032
.007
.003
.002
.001
.040
.018

%var.
5.3
10.8
5.8
12.9
9.8
10.5
14.0
5.9
7.4

Tabei 6.21: Resultaten van de variantie-analyses voor (v)-, (z)- en (g)-inlaut;
alleen de effecten met een waarde van ρ <.10 worden vermeld

de leeftijd. Een uitzondering vormt de groep van 60-74-jarige mannen bij de (z)inlaut, die relatief zeer hoog scoort. Dat doet weinig afbreuk aan de vaststelling,
dat het verstemlozingsproces een taalverandering is die zich lijkt door te zetten.
De verschillen tussen de fricatieven schuilen vooral in de factor beroepsgroep.
De (v) levert geen significante verschillen op, de (z) daarentegen wel. Daar
vinden we de sterkste verstemlozing in de laagste beroepsgroep, maar vooral
de hoogste beroepsgroep profileert zich als de verdediger van een stemhebbende
uitspraak. Dat komt het scherpst tot uitdrukking bij de meisjes. Bij de (g) werkt
de invloed van beroepsgroep in de omgekeerde richting. De hoogste beroepsgroep
is de koploper in de stemloze uitspraak. Dit patroon in taaiproductie is een
bevestiging van de onderzoeksresultaten van Gussenhoven (1981) in de perceptie
van fricatieven. Bij de (g) blijkt de stemloze variant positief gewaardeerd te
worden. Bij de (v) en (z) werkt het precies andersom, want het is juist de
stemhebbende uitspraak die de meest positieve oordelen ontlokt. Dit effect is
zelfs uitgesprokener dan bij de (g), bij welke klank ook nog de kwestie van de
'harde' of 'schraap-g' op de achterband zit. Van de (v) en (z) blijkt de laatste
een sterkere invloed op de acceptabiliteitsoordelen uit te oefenen dan de eerste.
Dit patroon nu lijkt weerspiegeld te worden in de sociale distributie van beide
fricatieven in Nijmegen. De (z) kent wel sociale stratificatie in de vorm van
beroepsgroepen, de (v) niet, in elk geval in veel mindere mate. De (z) lijkt belast
met prestigewaarde, de (v) veel minder. Typerend is de sterk stemhebbende (z)uitspraak van de meisjes uit de hoogste beroepsgroep. Bij die vaststelling mag
niet uit het oog verloren worden dat de (v) en (z) voor een aanmerkelijk part in
hun variatiepatroon overeenstemmen. De correlaties tussen de inlautscores voor
dit tweetal fricatieven bedraagt .70. De (g) distantieert zich echter duidelijk
van de twee andere fricatieven. De correlatie met de (z) bedraagt .22, die met
de (v) .46. Het is niet uitgesloten, dat vooral de (g) variatie zou kennen in
de correlatie met de andere fricatieven^ afhankelijk van de leeftijdsgroep. De
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stemloze, prestigieuze uitspraak van de (g) lijkt immers vooral de laatste decennia
aan kracht gewonnen te hebben. Het correlatiepatroon binnen de leeftijdsgroepen
wijkt echter niet erg af van het correlatiepatroon voor de hele groep. De correlatie
tussen de (v) en (z) is steeds het hoogst, op enige afstand gevolgd door de
correlatie tussen de (v) en (g). Het laagst scoort steeds de correlatie tussen de (z)
en (g). Die lage correlatie is toch opvallend voor twee klanken die duidelijk familie
van elkaar lijken. Hun variatiepatroon blijkt evenwel op andere leest geschoeid,
en zelfs in die mate dat de realisatie van de (g) weinig tot geen informatie oplevert
over de wijze van realisatie van de (z). Hetzelfde geldt in omgekeerde richting.
Bovendien moet vastgesteld worden dat de correlatie van de (g) met de fricatieven
niet negatief is. Dat zou ingehouden hebben dat een stemloze uitspraak van de
(g) gepaard zou gaan met een stemhebbende uitspraak van de (v) en (z), het
patroon dat in het experiment van Gussenhoven (1981) de hoogste waardering
oogstte.
Nu blijft de vraag waarom de (z) een veel uitgesprokener sociale stratifica
tie kent dan de (v). Er zijn geen gegevens van elders voorhanden, die zouden
kunnen aangeven of dit verschil ook in andere plaatsen aanwezig is. Het kan
zijn dat de (z) gewoonweg door de (Nijmeegse) taalgemeenschap sterker gestig
matiseerd is. Het kan ook zijn dat er krachten aan ten grondslag liggen die in het
taalsysteem besloten liggen. Mogelijk is de (z) een minder perifeer foneem dan
de (v) vanwege haar distributiekenmerken: mogelijk is de oppositie [z]-[s] voor
het menselijk oor makkelijk waarneembaar. Zonder verdere gegevens kunnen dit
soort overwegingen echter niet het niveau van speculatie overstijgen.
6.4.4 Enkele linguütiiche

aspecten

Een begeleidend verschijnsel van het wegvallen van de oppositie tussen stemhebbende en stemloze fricatieven is het optreden van hypercorrectie. Stemloze
fricatieven, en dat betreft vooral de / s / en /f/, die naar de norm van de standaardtaal ook stemloos moeten worden uitgesproken, worden stemhebbend uitgesproken. Men hoeft niet lang naar de Nederlandse radio of t.v. te luisteren
om randstedelijke Nederlanders op dit soort hypercorrecties te betrappen. Ook
Nijmegenaren signaleren dit verschijnsel bij anderen en zichzelf. Berucht is de
spellingsuitspraak van woorden als veertig, zestig en ngeuner, die van origine een
stemloze fricatief hebben.
Hypercorrectie zal ertoe leiden dat de woorden met een stemloze fricatief
in de woordenlijst niet altijd stemloos worden uitgesproken. Wanneer bij een
spreker het onderscheid tussen stemhebbende en stemloze fricatieven verdwenen
is, zal de realisatie van beide categorieën identiek geworden zijn en hooguit nog
beïnvloed worden door fonetisch-fonologische condities.
Voor gegevens in Nijmegen, moeten we terug naar het onderste deel van
tabel 6.17, waar de fricatieven in de woordenlijst tesamen met hun gemiddelde
realisatie zijn opgesomd. Daar treffen we de onderzochte woorden aan die naar
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de norm van het Nederlands onderliggend een stemloze fricatief zouden moeten
hebben. In anlaut haalt geen van de stemloze fricatieven de maximale score.
De gemiddelde score voor veertig, feest en vijftig is respectievelijk 2.71, 2.51 en
2.54. In veel gevallen wordt de score 2, de tussencategorie, gerealiseerd, maar in
respectievelijk 4, 3 en 5 gevallen wordt toch nog de hypercorrecte stemhebbende,
ongespannen fricatief gerealiseerd, terwijl bovendien nog het voorafgaande woord
eindigde op een stemloze explosief. Met de hoge frequentie van de tussencategorie
lijkt een soort neutraliteitsstrategie gekozen te worden, met het gevolg dat de
gemiddelde realisaties van feest en vijftig aardig in de buurt komen van de hoogste
scores van de stemhebbende labiale fricatief in anlaut. Het gemiddelde verschil
tussen de stemhebbende en stemloze fricatief is blijkbaar niet zo groot meer in
anlaut, gemiddeld, voor de Nijmeegse informanten.
Het is interessant om de Nijmeegse uitkomst te leggen naast de uitspraak
door Beatrix van de (v) zoals die door Gussenhoven & Bremmer (1983) geturfd
werd in een televisie-interview vlak voor haar kroning. Praktisch alle woordinitiele realisaties waren stemloos en de conclusie van de onderzoekers luidt dat
de [f]-uitspraak blijkbaar als norm gevoeld wordt in woordinitiële positie. Een
directe vergelijking met de Nijmeegse resultaten is moeilijk aangezien zij slechts
twee uitspraakvarianten hebben onderscheiden, de stemhebbende en de stemloze.
In elk geval is de stemhebbende uitspraak in Nijmegen ook eerder uitzondering
dan regel.
De (z) in woordinitiële positie wordt stemhebbender uitgesproken dan de (v)
en dat geldt ook voor de (s)-woorden zeventig en zestig met een gemiddelde van
2.32 en 2.31. Bij zeventig is 25 x de stemhebbende variant genoteerd en bij zestig
19 x , terwijl beide woorden weer voorafgegaan werden door een stemloze explosief. Ze scoren daarmee nog boven de (z) in anlaut, maar het is duidelijk dat de
hypercorrectie hier sterker is dan bij de (v). Ook onze koningin realiseert de (z)
in woordinitiële positie vaker stemhebbend dan de (v) (Gussenhoven L· Bremmer 1983). De (z) en (s) worden in Nijmegen variabeler en meer stemhebbend
gerealiseerd dan de (v) en (f) in woordinitiële positie.
Hypercorrectie manifesteert zich ook duidelijk in intervocalische positie. De
woorden defect, recept en geseind halen een score van 2.36, 2.38 en 2.39. Een
stemhebbende uitspraak werd respectievelijk 24x, 36χ en 31 χ genoteerd. Deze
scores zitten nog duidelijk boven de (v) en (z) in inlaut, maar de hypercorrecte
tendens is overduidelijk aanwezig. Het verschil tussen de (v) en (z) in deze
context lijkt minder geworden en dat vormt aanleiding om de verschillen tussen
de contexten in realisatie van de fricatieven eens nader onder de loep te nemen.
Eerst evenwel nog een opmerking over de samenhang tussen hypercorrectie en
de stratificerende variabelen uit de steekproef.
Zowel de scores van de (s)- als de (f)-woorden zijn opgeteld. Het resultaat
is vervolgens met variantie-analyse onderzocht op een mogelijke samenhang met
beroepsgroep, sekse en leeftijd. De (f) levert niets op, de (s) daarentegen wel.
Vooral de ouderen blijken de stemloze fricatieven relatief vaker meer stemheb-
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b e n d c.q. o n g e s p a n n e n uit te spreken en d a n vooral de 35-45-jarigen, hoewel het
verschil m e t de o u d s t e groep niet significant is. Deze uitkomst bevestigt weer
wel de grotere gevoeligheid van de alvéolaire fricatief voor sociale p a r a m e t e r s .
De contexten die vergeleken k u n n e n worden wat betreft de realisatie van de
fricatieven zijn in elk geval de drie al eerder onderscheiden contexten, nl. a n l a u t ,
inlaut-1 ( э - ) e n inlaut-2 ( - э ) . D a a r t o e zal allereerst de context betreffende
de a n l a u t gezuiverd m o e t e n worden, o m d a t er verschillen zijn in de voorafgaande
klank en o m d a t niet alle fricatieven gevolgd worden door een beklemtoonde vo
caal. Aan d e voorafgaande klank is de eis gesteld dat ze [—sonorant] en [—stem]
is. D e volgende woorden vallen d a a r d o o r af: verwend, vanavond, verbaasd, ge
zonken e n gevoerd. Van deze woorden voldoen verwend, verbaasd en gezonken
niet a a n de eis van de voorafgaande klank en het is opvallend hoe vaak d a a r
de tussencategorie, de score 2, gerealiseerd is, nl 72.4%, 6 7 . 1 % en 85.8%. Deze
e x t r e m e percentages zullen we bij geen van de a n d e r e woorden meer aantreffen.
De afwezigheid van het woordaccent heeft blijkbaar een n e u t r a l i s e r e n d effect.
Vervolgens is p e r context de verdeling van de v a r i a n t e n in de verschillende ca
tegorieën nagegaan. Alle goed voorgelezen woorden zijn meegeteld. De verdeling
over fricatieven, contexten en categorieën is te vinden in t a b e l 6.22.

(ν)
l = [+stem][-gesp]
2 = [- S t e m]í-gesp]
3=[-stem][-|-gesp]

(')
l = [+stem][-gesp]
2 = [—stem][-gesp]
3=[-stem][+gesp]

(9)
l=[+stem][-gesp]
2 = [-stem][-gesp]
3 = [-stem][+gesp]

anlaut

%

90
373
515

9.2
38.1
52.7

inlaut-1
269
377
192

%

32.1
45.0
22.9

inlaut-2
800
411
47

%

63.6
32.7
3.7

71=7

71=6

71=6

X-.=2.44

X: = 1.91

X-.=1.40

226
290
330

26.7
34.3
39.0
n=6
X- =2.12

21
211
311

3.9
38.9
57.2

455
207
176

54.3
24.7
21.0

352
362
127

41.9
43.0
15.1

71=6

71=6

X--=1.67

X- =1.73

106
356
369

12.8
42.8
44.4

71=4

71=6

X. =2.53

X- =2.32

27.1
48.8
24.1
n=6
X: =1.97

229
412
203

Tabei 6.22: Verdeling van de varianten voor (v), (z) en (g) in de drie contexten;
η betreft h e t a a n t a l woorden
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Om de interpretatie van al de cijfers wat te vergemakkelijken zijn de gemid
delde scores van de fricatieven in de drie contexten in een grafiek gezet, die te
vinden is in figuur 6.1.
260
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-

^

\

200-

^

_

\

^
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^
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(g)

^—-^ч"—"
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(ν)

100I

1

I

anlaut

miaut 1
Э
V

miaut -2
V_ Э

(ν) - anlaut = 2.44
(ν)-Inlaut-1 = 1,91
(ν)-miaut-2 = 1 40

(z) - anlaut = 2 1 2 (g) - anlaut = 2 53
(z) - miaut -1 = 1.67 (g) - ¡nlaut -1 = 2 32
(z) - miaut - 2 = 1.73 (g) - miaut - 2 = 1 9 7

Figuur 6.1: Gemiddelde scores van de drie fricatieven in drie contexten; de schaal
loopt van 1.00 ([-f-stem], [- gespannen]) naar 3.00 ([- stem], [-f- gespannen])

De grafiek in figuur 6.1 laat zien dat de anlaut bij alle drie de fricatieven de
meest stemloze uitspraak kent, waarbij de (v) en (g) duidelijk de aanvoerders
zijn. De (z) kent nog in 26.7% van de gevallen een stemhebbende uitspraak. De
intervocalische posities hebben een aanzienlijk stemhebbender, meer ongespannen uitspraak en dat geldt zonder uitzondering voor elk van de fricatieven. Dit
verschil is zonder meer ook statistisch significant. Deze toetsing is niet uitgevoerd
op de absolute aantallen, maar op de gemiddelde realisatie per persoon. De
toetsing is uitgevoerd via i-toetsen en variantie-analyse (in het geval er meer
dan twee contexten zijn getoetst op hun onderlinge verschil).
Het opmerkelijkst is het verschil tussen de twee inlautcontexten. Voor de
(g) en de (v) blijken de contexten niet identiek. Inlaut-2 kent gemiddeld een
stemhebbender uitspraak dan inlaut-1. Het verschil is statistisch in hoge mate
significant (<-toets, ρ <.001). Blijkbaar heeft een voorgaande beklemtoonde vo
caal een stimulerende invloed op de stemhebbendheid van deze beide fricatieven.
De (z) echter onttrekt zich aan dit patroon. Het gemiddelde verschil tussen beide
contexten is niet significant (i= —1.11, (£/=140). Voor alle fricatieven blijkt een
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intervocalische positie een gunstige omgeving voor de stemhebbendheid van de
fricatief vergeleken met de anlaut, maar niet alle intervocalische omgevingen
pakken hetzelfde uit.
In de taaihistorie zijn meerdere gevallen bekend van het stemhebbend worden
van stemloze fricatieven in intervocalische positie. Het beroemdst is de wet van
Verner (zie Van Bree 1977:209). Deze wet, gepostuleerd voor het Oergermaans,
zegt dat stemloze fricatieven stemhebbend worden in stemhebbende omgeving
(bijv. tussen twee vocalen), behalve wanneer het hoofdaccent op de onmiddellijk
voorafgaande syllabe valt. Het resultaat van deze regel is precies omgekeerd aan
het resultaat voor de (v) en (g). Daar bleek een voorafgaande beklemtoonde
vocaal juist een gunstige omgeving voor een stemhebbende uitspraak. Maar er is
ook een voorbeeld te vinden dat overeenstemt met de Nijmeegse data. Dekeyser
(1976) constateert dat in het Oud-Engels een voorafgaande onbeklemtoonde vo
caal juist remmend heeft gewerkt op intersonorante stemgeving. Hij formaliseert
deze wetmatigheid als volgt (Dekeyser 1976:440):
+ obstruent
-t continuant

+ voice
— accented

[+*

[+voice]

Het is moeilijk om tot een diepere verklaring te komen van het verschil in
inlautpositie van de (v) en de (g) dan de vaststelling van het blote feit dat het zo
is. Het meest in de rede ligt nog een verklaring in termen van de syllabestructuur.
In het Nederlands, en laten we even aannemen ook voor de spraak van de Nij
meegse informanten, heeft de sjwa een aparte status bij de toedeling van de
segmenten aan de syllabe. Booy (1981:85) neemt de volgende syllabificatieregel
voor het Nederlands aan:
+ syll
- lang
+ bekl

С

Co

-»

s5
Het kenmerk [-(-bekl] staat voor de eigenschap [-f beklemtoonbaar] en daar
mee wordt de sjwa uitgesloten van de klasse van vocalen die deze regel in werking
zetten. Wanneer de volgende consonant een fricatief is, houdt dat in dat deze
wordt toegewezen aan de volgende syllabe en deze consonant verschijnt daardoor
in de anlaut van die syllabe. Zoals we gezien hebben, is juist de anlaut de positie
bij uitstek voor de verstemlozing van de fricatieven, alleen zal die verstemlozing
woordintern minder krachtig werken dan op een woordgrens. De kracht van deze
argumentatie schuilt in de aanname dat het om een syllabificatieregel gaat die
geldt voor het huidige Nederlands, een regel dus die taal- en tijdgebonden is.
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Eén van de problematische kanten is waarom de (ζ) zich aan deze regel ont
trekt. Men zou juist het tegendeel verwachten, omdat steeds benadrukt is dat de
(z) gevoeliger is voor sociale parameters en een hogere gestigmatiseerde waarde
heeft dan de (v). Juist nu de (z) de gelegenheid heeft stemhebbend gerealiseerd te
worden, nl. als inlaut-z, gebeurt dat niet. Mogelijkheden tot verklaring lijken te
liggen in de eigenschappen van het fonologisch systeem. Na lange vocalen ('tense'
vocalen) en diftongen kunnen in het Nederlands (alsook in het Nijmeegs) zowel de
stemhebbende /z/ als de stemloze /s/ voorkomen (huizen-kruisen, reizen-eisen)
en die variatie is voor het paar /z/-/s/ veel sterker aanwezig dan voor de paren
/v/-/f/ en /7/-/x/· Ondanks die afwisseling kan voor de intervocalische positie
van de alvéolaire fricatief een wetmatigheid vastgesteld worden in niet-inheemse
woorden (realiseren, extase, pisang). Voor dat deel van het lexicon postuleert
Kooy (1983:134) de volgende regel (V = [-(-gespannen]):
s

-*z/V-V

Interessant is dat de Orthografie een beslissende rol speelt in de uitspraak, want
vreemde woorden waar de (s) geschreven wordt als een с zijn van de boven
staande regel uitgesloten (preciseren, cf. Kooy 1983). Het zou kunnen zijn dat
in de oppositie van /s/ en /z/ in intervocalische positie de /z/ min of meer ont
trokken wordt aan de natuurlijke tendensen die werkzaam zijn op de /v/ en /f/ •
De oorzaak zou een soort veiligheidsstrategie zijn, toegepast door de Nijmeegse
informanten. Vanwege de onzekerheid of een bepaald segment stemhebbend dan
wel stemloos moet worden uitgesproken, wordt geen extreme stemloze of stem
hebbende realisatie vermeden. De gekozen realiseringen in tabel 6.21 voor de
(z) in inlaut-1 en inlaut-2 laten zien dat er een verschil is in de verdeling van
de varianten, ondanks het feit dat er geen verschil in gemiddelde is tussen beide
contexten. De tussenvariant (z)-2 komt in inlaut-1 in 24.7% van de gevallen voor
(n=834), maar in inlaut-2 loopt dit percentage op tot 43.0% (n=841). Deze
verschuiving wijst op het bestaan van een neutraliteitsstrategie bij de Nijmeegse
informanten. De strategie heet neutraal, omdat een keuze tussen twee realisaties
vermeden wordt door een tussenvariant te kiezen (zie hoofdstuk 11).
Een ander punt dat meer aandacht verdient in de analyse is de kwestie welke
invloed de vocaallengte of de gespannenheid van de vocaal heeft op de realisatie
van de fricatieven. In het Nederlands wordt een ongespannen ofwel korte vocaal
in een lexeem nooit gevolgd door een stemhebbende fricatief. Voor de anlaut kan
een dergelijke distributionele wetmatigheid niet geformuleerd worden, en in de
data blijkt er geen correspondentie aanwezig tussen de realisatie van de fricatief
in syllabe-initiële positie en de lengte of gespannenheid van de volgende vocaal.
Dat geldt niet voor de fricatieven volgend op een beklemtoonde vocaal. Daarom
kunnen we niet te rade gaan bij de (v) en (z), want de voorafgaande vocalen zijn
alle lang of diftongisch. Bij de (g) evenwel kunnen we de rol van de vocaallengte
uitstekend waarnemen in de inlaut-2-condìtie. Vier woorden hebben een korte
vocaal voor de (g), nl. leggen (2x), muggen en biggen. Twee woorden hebben
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een diftong, nl. zuigen en rijgen. De graad van stemloosheid van de eerste vier
woorden is aanmerkelijk hoger dan van de laatste twee. Het gemiddelde van
de eerste vier woorden bedraagt respectievelijk 2.19, 2.06, 2.29 en 2.03. Voor
de laatste twee bedraagt het respectievelijk 1.52 en 1.72. Dit verschil houdt
ook in dat de positie van de inlaut-2-conditie van de (g) verkeerd is ingeschat
ten opzichte van de (v) en (z). De laatste twee fricatieven komen nooit in de
conditie van een voorafgaande Itorte vocaal, een conditie die (relatief) ongunstig
werkt voor de stemhebbendheid van de fricatieven. Als voor de (g) dezelfde
condities geschapen waren, dan was de (g) meer stemhebbend en ongespannen
uitgesproken en zou de gemiddelde score voor de (g) in inlaut-2 een stuk lager
zijn uitgekomen dan nu.
6.4.5 De harde (g)
De 'harde' versus de 'zachte g' is met zekerheid het meest 'uitgesproken' sjibbolet in het Nederlandse taalgebied. Desondanks is het verschil in realisatie tussen
'hard' en 'zacht' zowel wat betreft het kenmerk stem als het kenmerk articulatieplaats geografisch niet erg precies te lokaliseren (Geerts 1977:152). De harde
(g) of schraap (g) heeft als eigenschap dat de klank sterk velair tot uvulair wordt
gerealiseerd en dat er een licht tot sterk schurend geluid is waar te nemen.
Ook bij de Nijmeegse informanten is er soms een schurend geluid te horen in
die gevallen waar de (g) stemloos en gespannen gerealiseerd werd. Het percentage is niet hoog. Het gaat om 100 gevallen, verspreid over 26 woorden in de
woordenlijst en het percentage van voorkomen komt daarmee op ± 2.7%. Wanneer we naar de verdeling over de informanten kijken, kunnen we vaststellen dat
27 informanten één of meer keer een schrapende (g) realiseerden. Nauwelijks
meer dan de helft, nl. 14 informanten, realiseert deze klank meer dan één keer.
Overigens is deze schraap (g) bij de voorgaande analyses van de fricatieven steeds
tot de derde categorie gerekend (—stem, +gespannen).
Nu kan men verwachten dat de schraap (g) een verschijnsel is typisch voor
degenen die zich willen aanpassen aan de randstedelijke uitspraaknorm en dat
het daarom informanten uit de hogere beroepsgroepen en van het vrouwelijk
geslacht zullen zijn. Het is evenwel denkbaar dat de tendens tot een sterkere
velarisering van de (g) een natuurlijk gevolg is van de verstemlozing van de (g).
Dat heeft tot gevolg dat we ook bij de schraap (g) de ambivalentie aan zullen
treffen die steeds op de achtergrond stond bij de analyse van de verstemlozing
van de fricatieven: een ontwikkeling of verschijnsel in het dialect valt samen
met een ontwikkeling op het meer omvattende niveau van de standaardtaal. De
feitelijke gegevens zullen ons enig licht moeten verschaffen. In tabel 6.23 is het
aantal personen dat minstens één maal een schraap (g) realiseerde afgezet tegen
het totaal aantal informanten in een bepaalde cel.
De verdeling in tabel 6.23 is niet eenduidig. Aan de ene kant scoort de
hoogste beroepsgroep bij de meisjes en de oudste mannen hoog, maar deze score
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meisjes jongens
15-18
15-18
2/12
4/12
2/12
1/12
4/12
1/12
8/36
6/36

mannen
35-44
1/12
3/11
2/11
6/34

mannen
60-74
2/12
0/14
5/9
7/35

totaal
9/48
6/49
12/44
27/141

Tabei 6.23: Aantal informanten met minstens één keer een schraap (g) versus
het totaal aantal informanten, uitgesplitst naar beroepsgroep, leeftijd en sekse
(n=141).

krijgt een soort van tegenwicht door de scores van de laagste beroepsgroep bij
de jongens en de oudste mannen. Dit patroon duidt op de ambivalentie in de
verstemlozing van de fricatieven. Een zijdelingse ondersteuning is het resultaat
dat de verdeling van de schraap (g) over de woorden niet willekeurig is. Vooral
waar een korte vocaal voorafgaat (in inlaut-2; zie de vorige paragraaf) is deze
klank frequenter. Het meest opvallend echter is de frequentie in het woord lachen,
waar liefst 22 maal de schraap (g) genoteerd is (de hoogste score bij de andere
woorden ligt op 7). Dat wijst op het feit dat fonetische condities van invloed zijn
op de voorkomkans van de schraap (g) en dat het een ontwikkeling is die in de
lijn ligt van de verstemlozing in het Nijmeegs dialect zelf.
6.5 OVERZICHT TAALVARIABELEN EN VARIATIEBRONNEN

De zeven taalvariabelen die bestudeerd zijn op basis van het voorlezen van de
woordenlijst, leverden meerdere interessante resultaten op, zowel voor de externlinguïstische als voor de intern-linguïstische factoren. Wat betreft de externe
factoren is dat niet zo verwonderlijk, aangezien in veel sociolinguïstisch onderzoek is gebleken dat de invloed van externe sociale factoren in het voorlezen van
een woordenlijst naspeurbaar is. De verschillen tussen de informanten zijn in het
algemeen minder uitgesproken bij een voorleestaak in vergelijking met spontaan
gesproken taal, maar het sociale taalvariatiepatroon blijft in grote lijnen herkenbaar. Of dat ook opgaat voor de Nijmeegse gegevens zal moeten blijken uit
de resultaten voor de spontane taaldata. Zowel de drie diftongvariabelen als de
slot-(t) zijn geanalyseerd voor het spontane taalgebruik en deze analyses komen
aan bod in het hoofdstuk 7.
De geanalyseerde taalvariabelen zijn alle van gradueel fonetische aard. Dergelijke variablen zijn ook goed te onderzoeken door middel van een voorleestaak.
Taalvariabelen met een duidelijk fonematisch, morfologisch of lexicaal karakter
bezitten een te uitgesproken karakter en dergelijke variatiepatronen kunnen niet
of nauwelijks Opgewekt' worden in voorleestaken. De informant richt zich bij het
voorlezen zodanig op de geschreven standaardtaalvormen dat meer uitgesproken
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dialectvarianten nauwelijk een kans maken om voor te k o m e n .
In tabel 6.24 s t a a t een s a m e n v a t t e n d overzicht van de invloed van de factoren beroepsgroep, leeftijd en sekse op de bestudeerde taaivariabelen, zoals die
onderzocht is door middel van variantie-analyse. De code ' - ' markeert een variat i e p a t r o o n dat overeenkomt met het veronderstelde s t a n d a a r d p a t r o o n van een
taalvariabele op het variatiecontinuüm tussen s t a n d a a r d t a a l en dialect: qua beroepsniveau h e b b e n de lagere beroepsniveaus hogere scores, qua leeftijd h e b b e n
de jongeren lagere scores en q u a sekse scoren de meisjes lager d a n de jongens.
Afwijkingen worden gesignaleerd door het optreden van interactie-effecten tussen
de sociale factoren, hetgeen gemarkeerd wordt met een ' χ ', en door het o p t r e d e n
van tegenovergestelde p a t r o n e n , die gemarkeerd zijn m e t een ' + ' . De code ' 0 '
betekent eenvoudig dat d e b e t r o k k e n sociale factor niet van invloed is op het
v a r i a t i e p a t r o o n van de desbetreffende taalvariabele.

mannen
jongeren
be- leef· beroep л be- sekse beroep X
roep tijd leeftijd
roep
sekse
(ou)
0
0
0
+
(ui)
0
0
0
0
0
0
(ij)
(t)-reductie
0
X
0
0
0
0
0
0
+
(v)
+
0
0
+
+
(«)
0
0
0
+
(6)
+ +
0 — geen significant effect
x = significant effect, richting niet gespecificeerd
- = significant effect, nl
- afname met stijgen beroepsniveau
- afname met dalen leeftijd
- meisjes lagere score dan jongens
+ = significant effect, nl
- toename met stijgen beroepsniveau
- toename met dalen leeftijd
- meisjes hogere score dan jongens
Tabel 6.24: Overzicht van de invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse op de
taalvariabelen in de voorgelezen woordenlijst

Het overzicht in tabel 6.24 l a a t zien dat er aanmerkelijke verschillen o p t r e d e n
tussen de variatiepatronen van de bestudeerde taalvariabelen. Bij de diftongen
is er een sterke overeenkomst tussen de (ui) en de (ij), m a a r de (ou) heeft een
afwijkend p a t r o o n vanwege de relatief hogere scores van de jongeren. Terwijl de
s a m e n h a n g bij de ouderen t u s s e n de (ou) met de beide a n d e r e diftongvariabelen
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niet hoog is, blijkt de variatie in de (ou) bij de jongeren een consistente samenhang te vertonen met de variatie in de (ui) en (ij). Het gevonden patroon wijst
op een taalverandering waarbij de uitspraak van de (ou) wordt opgenomen in
het variatiepatroon van de (ui) en (ij).
Zowel de diftongen als de (t)-reductie laten een samenhang zien met de factor beroepsgroep voor de mannelijke informanten. Terwijl de (ui) en (ij) geen
significante verschillen opleveren op de leeftijdsdimensie, treedt er wel een leeftijdseffect op voor de (t)-reductie. Bij de laatste taalvariabele komen weer geen
significante effecten voor bij de jongeren behalve een interactie-effect, hetgeen
mogelijk veroorzaakt wordt door een vloereffect. Het variatiepatroon van de (t)reductie vertoont dus zowel overeenkomsten als verschillen met het patroon van
de diftongen.
De fricatieven vertonen een geheel eigen variatiepatroon. Typerend is dat
deze drie taalvariabelen een toename van de verstemlozing te zien geven bij de
jongeren en bij de jongeren vooral weer bij de meisjes. Op de schaal lopend van
standaardtaal (stemhebbend, ongespannen) naar dialect (stemloos, gespannen)
scoren de jongeren hoger dan de ouderen en de meisjes hoger dan de jongens.
Het lijkt hier om een taalverandering te gaan die zich doorzet, mede of mischien
wel vooral door het variatiepatroon van deze variabelen in de standaardtaal.
Ondanks de kenmerkende, algemene tendens tot verstemlozing bij de drie onderzochte fricatieven blijken deze drie fricatieven tegelijkertijd onderlinge verschillen
te vertonen in hun variatiepatroon. Dat betreft op de eerste plaats de mate van
verstemlozing. De (g) wordt gemiddeld beduidend stemlozer uitgesproken dan
de (v) en (z) en dit verschil lijkt met name voor rekening te komen van de hoge
prestigewaarde in de standaardtaal van de stemloze variant. Er wordt dan ook
een effect voor beroepsgroep voor de (g) gevonden waarin sprake is van een
toename van de stemloze varianten bij de mannelijke informanten in de hogere
beroepsgroepen. Dit type effect is niet aanwezig bij de (v) en (z); de (z) vertoont
zelfs een tegenovergesteld effect voor beroepsgroep. Hoe de prestigewaarde van
de stemloze varianten van de (v) en (z) getaxeerd moet worden, is een uiterst
complexe en onduidelijke kwestie.
Een opmerkelijk resultaat is de systematiek die gevonden is in de onderzochte
intern-linguistische factoren. Uit de analyses komt het beeld tevoorschijn van
een systematische invloed van een aantal intern-linguïstische factoren, alle van
fonetisch-fonologische aard. Men zou kunnen verwachten dat het voorlezen van
een woordenlijst zou leiden tot een verstoring van de rol van intern-linguïstische
factoren, omdat voorlezen een (deels) anderssoortige vorm van taalgedrag is dan
spontaan spreken en omdat bij het voorlezen de expliciete en verhoogde aandacht voor de vorm ofwel de normatieve 'monitoring' van de taaiproductie funeste gevolgen zou hebben voor de natuurlijke inwerking van intern-linguïstische
factoren.
De rol van intern-linguïstische factoren was het minst duidelijk bij de diftongvariabelen. Bij de diftongen bleek de aard van het navolgend segment weliswaar
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van invloed (zie tabel 6.3), maar de systematiek kon niet worden onderzocht,
omdat de verdeling van de woorden over de contexten te onregelmatig was. Overigens komt de invloed van het navolgend segment nog uitgebreid aan de orde
bij de analyse van de diftongvariabelen in spontaan taalgebruik (zie 7.4).
Bij de (t)-deletie c.q. (t)-reductie bleken meerdere factoren van invloed: het
woordaccent, het voorafgaande segment en het navolgende segment. Deze factoren zijn in 6.3.6 uitgewerkt in een theoretisch aantrekkelijker kader, ni. in termen van syllabestructuren en gelijkeniscondities, hetgeen leidde tot een duidelijke
verbetering van de verklaringsmogelijkheden van de aangetroffen variatiepatronen. Vooral opmerkelijk is de systematische invloed van het navolgend segment,
aangezien het om het voorlezen van een woordenlijst met losse woorden ging.
De waarde van de gepresenteerde analyses behoeft natuurlijk toetsing aan data
afkomstig uit spontaan taalgebruik. Deze data komen aan bod in 7.5.
Bij de fricatieven (v), (z) en (g) bleek een verschil in realisatie te bestaan
tussen de fricatieven in anlaut en in inlaut, terwijl in inlaut de aard van de
voorafgaande en volgende vocaal en het woordaccent van invloed waren op de
realisatie. Bovendien bleek er een neutraliteitsstrategie op te treden bij veel
informanten: in sommige posities kwam de tussenvariant met een zeer hoge
frequentie voor.
Tot slot dient nog een algemene opmerking gemaakt te worden over de de
bepaling ofwel berekening van de taalvariabelen. Door rekening te houden met
de invloed van intern-linguïstiche factoren dan wel met de linguistische contexten
waarin relatief minder variatie optreedt, kan de definitie van een taal variabele
verbeterd dan wel aangescherpt worden. Dat is gebleken bij elk van de onderzochte taalvariabelen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de rol van internlinguïstische factoren wordt inzichtelijker en de invloed van extern-linguïstische
factoren wordt geprononceerder.

Hoofdstuk 7
De spontane taaldata: fonologische variabelen

7.1 INLEIDING

Het is al eerder gesteld: data afkomstig uit spontaan taalgebruik hebben een
bijna koninklijke status in de sociolinguïstiek. Op het niveau van de taalgebruiker vormen ze een natuurlijke afspiegeling van de werking van interne taaiproductieprocessen; op het niveau van de taalgemeenschap vormen ze een getrouwe
afspiegeling van de sociale krachten die werkzaam zijn op de taalvariatiepatronen. Deze pluspunten hebben echter ook een keerzijde. De onderzoeker heeft
nauwelijks of geen controle op het complex van processen en factoren dat van
invloed is op de taaiproductie en de afwezigheid van controle interfereert met
de wens om de waargenomen verschijnselen, de concrete 'performance' data, te
herleiden tot en te ontleden in de veronderstelde onderliggende processen.
Na de aanvankelijke euforie over de importantie van spontane taaldata in
de sociolinguïstiek (zie bijv. Dittmar 1973, Labov 1975) lijkt het tij te keren,
in die zin althans, dat er zich enige onvrede aftekent. Een voorbeeld is de stellingname, dat de onderzoeksresultaten in sociolinguïstisch variatie-onderzoek het
niveau van descriptie niet overstijgen (Muysken 1984). De theoretische vooruitgang en vernieuwing in het onderzoek naar taaivariatie zou gering zijn. Het is
niet onbegrijpelijk dat in een dergelijke situatie het gevoel kan ontstaan dat de
verzameling van taaldata meer gestructureerd en onder beter gecontroleerde condities zou moeten geschieden en dat een experimenteel geïnspireerde aanpak meer
soelaas zou kunnen bieden. Daar staat tegenover, dat de toegepaste analytische
methoden en technieken in taaivariatie-onderzoek vaak niet in verhouding staan
tot de complexiteit van de problemen die onderzocht worden en dat er nalatigheid lijkt te bestaan in het opsporen en formuleren van theoretisch interessante
uitgangspunten en hypotheses.
De analyse van data afkomstig van spontaan taalgebruik is een tijdrovende
en problematische aangelegenheid. Verschillende problemen typerend voor de
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analyse van spontaan gesproken taal komen in de volgende paragrafen aan bod.
Allereerst wordt in 7.2 ingegaan op wat meer algemene zaken. Het betreft zaken
aangaande de transcriptie en de scoring van de taaivariabelen. Bij de analyse
van de taaivariabelen zelf komen zaken aan de orde als de afhankelijkheid van de
waarnemingen, het aggregeren van de data en de definitie van een taalvariabele.
De analyse van de spontane taaldata is uitgesplitst in twee hoofdstukken. In
dit hoofdstuk komen de fonologische variabelen aan bod; in het volgende hoofdstuk worden de variabelen besproken die van lexicale en morfologische aard zijn.
Bij elk van de te bestuderen verschijnselen is aan de orde hoe de aangetroffen
variatie te vangen is in de vorm van een of meerdere taalvariabelen, welke internlinguïstische factoren of parameters een rol zouden kunnen spelen in de aangetroffen taalvariatiepatronen en hoe de relatie is met de sociaal-demografische
variabelen uit de onderzoeksopzet. De laatste vraagstelling is ook in deze hoofdstukken beperkt tot de primaire variabelen uit de onderzoeksopzet, nl. beroepsgroep, leeftijd en sekse.
De geanalyseerde fonologische verschijnselen zijn verdeeld over vier categorieën: de diftongen (7.3 en 7.4), de (t)-deletie (7.5), de (oo) (7.6) en de (aa),
inclusief de (aar), (7.7). In hoofdstuk 6 zijn de diftongen en de (t)-deletie al aan
de orde geweest bij de analyse van de resultaten van de voorgelezen woordenlijst.
Het spreekt vanzelf dat de resultaten van de analyses van de spontane taaldata
vergeleken zullen worden met de resultaten van de woordenlijst in hoofdstuk 6.
De variabelen (oo), (aa) en (aar) zijn in tweede instantie geselecteerd als mogelijk
interessante variabelen. Ze waren daarom niet verwerkt in de woordenlijst. De
selectie en analyse van deze variabelen is ten koste gegaan van de analyse van de
Spiranten in de spontane taaldata.
7.2 DE TRANSCRIPTEN EN DE SCORING VAN DE VARIABELEN
7.2.1 Het nut van transcriptie
Van delen van de opgenomen interviews met de informanten zijn transcripten
gemaakt. Deze transcripten beogen een globale schriftelijke weergave te zijn van
(delen van) de opgenomen gesprekken. Het transcriberen van spontaan taalgebruik is een tijdrovende aangelegenheid. Men kan zich de vraag stellen of het
voor onderzoek van specifieke taaivariabelen op fonologisch, morfologisch of lexicaal niveau de moeite loont om min of meer gedetailleerde transcripten te maken,
wanneer het voor de scoring van de te onderzoeken taalvariabelen noodzakelijk
blijft opnieuw het spraakmateriaal te beluisteren. Er zijn niettemin vier redenen
aan te voeren ten gunste van een op zijn minst globale transcriptie.
Ten eerste is het zonder de steun van een globaal transcript praktisch uitgesloten om alle realisaties van een taalvariabele op te merken. In spontaan taalgebruik gebeurt zoveel tegelijkertijd dat het niet haalbaar blijkt om alleen op het
gehoor feilloos die informatie te extraheren die men naspoort. Elias (1977:81)
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vermeldt in zijn onderzoek naar de uitspraak van de diftongen in Den Haag als
potentiële missers bij het beluisteren van de opgenomen gesprekken 'kleine' woorden als nou, uit, hij, bij wijze van. Eenzelfde soort constatering is te vinden in
Sankoff, Lessard & Truong (1978). Een 'onbevooroordeelde' berekening van een
taalvariabele vooronderstelt niettemin dat een tekst (of een deel van een tekst)
volledig is uitgekamd op alle potentiële vindplaatsen 1 .
Een tweede reden voor het maken van transcripten heeft van doen met de hoeveelheid taalvariabelen die geanalyseerd wordt. Bij elke nieuwe taalvariabele zal
een deel van de tijd geïnvesteerd in het maken van transcripten teruggewonnen
kunnen worden, omdat relatief snel de potentiële vindplaatsen in de transcripten getraceerd kunnen worden, al dan niet met behulp van de computer. Zelfs
wanneer de bandopnames opnieuw beluisterd moeten worden om de exacte fonetische realiseringen te bepalen, wordt er tijd bespaard omdat er veel gerichter
gewerkt kan worden.
De derde reden is van meer wetenschapsethische aard. Het aanleggen van een
corpus gesproken taal is een kostbare zaak en juist door transcripten ontsluit men
het verzamelde materiaal voor verder onderzoek en voor andere onderzoekers.
De vierde reden betreft de linguïstische kant van het onderzoek, namelijk de
afweging van de invloed van de context waarin een taalvariabele voorkomt. Om
een betrouwbaar beeld te krijgen van de variatie in een taalvariabele moet het betreffende verschijnsel minstens een aantal keren voorkomen, maar dat geldt ook
voor de verschillende linguïstische contexten waarin deze taalvariabele voorkomt.
Steeds weer blijken taalvariabelen zeer scheef verdeeld te zijn over linguïstische
contexten. Het is te verwachten dat een taalvariabele in een beperkt aantal contexten zeer frequent voorkomt, terwijl het merendeel van de contexten contexten
slechts schaars bezet zal zijn. Een voorbeeld uit het Nijmegen-onderzoek kan dit
verduidelijken.
Eén van de taalvariabelen in dit hoofdstuk is de (oo), die voor de standaardtaal fonematisch kan worden weergeven als de / o / . Zowel het Standaardnederlands als het Nijmeegs dialect kennen deze vocaal, al wordt hij in het hedendaagse Standaardnederlands enigszins gediftongeerd uitgesproken en in het oude
Nijmeegs sterk monoftongisch2. Stel nu dat we de uitspraak van de (oo) zouden willen onderzoeken op de mate van diftonge dan wel monoftonge uitspraak.
Omdat het niet onaannemelijk is dat de navolgende klank van invloed is op de
realisatie, zou het gewenst zijn de navolgende klank als factor in het onderzoek
te betrekken. De mogelijkheden zullen echter afhangen van de feitelijke verdeling. Deze verdeling is te reconstrueren aan de hand van de transcripten. Uit
elk van de twaalf groepen informanten van de onderzoeksopzet zijn random twee
informanten getrokken en bij elk van de informanten is (met behulp van een
'Dat neemt niet weg dat men achteraf alsnog kan besluiten bepaalde woorden of woordgroepen
buiten beschouwing te laten.
3

Bovendien kunnen nog andere fonemen in het dialect met de standaard talige (oo) corresponderen (ïie 7.6), maar daar gaat het hier nu niet om.

138

Hoofdstuk 7

computerprogramma) nagegaan in wat voor contexten de (oo) voorkomt. Wat
betreft de obstruenten, nasalen en liquidae als navolgend segment kwam voor
alle 24 informanten te zamen de verdeling te voorschijn die te vinden is in tabel
7.1.

fricatieven
explosieven
nasalen
liquidae

labiaal
/f/
TT
/v/ 161
/p/ 139
/b/
7
/m/ 124

dentaal velaar
/s/ 45 /7/ 74
/z/ 0 /χ/ 0
/t/ 117 /k/ 344
/d/ 38
/n/ 265
/1/ 101 /r/ 529

Tabei 7Л: Frequentieverdeling van de (00) wat betreft de navolgende consonant
in de transcripten van 24 informanten

De cijfers in tabel 7.1 laten zien dat er evidente verschillen in frequentie
bestaan tussen de op de vocaal volgende consonanten. De /f/, /s/, /g/, /z/,
/b/, en /d/ zijn schaars bezet, gegeven het feit dat het om een optelling over
24 informanten gaat. Dat impliceert dat er informanten zullen zijn waar deze
context geen enkele maal voorkomt 3 . Zouden we bij de analyse rekening wil
len houden met de afzonderlijke informanten (en niet alle realisaties over alle
informanten sommeren, een praktijk die soms nogal klakkeloos gevolgd wordt
in sociolinguïstisch onderzoek), dan wordt het praktisch onmogelijk deze relatief
zeldzame contexten in de analyse te betrekken. Wanneer de verdeling van de
navolgende context van te voren verkend wordt in de transcripten, kan bij voorbaat rekening gehouden worden met de gevonden verdeling bij de definitie en
inperking van de taalvariabele.
7.2.2 De vorm van de transcriptie
Welk transcriptiesysteem ook gekozen wordt en hoe gedetailleerd de transcriptie
ook wordt uitgevoerd, een transcript zal nooit de ideale vorm bereiken. Een
transcript kan hooguit zo optimaal mogelijk zijn. Gegeven de doelstellingen, de
omstandigheden en de financiële draagkracht van een onderzoek, moet bezien
worden op wat voor elementen de nadruk zal liggen bij de transcriptie en hoe gedetailleerd de weergave zal zijn. Het is onhaalbaar om alle mogelijke linguïstische
dan wel conversatie-analytische vraagstellingen tegelijkertijd in even goede mate
te bedienen in één en hetzelfde transcriptiesysteem.
In het Nijmegen-onderzoek is gekozen voor een eenvoudige partituurtranscriptie, waarin plaats is ingeruimd voor de verschillende sprekers en hun beurt'Voor de /f/ geldt dat byvooibeeld voor drie informanten, voor de / d / voor acht informanten.
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wisselingen. Het gekozen systeem is een vereenvoudigde versie van Ehlich &
Rehbein (1976). Voor de weergave van klanken en woorden in hun 'halbinterpretative Arbeitstranskriptionen' verkiezen zij de orthografische standaardtaalweergave. Deze keuze werd overigens ook gemaakt in het Montreal-project (zie
Sankoff, Lessard & Truong 1978). Omdat het Nijmegen-onderzoek gericht is op
fonologische en morfologische verschijnselen, ligt het voor de hand het transcriptiesysteem daar enigszins op af te stemmen. Het transcriptiesysteem voldoet
daardoor gezien de doelstellingen van het onderzoek wat beter aan de criteria
van 'discriminerend vermogen' en 'consistentie' (Baeyens 1980).
Het discriminerend vermogen van het systeem wordt bepaald door de mogelijkheden om de verschillen tot uitdrukking te laten komen die van belang
zijn voor het onderzoek. Het criterium van consistentie behelst dat er voor een
bepaald verschijnsel (bijv. een foneem) maar één transcriptiewijze bestaat. De
Nederlandse Orthografie nu versluiert bepaalde fonemische onderscheidingen. Het
gebruik van 'schrijfregels' voor het Nijmeegs biedt geen uitweg vanwege de standaardtaalvormen en de tussenvormen (tussen het Nijmeegs en de standaardtaal)
die in het materiaal voorkomen. Een fonetische transcriptie kost te veel tijd. Er
is een middenweg gekozen. De Nederlandse foneeminventaris is als uitgangspunt
genomen en deze is aangevuld met fonematische verschijnselen die typisch zijn
voor het Nijmeegs. Een globaal fonemisch transcriptiesysteem is snel leerbaar
en al na weinig oefening goed leesbaar. Het voordeel is dat potentiële vindplaatsen van fonetisch-fonologische en morfologische taaivariabelen relatief eenvoudig
opgespoord kunnen worden, al dan niet per computer. Het primaire doel is het
opsporen van vindplaatsen van een taalvariabele, waarna de betrokken variabele
in tweede instantie, tijdens het opnieuw beluisteren van de opgenomen gesprekken, een meer nauwkeurige en toegespitste beoordeling of scoring ondergaat. Het
toegepaste transcriptiesysteem is tamelijk minimaal van vorm, maar het werkt
relatief snel. In een later stadium van het onderzoek is het transcrïptiewerk nog
verder vereenvoudigd door de transcriptie te beperken tot de uitingen van de
informant 4 .
7.2.3 De lengte van ітапзсгіріеп
Hoeveel taalmateriaal dient er per informant getranscribeerd te worden? Dat
zal allereerst afhankelijk zijn van de frequentie waarin de geselecteerde taalvariabelen voorkomen. Een peiling van de frequentie van bijvoorbeeld de diftongen
(ij), (ui) en (ou) maakte ai snel duidelijk, dat een transcriptlengte van onge
veer tien minuten informeel interview beslist niet leidt tot redundantie in het
gegevensbestand. Vooral de (ui) bleek ook dan nog een zorgelijk geval.
Het toepassen van een tijdslimiet bleek te resulteren in aanzienlijke verschillen
tussen de informanten in de hoeveelheid getranscribeerd materiaal. Op de eerste
4

Overigens valt ook el bij een foneemgerichte transcriptie op, hoe moeilijk het voor transcribenten is om ïich niet te laten beïnvloeden door het diep ingeprente 'schoolse' schriftbeeld.
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plaats is er een grote variatie in de spreeksnelheid van de informanten. Op de
tweede plaats kan de inbreng van de interviewer of een derde persoon in het
gesprek nogal variëren. Daarom is gekozen voor de lengte van het transcript
als criterium voor de hoeveelheid te transcriberen materiaal (aantal pagina's
materiaal van de informant). Via een steekproef is bepaald wat naar schatting
de relatie was tussen de transcriptlengte en het aantal woorden. Er is naar
gestreefd om per informant een minimum van 1400 woorden te transcriberen.
Het bestand dat tenslotte in de computer is ingevoerd, is niet meer nageteld op
het aantal woorden. Een schatting op basis van steekproeven levert als resultaat
op, dat ±205.000 woorden of tokens uit de 'monden' van de informanten zijn
opgetekend ofwel getranscibeerd 5 .
In een aantal gevallen bleek het streefgetal van 1400 woorden per informant
niet haalbaar. Uitgesplitst naar leeftijd, sekse en beroepsgroep staat in tabel 7.2
het aantal informanten vermeld waarvoor minder dan de gewenste hoeveelheid
materiaal is getranscribeerd.

meisjes jongens
15-18
15-18
beroepsgroep 1 2
2
beroepsgroep 2
1
1
beroepsgroep 3
1
1

mannen
35-44
0
0
^

mannen
60-74
0
1
0

Tabel 7.2: Aantal informanten waarvoor de hoeveelheid getranscribeerde spontane spraak minder is dan de beoogde 1400 woorden of tokens

Bij de jongeren treffen we het grootste aantal aan. Over het algemeen bleken zij bedeesder en meer verlegen dan de volwassenen waardoor ondanks de
lengte van het informele interview niet de gewenste hoeveelheid data aanwezig
was. In twee gevallen had de informant nogal haast, waardoor het informele
interview ingekort moest worden. Overigens was vaak één van de moeilijkst te
omzeilen klippen de bemoeizuchtige aanwezigheid van een praatgrage ouder dan
wel partner.
Zo zorgvuldig mogelijk zijn die stukken uit de informele opnames geselecteerd
waarin de informant de indruk wekte spontaan en ongedwongen te spreken. De
interviews zijn zorgvuldig beluisterd, ook eventuele opnames na afloop van het
formele deel van het interview.
s
Tet vergelijking: het materiaal voor de frequenticlijst van gesproken Nederlands van De Jong
(1979) omvat 120.000 woorden.
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variabelen

De t r a n s c r i p t e n zijn gebruikt o m de vindplaatsen van de taaivariabelen op t e
sporen. Vervolgens zijn de b a n d o p n a m e s opnieuw beluisterd o m de precieze
realisering van de voorkomens van een taalvariabele t e bepalen d o o r middel van
het toekennen van een score a a n die realisering. Niet alle v i n d p l a a t s e n zijn
opgenomen. E r zijn een a a n t a l criteria toegepast die een beperking op het a a n t a l
voorkomens t o t gevolg h e b b e n .
Ten eerste zijn Onduidelijke gevallen' niet opgenomen. Het betreft voorko
mens dié bijvoorbeeld door onduidelijk spreken van de informant of door andere
'geluidsbronnen' slechts met moeite te onderkennen zijn, l a a t s t a a n te beoordelen op een gedetailleerde fonetische schaal. Onder deze categorie vallen ook
onvolledige, afgebroken woorden.
O p de tweede p l a a t s is er n a a r gestreefd o m een herhalingseffect te vermijden.
Woorden h e b b e n als het ware de neiging zichzelf op te roepen. Van een woord
d a t in dezelfde uiting meer d a n één keer voorkwam met dezelfde functie en betekenis is alleen het eerste voorkomen in de gegevens opgenomen. Ook in geval van
een herhaling van een hele uiting werden alleen de voorkomens in de eerste uiting
opgenomen. Indien hetzelfde woord meer d a n drie maal op korte termijn voorkwam, werd de scoring van dit woord voor enige tijd stopgezet 6 . Deze p r o c e d u r e
moest voorkomen dat een enkel woord d a t in een relatief korte tijd frequent voorkwam (bijvoorbeeld vanwege het gespreksonderwep) een te zware stempel kon
drukken op een taalvariabele; ook wordt voorkomen dal een b e p a a l d e realisatie
van een woord, waarvan het voorstelbaar is dat die binnen een klein tekstdeel
minder variabel is d a n over een wat omvangrijker tekstdeel, te zeer van invloed
zou zijn op de berekening van een taalvariabele.
Dit l a a t s t e p u n t wijst op de mogelijkheid, dat er afhankelijkheden o p t r e d e n
tussen waarnemingen bij eenzelfde informant. Het is niet onwaarschijnlijk d a t
aangrenzende realisaties van een taalvariabele de tendens vertonen meer op elkaar te lijken d a n twee willekeurige realisaties van die informant. Dergelijke
afhankelijkheden leiden tot een verlaging van de b e t r o u w b a a r h e i d van de te berekenen indexen (verg. Woods, Fletcher & Hughes 1986:116-117 en Van Hout &
Vermeer 1988). Dit probleem is in de sociolinguïstiek nauwelijks onderkend.
Zowel voor de diftongen als voor de (t)-deletie zijn nog voorkomens gescoord
buiten de t r a n s c r i p t e n o m . Dit is gebeurd indien er voor een b e p a a l d e variabele (in het geval van de diftongen) of context (in het geval van de (t)-deletie)
te weinig voorkomens in de t r a n s c r i p t e n zelf aangetroffen werden. Deze gevallen zijn a p a r t geregistreerd zodat nagegaan kon worden of zij een vertekening
zouden k u n n e n bewerkstelligen (bijv. vanwege de relatief hogere frequentie van
s t a n d a a r d t a a l v a r i a n t e n ) . Zo'n t e n d e n s bleek achteraf niet aanwijsbaar.
6
Het criterium voor de 'korte termijn' was een halve pagina transcript (±150 woorden); eventuele voorkomens in de navolgende halve pagina werden dan niet opgenomen.
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7.3 DE DIFTONGEN EN DE OUDE DIALECTVARIANTEN

7.3.1 De definitie van de variabelen
Als gesproken wordt over de oude varianten van de diftongen, dan gaat het om de
oude dialectvarianten van de taalvariabelen (ij) en (ui). In de beide voorgaande
hoofdstukken is al aan de orde geweest, dat de standaardtalige diftongen / e i /
en /cey/ vaak corresponderen met de oude varianten /i(:)/ en /y(:)/ i n bet Nijmeegs dialect (zie ook 5.2, 5.5 en 6.2.1). Met opzet wordt gesproken van 'vaak'
en wel om twee redenen. Ten eerste gaat deze correspondentierelatie niet altijd
op. Wat betreft de (ui) is er de categorie van uitzonderingen die in de historische
grammatica aangeduid wordt als de categorie ií¿2"WOorden. Deze categorie heeft
in het Nijmeegs dialect een [œ:]-achtige klank. Wat betreft de (ij) is er in het
dialect een groep van woorden die een [e:]-achtige klank heeft en die grotendeels
correspondeert met de woorden die in de spelling van het Nederlands met een
'korte ei' geschreven worden (en die taalhistorisch van een andere afkomst is).
Daarnaast zijn er woorden die zich aan deze correspondentierelatie onttrekken
doordat de fonetische context geleid heeft tot een ontwikkeling waarin de oude
varianten vervangen zijn door op de standaardtaal gelijkende klanken. Het betreft globaliter de positie in auslaut en de positie voor halfvocalen. De tweede
reden om te spreken van 'vaak' heeft te maken met het gegeven dat al in de
oudere dialectenquêtes vaak de oude varianten niet meer voorkomen in woorden
waar men ze op taalhistorische gronden wel zou verwachten (zie 5.2).
De verzameling /y/-woorden en de verzameling /oe:/-achtige woorden in het
dialect blijken geen stabiele, afgebakende verzamelingen te zijn en hetzelfde geldt
voor de /i/-woorden en de /e:/-achtige woorden. De relatie met de standaardtaal, waarin deze woorden tot één categorie behoren, heeft geleid tot een soort
van driehoeksverhouding. Het onderscheid tussen het tweetal verzamelingen dialectwoorden, dat in isolatie van de standaardtaal probleemloos zou kunnen voortbestaan, vervaagt door de relatie van beide verzamelingen met één en dezelfde
verzameling woorden in de standaardtaal. Voor de hedendaagse taalgebruiker
ontstaat het probleem welk woord tot welke verzameling in het dialect behoort
en dit probleem is niet oplosbaar of te beregelen op basis van linguïstische kenmerken van de betrokken woorden. De verdeling over de beide verzamelingen
in het dialect lijkt tamelijk willekeurig. De ondoorzichtigheid van deze toestand
lijkt in abstracto op twee manieren teruggebracht te kunnen worden en in beide
gevallen gaat dat ten koste van de reductie van één van beide verzamelingen
woorden in het dialect. Ten eerste zou er een overgeneralisatie van de oude varianten kunnen plaatsvinden en dit zou dan ten koste gaan van een reductie van de
verzameling /oe:/-achtige woorden in het dialect. Een dergelijk proces kon in elk
geval Opgewekt' worden in de dialecttest. Dat betekent echter niet automatisch
dat dit proces zich frequent voordoet op het niveau van het spontaan spreken.
Ten tweede zou er een reductie van de oude dialect varianten kunnen plaatsvinden
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ten gunste van een uitbreiding van de woorden met een /œ:/-achtige klank. De
opgaves in de dialectenquêtes leveren bewijsmateriaal voor deze laatste vorm van
reductie. De oude dialectvarianten zijn vaak niet aanwezig in woorden waarin
men ze op taalhistorische gronden mag verwachten.
Indien de dialectvarianten lijken te moeten wijken voor meer standaardtalige
varianten, is het de vraag of dit proces zich gelijkelijk voordoet bij alle woorden die van oorsprong de oude variant bezitten of dat de intensiteit van dit
proces varieert per woord of per groep van woorden. Het kan ook zijn dat de
intensiteit in verband staat met bepaalde linguïstische of stilistische parameters.
Klankveranderingen doen hun werk gewoonlijk niet feilloos. In de standaardtaal
zijn nog steeds restanten te vinden van de oude Westgermaanse г en ύ, bijvoor
beeld in woorden met een klanknabootsend karakter (Van Bree 1977:169) en in
taboewoorden (Hamans 1979).
Vanwege de instabiliteit van de oude varianten doemt het probleem op hoe
nu het potentieel van woorden gedefinieerd moet worden, waarin de oude dia
lectvarianten zouden kunnen optreden. Bij de berekening van een index voor
een taalvariabele is de definitie van het potentieel van doorslaggevend belang,
omdat de feitelijke realisaties van een taalvariabele gewogen worden tegen een
potentiële score. Er zijn verschillende alternatieven en deze alternatieven zijn
het gemakkelijkst te beschrijven indien een taalvariabele slechts twee varianten
kent. Wanneer de oude dialect varianten afgezet worden tegen de meer op de
standaardtaal gelijkende realisaties, is er sprake van zo'n tweewaardige variabele. Stel dat de proportie oude dialectvarianten berekend moet worden en stel
dat die berekening uitgevoerd moet worden voor de (ui). De navolgende alternatieven staan open bij de berekening van de waarde van een variabele c.q. de
proportie van voorkomens van de varianten:
1. Alle woorden die in de standaardtaal tot de verzameling van (ui)-woorden behoren worden als potentiële kandidaten voor de oude dialectvariant
aangemerkt. Met andere woorden, er wordt gekozen voor een maximum.
De keuze voor dit extensief potentieel heeft slechts zin als er sprake is van
een veelvuldig voorkomen van een overgeneraliserend gebruik van de oude
dialect variant door analogiewerking (zie 5.5). Is dat niet het geval, dan zal
er een systematische onderschatting van de proportie dialectvormen optreden. Op de tweede plaats kan de vertekening van informant tot informant
verschillen afhankelijk van de woorden die de informant toevallig in het
stuk onderzochte tekst gebruikt heeft.
2. Alleen die woorden worden tot de potentiële kandidaten gerekend die volgens de oude norm van het dialect de oude variant dienen te hebben. We
zouden dit het 'virtueel' potentieel kunnen noemen. Er kunnen zich twee
soorten problemen voordoen. Ten eerste kan blijken dat deze norm weinig
stabiel is, waardoor onduidelijkheid ontstaat welke woorden nu precies tot
het potentieel gerekend moeten worden. Ten tweede кал die instabiliteit
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een teken zijn van een verschuiving, waardoor een groeiend aantal woorden
nauwelijks nog voorkomt met de oude dialect variant. Het gevolg is dat een
zelfde type vertekening kan ontstaan als bij het extensief potentieel, zij het
op geringere schaal.

3. Alleen die woorden worden tot de potentiële kandidaten gerekend die daadwerkelijk in het onderzochte taalmateriaal met de oude dialectvariant voorkonien. We zouden dit kunnen betitelen als het pragmatisch potentieel. Het
nadeel is dat de definitie afhangt van het onderzochte taalmateriaal en dat
het potentieel zal variëren met het toevallige corpus dat onderzocht wordt.
Bovendien, de toevallige aanwezigheid van een informant die de dialectvariant overgeneraliseert, zal leiden tot een foutief uitgangspunt voor de
berekeningen voor andere informanten. Kortom, het afwijkend gedrag van
een individuele informant kan vergaande consequenties hebben voor de overige informanten.
4. Alleen die woorden worden tot de potentiële kandidaten gerekend die frequent de dialectvariant bezitten. Een keuze voor zo'n restrictief potentieel
heeft als onmiskenbaar nadeel dat een grote groep woorden buiten beschouwing blijft die vanuit linguïstisch oogpunt bijzonder interessant kan zijn.
Bovendien hangt de haalbaarheid af van het feit of er een beperkte verzameling woorden is waarin de dialectvariant relatief frequent voorkomt.
Deze opsomming van alternatieve definities van een taalvariabele lijkt misschien
wat overladen, maar aan de andere kant is het onvermijdelijk dergelijke alternatieven onder ogen te zien in een situatie waarin het onderzoek naar taaivariatie
geconfronteerd wordt met (a) verschuivingen op en vooral reductie van het variatiespectrum tussen twee taalvariëteiten, i.e. dialect en standaardtaal, (b) veranderingen die mogelijk woord- of woordgroepspecifiek zijn (lexicale diffusie) en (c)
afwezigheid van direkte controle op de taaiproductie van informanten (wat natuurlijk het geval is bij onderzoek naar spontaan taalgebruik). Een keuze a priori
van een van bovenstaande alternatieven is daarom niet gewenst, hoewel een keuze
a posteriori natuurlijk onvermijdelijk is. Een onderzoeksstrategie waarin met de
verschillende alternatieven rekening gehouden wordt, is het meest aantrekkelijk
maar ook het meest bewerkelijk, Zo'n strategie zou er als volgt uit kunnen zien:
(a) inventariseer de vormen die naar de norm van het dialect de oude variant
bezitten (het virtueel potentieel); (b) inventariseer in het spontane taalmateriaal
het maximum aan vormen (het extensieve potentieel); (c) onderzoek of bepaalde
woorden in het spontane taalmateriaal zich aan het algemene patroon lijken te
onttrekken; (d) bepaal de definitie van de taalvariabele. Wat betreft punt (c)
dient in elk geval rekening gehouden te worden met de eigen positie van eigennamen alsook met woorden waarvan de dialectvariant zou kunnen voorkomen in
de standaardtaal (een voorbeeld is het woord duvel voor de taalvariabele (ui)).
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De toepassing van deze onderzoeksstrategie vereist dat er informatie aanwezig is
over de specifieke woordvormen waarin d e taal variabele in concreto voorkomt.
Deze onderzoeksstrategie is gevolgd voor de analyse van de oude dialectvaria n t e n van de taalvariabelen (ij) en (ui). Niet alleen is het voorkomen van deze
varianten onderzocht in het informele deel van het interview, deze varianten zijn
ook de enige taaiverschijnselen die onderzocht zijn in het s p o n t a n e taalgebruik
in het formele deel van het interview. E r kan aldus ook bekeken worden of er een
stijlverschuiving optreedt tussen het informele en formele deel van het interview.
E r is uitgegaan van een extensief potentieel, met die beperking dat de dataverzameling van de variabele (ij) in het formele deel van het interview beperkt is
tot de woorden die in de spelling van het Nederlands een 'lange i j ' h e b b e n .
7.3.2 Het materiaal

en de definitie

van het

potentieel

In het formele deel van het interview zijn alle voorkomens van de (ui) en de (ij)
genoteerd. Deze inventarisatie is niet gebaseerd op transcripten, m a a r op het
beluisteren van de b a n d o p n a m e s . Verder is de scoring beperkt en vereenvoudigd
door alleen te letten op het feit of de oude dialectvarianten gebruikt werden
of niet. Elk voorkomen is gecodeerd voor de gebruikte woordvorm, zinsaccent,
woordaccent en de m a t e van formaliteit van de uiting waarin de vorm voorkwam.
E r zijn drie graden van formaliteit onderscheiden. Als formeel zijn die uitingen
aangemerkt die als direkt antwoord volgden op de vragen die deel u i t m a a k t e n
van het formele interview. Als semi-formeel zijn die uitingen a a n g e m e r k t die
deel u i t m a a k t e n van verhalen, uiteenzettingen of discussies die terzijde van het
formele interview voorkwamen en die slechts indirekt in verband stonden met de
gestelde vragen. Als informeel zijn die uitingen aangemerkt die deel u i t m a a k t e n
van terzijdes die s p o n t a a n ontstonden en die geen enkel verband h a d d e n met de
vragen van het formele interview. Tot deze categorie behoren ook de interacties
met andere personen dan de interviewer 7 .
In het informele deef zijn de voorkomens van de (ui) en de (ij) geïnventariseerd
volgens de richtlijnen voor het scoren van de taaivariabelen die beschreven zijn in
7.2. De geïnventariseerde voorkomens zijn gecodeerd voor de gebruikte woordvorm, de fonologische context (het navolgend segment), zinsaccent en woordaccent. In de analyses van het voorkomen van de oude dialectvarianten wordt
het gebruik van deze varianten afgezet tegen de overige varianten 8 . In de dataverzameling voor de taalvariabele (ij) zijn ook de realisaties van de 'korte ei'
opgenomen, m a a r zij worden hier verder buiten beschouwing gelaten. Dergelijke vormen zijn in principe geen b r o n voor realisaties in de vorm van de oude
T

Zoals al eerder opgemerkt is de bandopname van twee informanten van het formele deel van
het interview door technische problemen spaak gelopen. Dientengevolge bedraagt het aantal
informanten waarvoor taalmateriaal aanwezig is, 141.
'Inclusief monoftongering, verkorting en reductie tot [э]; het uitgangspunt is, dat de oude
dialectvariant in principe een potentieel alternatiefis voor al deze varianten.
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di alect vari anten 9 .
De frequenties van de variabelen (ui) en (ij) in het formele en informele deel
van het interview zijn te vinden in tabel 7.3. Het betreft het maximum aantal
vormen dat in aanmerking komt en in de terminologie van het 'potentieel' hebben de cijfers betrekking op het extensieve potentieel. Tevens is in tabel 7.3 de
frequentie van de woordvormen met een oude di alect variant vermeld, het aantal informanten dat een dergelijke variant gebruikte en het aantal informanten
waarvoor gegevens beschikbaar zijn 10 .

frequentie potentieel
frequentie oude varianten
aantal informanten
aantal informanten dat
oude variant gebruikt

formeel
(ui)
2202
86
140
27

informeel
(ui)
2633
135
143
30

formeel

informeel

(ij)
6589
160
141
40

(ij)
6983
258
143
43

Tabel 7.3: Extensief potentieel van de taalvariabelen (ui) en (ij)

Ondanks de ogenschijnlijk hoge frequentie van de taal vari abelen is er een
aanzienlijke spreiding van de frequentie ofwel het aantal voorkomens per informant en dat heeft vooral voor de (ui) in het formele interview gevolgen. Er
zijn verscheidene informanten waarbij deze variabele slechts Ín zeer bescheiden
mate voorkomt. Afgezien van het feit dat de frequentie van een variabele sterk
beïnvloed kan worden door het gespreksonderwerp, geeft deze spreiding ook aan
dat informanten verschillen in de mate van uitvoerigheid waarin ze de vragen beantwoord hebben in het formele deel van het interview. De ouderen waren door
de bank genomen langer van stof dan de jonge informanten. Het probleem van
de frequentie kan alleen maar toenemen als het aantal vormen dat als potentiële
kandidaat voor de oude dialectvarianten wordt aangemerkt, wordt teruggebracht.
De eerste reductie komt op rekening van de eigennamen, omdat het niet uit
te sluiten is dat in zo'n geval het gebruik van een dialectvariant de weerslag is
van een bepaalde gewoonte om de betreffende entiteit zo te noemen 11 . In het
materiaal bleek één vorm voor te komen die een afwijkend patroon vertoonde, nl.
de vorm /dyzma/.
Deze bleek bij informanten voor te komen, die verder geen
In de v«rïamelde data bleek één uitzondering te bestaan: het woord klein werd één keer met
een / i / gerealiseerd. Dat juist dit woord een uitzondering vormt wekt geen verbazing. Er zyn
meerdere dialecten waarin dit woord met deze variant voorkomt. Zie ook 5.5.
10
Bij één van de informanten bleek geen enkele maal de (ui) in het formele deel voor te komen.
waardoor het aantal informanten op 140 komt.
u
D i t leidde in de formele d a t a tot de uitsluiting van 3x een /y/^-vorm, alle drie in dezelfde
eigennaam, nl. de Wolfskvul, een Nijmeegse wijk. In de informele data was de luuzemert het
slachtoffer, een aanduiding die overigens slechts één keer voorkwam.
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enkele keer de / y / - v a r i a n t gebruikten, terwijl het omgekeerd ook zo was d a t
deze vorm niet voorkwam bij informanten die vaak de / y / - v a r i a n t gebruikten.
De reden m o e t zijn dat deze vorm in de s t a n d a a r d t a a l niet onbekend is en dat
hij een algemener gebruik kent als indicator van minder formeel taalgebruik 1 2 .
Uitsluiting van deze vorm h o u d t een vermindering van drie / y / - v o r m e n in voor
het formele t a a l m a t e r i a a l en een vermindering van m a a r liefst 19 vormen voor
het informele t a a l m a t e r i a a l . Vervolgens is a a n de h a n d van de dialectenquêtes
alsook op basis van gegevens uit de omliggende dialecten bepaald welke woorden
in potentie d e oude dialectvariant zouden kunnen hebben. De m a a t voor het
virtuele potentieel is relatief r u i m genomen, o m d a t het niet uitgesloten is d a t
een bepaald woord in het hedendaagse Nijmeegs niet meer voorkomt in die o u d e
gedaante. D a t geeft echter de mogelijkheid om a a n de h a n d van de verzamelde
gegevens te bezien of er verschillen b e s t a a n tussen woorden in de m a t e waarin
de oude dialectvariant optreedt.
De cijfers voor het virtuele potentieel s t a a n vermeld in tabel 7.4. Er blijkt een
aanzienlijke reductie te h e b b e n plaatsgevonden in het a a n t a l potentiële vormen,
vooral bij de (ij). Dat l a a t s t e resultaat is vooral een gevolg van het feit dat deze
klank vaak op het woordeinde voorkomt en d a n vooral bij p r o n o m i n a personalia
en de woordvorm 6y, contexten waarin de / i / - v a r i a n t niet voorkomt.

frequentie potentieel
frequentie oude varianten
aantal informanten
aantal informanten dat
oude variant gebruikt

formeel
(ui)
1827
79
140
25

informeel
(ui)
2055
116
143
26

formeel

informeel

(ij)
2633
160
141
40

(ij)
3383
258
143
43

Tabei 7.4: Virtueel potentieel van de taaivariabelen (ui) en (ij)

De cijfers van tabel 7.4 maken duidelijk d a t de oude dialectvarianten nog bij
een redelijk deel van de informanten voorkomt, al is het gemiddeld gebruik gezien
het totaal aantal dialectvarianten niet hoog. Verder blijkt er geen sprake te zijn
van analogiewerking. De oude dialectvarianten komen voor in die vormen waarin
ze o m taalhistorische redenen en n a a r de n o r m e n van het oude dialect thuishoren.
In d a t opzicht verschillen de resultaten van het s p o n t a n e taalgebruik duidelijk
van die van de dialecttest (zie 5.5). In de dialecttest t r a d analogiewerking in
sterke m a t e op en dit proces is blijkbaar door de taak afgedwongen.
іг

Ое voim /dyzaiid/ heeft ook een geheel eigen dialectgeogiafische verspreiding. Op veel
plaatsen heeft deze voim гісЬ onttrokken aan het diftongeringsproces; гіе de taalkaart in Onze
ТааІЫіп VII, 381.
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Een aspect dat niet verder uitgewerkt wordt, betreft de lengte of rekking
van de /i/ en de /y/. In bepaalde woorden komen deze fonemen als een extra
gerekte, lange vocaal voor. Deze variatie treedt zelfs op binnen een en hetzelfde
woord: /hys/ vs. /Ьу:гэ/. De distributie van dit verschijnsel is niet (direkt)
herleidbaar op een eenvoudig fonologisch principe, al is het wel duidelijk zoals
Pulles (z.j.) constateert dat de gerekte vocaal vooral voorkomt voor velare en
labiale consonanten en dan speciaal nog voor velare en labiale Spiranten. De
gerekte realisatie is alleen onderscheiden in de data van het informele deel. Bij
de (ui) komt deze twee maal voor (in de eigennaam /ly:zamert/ en in /hyiza/).
Bij de (ij) komt de gerekte variant 15 maal voor bij 9 verschillende informanten,
waarvan 10 maal in de infinitief /кі:кэ/. Ondanks de relatief geringe frequentie
van de oude dialectvarianten, lijken de informanten die deze oude vormen nog
gebruiken zich nog (enigermate) bewust van het feit dat deze klanken in bepaalde
woorden en onder bepaalde condities lang dan wel kort zijn.
7.3.3 Stijlvenchuiving:

van formeel naar informeel

De oude dialectvarianten zijn de enige varianten die zowel in het formele als het
informele deel van het interview onderzocht zijn. Het ligt voor de hand om de
resultaten te gebruiken om te onderzoeken of er een stijl verschuiving aanwijsbaar
is tussen de beide delen, te meer daar het hier om een verschuiving in spontaan
taalgebruik gaat. Nu is een vergelijking van beide delen niet zonder problemen.
Een eerste hindernis is de relatieve zeldzaamheid van het onderzochte verschijnsel
in die zin dat een groot deel van de informanten de oude varianten niet gebruikt
en de consequentie is dat een eventuele stijlverschuiving bij deze informanten
niet zichtbaar is aan het gebruik van deze klanken. Een tweede hindernis is
de lage frequentie van de variabele (ui) bij veel informanten en dan met name
in het formele deel van het interview. Een lage frequentie leidt tot een lage
betrouwbaarheid van de scores en dat leidt weer tot problemen bij het statistisch
toetsen van een verschuiving.
Een ruwe vergelijking tussen het formele en informele interview is niet juist,
omdat in het formele deel ook passages zitten die minder formeel van aard zijn.
De toegepaste codering naar formaliteit in de data schept echter twee mogelijk
heden voor verder onderzoek. Ten eerste kan voor het formele deel zelf nagegaan
worden of er een stijlverschuiving zichtbaar is binnen het formele interview. Ten
tweede kan de index voor het formele deel, die gebruikt wordt voor de vergelij
king met het informele deel, beperkt worden tot het strikt formele deel, te weten
de direkte antwoorden op de vragen die behoorden tot het formele deel van het
interview.
Wanneer we willen weten of de driedeling voor het formele interview in for
meel, semi-formeel en informeel succesvol was in termen van een stijlverschuiving,
dan gaat zo'n vergelijking uiteraard alleen op voor die informanten die ook daad
werkelijk de oude dialect varianten gebruiken. De aantallen zijn te gering om een
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vergelijking op basis van informanten door t e voeren, m a a r het is wel mogelijk o m
de gebruiksfrequenties op het niveau van die groep in h a a r geheel te vergelijken.
Deze zijn te vinden in tabel 7.5.

semi-formeel

informeel

38 (18.4%)
168 (81.6%)
206

27 (26.5%)
75 (73.5%)
102

14 (53.8%)
12 (46.2%)
26

67 (15.1%)
377 (84.9%)
444

58 (24.3%)
181 (75.7%)
239

35 (47.3%)
39 (52.7%)
74

formeel
(ui)
/У/
/cey/ of variant
totaal

(W
Λ/
/ei/ of variant
totaal

Tabel 7.5: A a n t a l o u d e dialectvarianten versus overige varianten in het formele
deel van h e t interview, uitgesplitst n a a r formaliteit; het a a n t a l i n f o r m a n t e n voor
de (ui) b e d r a a g t 25, voor de (ij) 40.

Ook zonder een berekening van de χ 2 is het duidelijk dat de verschuivingen in
de frequenties in tabel 7.5 d u i d e n op een stijlverschuiving. De relatieve frequentie
van de oude dialectvarianten neemt toe n a a r m a t e de m a t e van formaliteit d a a l t 1 3 .
Een tweede b r o n van gegevens voor het aantonen van een stijlverschuiving
wordt gevormd d o o r een vergelijking tussen het formele en informele deel van het
interview 1 4 . Een verschuiving kan het duidelijkst aan het licht k o m e n , als alleen
die d a t a uit het formele deel van het interview gebruikt worden die behoren t o t
de als formeel gecodeerde passages 1 5 . In de formele passages van het formele in
terview blijken 19 informanten de variant /y/ t e gebruiken versus 26 i n f o r m a n t e n
in het informele interview; voor de variant /i/ bedragen de a a n t a l l e n respectie
velijk 40 en 43. E r is dus sprake van een t o e n a m e , al is die niet spectaculair.
Een i-test levert geen significant r e s u l t a a t op wat betreft een t o e n a m e van het
aandeel van de / y / - v a r i a n t ( i = — . 2 3 , d / = 1 3 9 ) , m a a r wel voor de t o e n a m e van de
13

Eeii statistische evaluatie van deie verschuiving is overigens discutabel, omdat de frequen
ties samengesteld zijn uit meerdere waarnemingen per informant. Het zijn geen onafhankelijke
gegevens en het gevolg is dat er een inflatie plaatsvindt van de toetsgrootheid (zie Altham 1976).
Met dit soort gegevens is het verre van denkbeeldig dat het onderzochte effect groter lijkt dan
het in feite is.
14
Eï is voor de data uit het informele interview ook nog nagegaan of er een verschuiving optrad
tussen die voorkomens die binnen de grenzen van het transcript gescoord zijn en die voorkomens
die buiten het transcript om gescoord zijn. Het resultaat was negatief.
"Dat heeft weliswaar tot gevolg dat er voor sommige informanten geen data overblijven voor
de (ui). Indien de betreffende informanten de oude dialectvarianten niet blijken te gebruiken
in de als minder formeel gecodeerde passages, mag gevoeglijk worden aangenomen dat ze deze
varianten ook niet gebruikt zouden hebben in de meer formele passages, mits deze varianten
gevoelig вцп voor stijlverschuiving.
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/i/-variant (ί=2.95, df—140, p=.004). De afwezigheid van een significant effect
bij de (ui) is in zoverre niet vreemd, dat door het relatief lage aantal voorkomens
bij sommige informanten de score van deze variabele nogal onderhevig is aan
schommelingen. Daarbovenop komt het probleem dat de oude dialectvarianten
überhaupt weinig voorkomen. Daarom mag de conclusie getrokken worden dat
er sprake is van een stijlverschuivingseffect.
Tot slot is er nog een derde bron van gegevens die bewijsmateriaal zou kunnen leveren voor de stijlgevoeligheid van de oude varianten, nl. zinsaccent. Het
zinsaccent hangt samen met informatiewaarde van de zinsdelen. Men mag veronderstellen dat de delen die een hogere informatieve waarde hebben, meer in
de aandacht van de spreker staan; de mate van aandacht op haar beurt is weer
verbonden met het monitorbegrip bij Labov (1971a:203). De gegevens voor die
informanten die een oude variant gebruikten voor respectievelijk de (ui) en de
(ij) in het informele deel staan in tabel 7.6. Er is gecontroleerd voor woordaccent door alleen die gevallen op te nemen waarin de variabele voorkomt in de
syllabe die woordaccent heeft. Er is een onderscheid gemaakt tussen sterk zinsaccent [+zinsaccent], gemiddeld zinsaccent [± zinsaccent] en zwak zinsaccent
[—zinsaccent].

+ zinsaccent

± zins accent

- zinsaccent

49 (25.1%)
146 (74.9%)
195

48 (27.4%)
127 (72.6%)
175

12 (54.5%)
10 (45.5%)
22

32 (13.7%)
201 (86.3%)
233

149 (27.4%)
395 (72.6%)
544

50 (39.7%)
76 (60.3%)
126

(ui)

hl
/cey/ of variant
totaal

m
N
/ei/ of variant
totaal

Tabel 7.6: Aantal oude dialectvarianten versus overige varianten in het informele
deel, uitgesplitst naar mate van zinsaccent; alleen die voorkomens zijn geselecteerd die woordaccent hebben

De resultaten in tabel 7.6 maken duidelijk dat er zowel voor de (ui) als (ij)
een toename van de oude dialectvarianten gepaard gaat met een afname van
het zinsaccent. Ze ondersteunen de veronderstelling dat de oude dialectvarianten stijlgevoelig zijn. Tegelijkertijd vormen ze bewijsmateriaal dat de verdeling
van aandacht gedurende het spreken een fijnbesnaard proces is dat niet alleen
werkzaam is tussen stijlen en het is interessant om te zien dat er zelfs op het
niveau van de zin, of beter gezegd de uiting, een soort van 'normatieve monitoring' plaatsvindt. De mate van aandacht is binnen de uiting niet evenredig
verdeeld; er zijn centrale en perifere delen. In dat opzicht lijkt de spraakmonitor
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veel gelijkenis te vertonen met het aandachtsmechanisme dat gevonden is bij de
registratie van oogbewegingen bij het bekijken van afbeeldingen (zie Mackworth
& Morandi 1967)le.
7.3.4 De invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse
Voor zowel de d a t a van het formele als het informele interview kan de samenh a n g tussen de sociaal-demografische variabelen met de taalvariabelen (ui) en (ij)
onderzocht worden. De index voor de taalvariabelen is de p r o p o r t i e o u d e dialectvarianten ten opzichte van het totaal a a n t a l potentiële voorkomens. O m de d a t a
van het formele interview zo formeel mogelijk te laten zijn, is de analyse beperkt
tot die passages die als formeel gecodeerd zijn. De r e s u l t a t e n van de afzonderlijke variantie-analyses geven een identiek resultaat. Voor alle vier de analyses is
alleen het effect voor beroepsgroep significant 1 7 . De conclusie ligt voor de h a n d :
in de lagere beroepsgroepen komt de oude dialectvariant frequenter voor.
Het is echter verrassend dat er geen effect n a s p e u r b a a r is voor leeftijd of
sekse. De afwezigheid van zo'n effect zou tot de conclusie k u n n e n leiden dat
de onderzochte variabelen in gelijke m a t e in de leeftijdsgroepen gebruikt wordt
en dat er in de m a t e van gebruik zelfs geen onderscheid b e s t a a t tussen de oude
m a n n e n en de meisjes. De afwezigheid van een stratificatie n a a r leeftijd en sekse
zou wijzen op een variabele die in de tijd tamelijk stabiel van a a r d zou zijn en
dergelijke variabelen blijken tamelijk zeldzaam in de Nijmeegse taalsituatie 1 8 .
Natuurlijk is het niet uitgesloten dat een dergelijk type variabele b e s t a a t , m a a r
het is ook niet uitgesloten dat bij deze variabelen door de toegepaste analyse
in combinatie met de verdeling van de onderzochte variabelen b e p a a l d e effecten
o n d e r d r u k t worden.
Als de omvang van de error in de meting een grote rol zou spelen d a n zou de
error teruggedrongen kunnen worden door een verzamelindex te berekenen 1 9 . Het
resultaat blijft echter hetzelfde; in een variantie-analyse blijkt alleen het effect
voor beroepsgroep significant (F—7.592, d / = 2 , ] 3 1 , p = . 0 0 1 ) . N i e t t e m i n is ook
dit resultaat nog niet overtuigend in die zin d a t er mogelijk twee aspecten onderscheiden m o e t e n worden: (a) de m a t e van frequentie van gebruik, die nagespeurd
wordt door middel van een variantie-analyse; (b) het al dan niet gebruiken van
de oude dialectvarianten, afgezien van de m a t e van frequentie. Als de verdeling
tussen informanten die de oude varianten frequent gebruiken en informanten die
de oude varianten slechts sporadisch gebruiken vrij scherp is, d a n h o u d t dat een
16
Labov (1974) vond dat een bepaalde vocaalveiandering in New York City het meest geprononceerd te voorsehyn kwam in lexicale items met een sterke nadtuk. Dat resultaat ondersteunt
eveneens deze conclusie.
"Infoimeel (ц): F=9.428, # = 2 , 1 3 1 , p=.O00; formeel (ij)·. F=6.327, # = 2 , 1 2 9 , p-.002; infor
meel (ui) F=6M3, df=2,131, p=.003; formeel (ui): F=3.580, ¿/=2,128, p=.031.
x8
Zie de resultaten in de hoofdstukken 6, 7 en 8.
19
Te betekenen door de afzonderlijke proporties op te tellen en vervolgens te middelen.
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vergroting van de errorvaxiantie in. Door deze vergroting kan een bepaald effect
ondergesneeuwd raken.
Het al dan niet gebruiken van de oude dialectvarianten kan onderzocht worden
met behulp van een loglineaire analyse. De hoeveelheid informanten die in het
formele of informele deel van het interview een oude dialectvariant van de (ui)
of (ij) gebruikt, wordt afgemeten tegen de hoeveelheid personen die deze variant
niet gebruikt. De te analyseren gegevens, uitgesplitst naar beroepsgroep, leeftijd
en sekse, staan in tabel 7.7.

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes jongens
15-18
15-18
9/12
3/12
7/12
1/12,
2/12
2/12
6/36
18/36

mannen
35-44
5/12
3/11
1/12
9/35

mannen
60-74
10/12
9/14
3/10
22/36

totaal
27/48
20/49
8/46
55/143

TabeJ 7.7: Het aantal informanten dat een oude dialect variant van de (ui) en/of
(ij) gebruikte versus het aantal potentiële gebruikers, uitgesplitst naar beroepsgroep, leeftijd en sekse (n=143)

Het optimale model voor de gegevens in tabel 7.7 blijkt het model te zijn
waarin zowel het interactie-effect van het gebruik van de dialectvarianten en
groep (leeftijd/sekse) als van het gebruik en beroepsgroep aanwezig is (£=3.672,
df=6 p=.721). Dat betekent dat een ordening van de data op deze wijze wel
degelijk een leeftijd/sekse-effect voor de informantgroepen laat zien en een inspectie van de cijfers in tabel 7.7 maakt duidelijk dat de oudere mannen en de
jongens de hoogste cijfers kennen en dat de meisjes aan de lage kant zitten wat
betreft het aantal gebruikers. Een loglineaire analyse toegepast op de jongeren
laat een significant verband zien tussen sekse en gebruik. De verschillen tussen de
leeftijdsgroepen zijn eveneens significant in een loglineaire analyse toegepast op
de mannelijke informanten. Opvallend is de relatief lage score van de middelste
groep mannen. Het is de vraag of deze uitslag typisch is voor leeftijdsgebonden gedrag ('age-grading') of dat het onderzochte verschijnsel als het ware weer
opgepikt is door de jongens.
7.3.5 Lexicale diffusie
Eén van de meer populaire thema's in recente handboeken over taaivariatie en
taalverandering is lexicale diffusie (Chambers & Trudgill 1980:174-180, Hudson
1980:168-171, Lass 1984:327-329). Woorden blijken ongelijke kansen te hebben
bij een taalverandering, zoals al vaak in de oudere taalhistorische en dialectologische literatuur is vastgesteld. Het model dat geschetst wordt voor de wijze
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waarop een taalverandering zich door individuele lexicale items heenwerkt is vergelijkbaar met de wijze van verspreiding van epidemieën. Na een langzame start
(in enkele lexicale items) treedt een fase in van een versnellende verspreiding.
Omdat het aantal beschikbare items snel afneemt, treedt er een vertraging in en
het proces sterft af, waarbij sommige woorden zich mogelijk aan de verandering
weten te onttrekken. Het verloop kan weergegeven worden met een S-curve en
zo'n verloop lijkt toepasselijk, omdat deze vorm van verspreiding zeer algemeen
blijkt voor te komen bij de verspreiding ofwel diffusie van vernieuwingen (zie
Mahajan & Peterson 1985).
Een dergelijke weergave spreekt intuïtief wel aan en het laat wederom zien
dat taalverandering gekenmerkt wordt door geleidelijkheid, zelfs op het niveau
van het lexicon. Er zijn echter nauwelijks sociolinguïstische data beschikbaar
die laten zien dat op het niveau van het lexicon van sprekers van vlees en bloed
zo'n curve aanwezig is. De beschikbare data leveren bewijsmateriaal voor de
begin- en eindfase van lexicale diffusie, maar voor het middenstuk ontbreken de
gegevens. Chambers & Trudgill (1980:180) trachten het gebrek aan gegevens te
ondervangen door de mate van gebruik van een variabele af te zetten tegen het
aantal sprekers, maar dat zegt feitelijk niets over de verdeling van de variabele
over de lexicale items. Daarnaast is het niet duidelijk hoe (tijdelijke) overgeneralisaties door analogiewerking, een verschijnsel dat zo vaak gepaard gaat met
een taalverandering, in een S-curve ondergebracht moeten worden.
Hoe zijn de oude dialectvarianten van de (ui) en de (ij) over woorden of
woordtypen verdeeld? De gegevens zullen natuurlijk beperkt moeten worden
tot die informanten die een oude dialectvariant gebruiken. Verder kunnen zowel
gegevens ontleend worden aan het formele als aan het informele deel van het
interview. Ten slotte zou het goed zijn om niet-lexicale factoren die het beeld
zouden kunnen beïnvloeden onder controle te houden. Dat is in elk geval deels
uitvoerbaar voor de mate van woord- en zinsaccent. Daarom worden voor de
informele data ook de resultaten bekeken als de mate van accent (deels) constant
wordt gehouden: die voorkomens zijn opgenomen waarin het woordaccent ligt op
de syllabe waarin de (ui) of (ij) voorkomt en waar een middelmatig zinsaccent
aanwezig is ([izinsaccent]). Voor de (ui) zijn daar nog de voorkomens met
[+ zinsaccent] aan toegevoegd om een redelijk aantal waarnemingen te krijgen.
In tabel 7.8 zijn de resultaten te vinden voor de (ui), geordend naar een
aantal woordtypen. De term woordtype houdt in, dat bijvoorbeeld onder de
categorie luisteren alle verschijningsvormen van dit werkwoord zijn verenigd. Er
is overigens steeds nagegaan of zo'n generalisering in de vorm van woordtypes
de data geen geweld aandeed. Vandaar dat sommige vormen die men tot hetzelfde woordtype zou kunnen rekenen, toch uitgesplitst zijn. Een voorbeeld is de
uitsplitsing in vier categorieën van het woordje uti.
Het variërend aandeel van de /y/-variant in tabel 7.8 brengt duidelijke verschillen aan het licht tussen de onderscheiden woordtypen. Vooral de restca-
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woordtype
uit prepositie
uii adverbium
uii deel fimctiew
uit deel inhoudsw
buiten prep /adv
buiten deel woord
huis
huis deel woord
thuts
luisteren
rest (freq <10)
totaal

formeel
informeel
inform + / ± ace
freq /y/
% freq /У/
%
% freq /y/
120 42 35 0%
31 16 51 6%
13 5 38 5%
79 26 32 9%
30 9 30 0%
81 27 33 3%
34 10 29.4%
32 6 18 8%
40 11 27 5%
41 10 24 4%
54 6 11 1%
44 10 22 7%
30 7 23 3%
10 1 10 0%
30 7 23 3%
4 0
0 0%
6 1 16 7%
4 0 0 0%
15 7 46 7%
53 13 24 5%
52 12 23 1%
11 2 18 2%
17 1 5 9%
37 6 16 2%
47 12 25 5%
10 2 20 0%
47 12 25 5%
6 1 16 7%
7 3 42 9%
6 1 16 7%
53 12 22 6%
33 1 3 0%
65 13 20 0%
334 79 23 7% 438 116 26 5% 370 97 26 2%

Tabef 7.8: Frequentie van de /y/-variant versus totaal aantal voorkomens, uit
gesplitst naar woordtypen, voor die informanten die de /y/-variant gebruikten;
voor het informele deel wordt ook de verdeling over de woordtypen gegeven met
woordaccent en [ + / ± zinsaccent]

tegorie scoort laag 2 0 en dat zou de indruk kunnen wekken dat de oude variant
beperkt is tot een selecte groep van woorden en wel die woorden die een relatief
hoge gebruiksfrequentie hebben. In deze selecte groep is er echter geen ordening
te onderkennen die direkt in verband gebracht zou kunnen worden met de woord
frequentie. Het woord mt boekt niet de hoogste score. Nu mag met uitgesloten
worden dat er vertekeningen in de gepresenteerde data aanwezig zijn. Ten eerste
gaat het om een bescheiden aantal voorkomens, op de tweede plaats zijn de data
geaggregeerd. De data voor het informele deel zijn groter in aantal en het beeld
dat daar te voorschijn komt, biedt een beter aanknopingspunt voor de rol van de
woordfrequentie, ware het niet dat nu ook de restcategorie relatief hoog scoort.
Ook de data van het informele deel maken evenwel duidelijk dat de /y/-variant
niet gelijkelijk verdeeld is over de verschillende woordtypen. Al mag die conclu
sie getrokken worden, er resten voor een verklaring in de geest van een lexicaal
diffuus proces nog een aantal problemen. Op de eerste plaats is de verdeling over
de woorden niet zo extreem als men op basis van een S-curve zou verwachten.
Op de tweede plaats blijken onderscheidingen naar woordsoort (bijvoorbeeld uit
als prepositie of als adverbium) of naar het feit of het betrokken woord deel uit
maakt van een overkoepelend woord, verschillen teweeg te brengen in het aandeel
van de /y/-vanant. Op de derde plaats blijken ook andere factoren van invloed
20
D e /y/-vormen in de categorie 'rest' котел voor rekening van de volgende woorden
formeel - ¿ruien (van het ijs) (lx), - informeel - kuit (2x), duiventil (lx), Huiver (2x), ruit (2x),
kruispunt (3x, eén informant), ruiken (lx), zeeptchum (lx), juttt (lx)
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te zijn. Voor de / y / - v a r i a n t wordt in t a b e l 7.8 ook de verdeling gegeven van de
de voorkomens die woordaccent h e b b e n en die een sterk of gemiddeld zinsaccent
hebben Deze tamelijk grove controle voor accent heeft n i e t t e m i n t o t resultaat
dat er een homogenisering van het aandeel van de / y / - v a r i a n t in de onderscheiden woordtypes o p t r e e d t . Weliswaar b e s t a a n er nog steeds verschillen, m a a r ze
zijn onmiskenbaar m omvang afgenomen.
De gegevens voor de / ¡ / - v a r i a n t , geordend naar w o o r d t y p e , s t a a n in tabel
7.9. Ze zijn op dezelfde wijze tot s t a n d gekomen als die van de / y / - v a r i a n t .

woord(type)
zijn verbum
altijd
kijken
kijk interjectie
krijgen
mijn possesief
mijn casus obliq
blijven
tijd enkelvoud
lijken
vijftig
rest (freq <10)
totaal

formeel
freq / i /
%
180 45 25 0%
103 17 16 5%
29 10 34 5%
63 36 57 1%
45 8 17 8%
77 13 16 9%
55 12 21 8%
35 5 14 3%
16 1 6 3%
11 7 63 6%
10 0 0 0%
133 6 4 5%
757 160 21 1%

informeel
freq / i /
%
278 103 37 1%
110 23 20 9%
71 18 25 4%
40 22 55 0%
104 35 33 7%
51 6 11 8%
67 21 31 3%
44 10 22 7%
57 1 1 8%
1
0 0 0%
33 5 15 2%
188 14 7 4%
1054 258 24 5%

inform ± ace
freq / i /
%
188 67 35 6%
0
0
51 13 25 5%
22 12 54 5%
84 28 33 3%
19 3 15 8%
43 11 25 6%
35 10 28 6%
34
1 2 9%
1
0 0 0%
7
1 14 3%
60
3 5 0%
544 149 27 4%

Tabel 7.9: Frequentie van de / i / - v a r i a n t versus totaal a a n t a l voorkomens, uitgesplitst n a a r w o o r d t y p e n , voor die informanten die de / y / - v a r i a n t gebruikten;
voor het informele deel wordt ook de verdeling over de w o o r d t y p e n gegeven met
woordaccent en [-(-zinsaccent]

De restcategorie in tabel 7.9 blijkt m alle o m s t a n d i g h e d e n laag t e scoren 2 1 .
D a a r n a a s t blijkt een relatief frequent woord, nl. tijd, een laag aandeel / i / varianten t e h e b b e n en d a a r staat d a n een groot aandeel van deze variant in
de interjectie kijk tegenover. K o r t o m , de differentiatie tussen de onderscheiden
woordtypes voor de taalvariabele (ij) blijkt groter d a n die voor de (ui) en het
beeld is meer in overeenstemming met het p a t r o o n dat op basis van een lexicaal
diffuus proces verwacht m a g worden. Globaal bezien lijkt de gebruiksfrequentie
van een woord wederom een rol te spelen in de m a t e waarin de oude variant opJ1

De /i/-vormen in de categorie 'rest' komen voor rekening van de volgende woorden - formeel
- gehjk (lx), bekijken, (lx), wijf (lx), wijs (adj ) (lx), begrijpen (2x), - informeel - gehjk (lx),
broekspijpen (lx), Щеп (lx), kwiji(2x), rijbewijs (lx), dichtgespijkerd (lx), jpij<en(lx), strijken
(lx), wijs (аф ) (lx), tjzer (lx), pijp (lx), konijn (lx), zijn (poss ) (lx) Meer informatie over
het woordtype mijn als casus obhquus is te vinden m hoofdstuk 8
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treedt, maar ook hier is de rol van de gebruiksfrequentie niet doorzichtig. Andere
factoren spelen hun partij mee, zoals de functie van een woord, hetgeen bespeur
baar is bij de interjectie kijk. Maar er zijn ook minder inzichtelijke aspecten.
Een raadselachtig geval is het verbum krijgen. Een verdere uitsplitsing van de
vormen van dit verbum brengt аал het licht, dat vooral de enkelvoudsvorm een
bevoordeelde plek is voor het optreden van de oude dialectvariant. In het for
mele deel komt in de enkelvoudsvorm de /i/ in 21.6% van de gevallen voor. In
de overige vormen is het aandeel 0%. In het informele deel is het aandeel van
de /i/ voor de enkelvoudsvorm 44.8% tegenover 13.5% voor de overige vormen.
Gecontroleerd voor accent blijven de verhoudingen vrijwel gelijk (44.4% versus
13.3%). Dat leidt ook voor de taalvariabele (ij) tot de conclusie dat ook andere
factoren dan gebruiksfrequentie van invloed zijn op het relatieve aandeel van de
oude dialect variant.
Al zijn er andere factoren werkzaam en al is het niet duidelijk wat voor fac
toren dat zijn, het is niet uitgesloten dat dergelijke factoren uiteindelijk tot een
lexicaal-specifiek resultaat kunnen leiden. Er zijn in elk geval zowel bij de (ij)
en de (ui) geen fonetisch-fonologische factoren aanwijsbaar in het optreden van
de oude dialectvariant, terwijl gebruiksfrequentie een aanwijsbare maar ondoor
zichtige rol speelt. Beide aspecten worden typerend geacht voor een proces van
lexicale diffusie (zie Labov 1981).
7.4 DE DIFTONGEN EN DE MONOFTONGERING
7.4.1 De afbakening van de variabelen
In het vorige hoofdstuk over de resultaten van het voorlezen van de woordenlijst
is de monoftongering van het trio diftongen (ij), (ui) en (ou) al aan de orde
geweest. Daar bleek het verschijnsel van monoftongering zich bij alle drie de
diftongvariabelen voor te doen, al bleef de (ou) enigszins achter. Verder bleek de
monoftongering een patroon van sociale stratificatie te vertonen. Hier wordt de
monoftongering onderzocht in het spontane taalgebruik van de informanten. De
gegevens zijn afkomstig uit het informele deel van het interview. Het betreft de
gegevens van 121 informanten 2 2 .
De eerste stap in de afbakening van een taalvariabele behelst de vraag welke
voorkomens c.q. welke varianten in de analyses naar de mate van monoftongering
betrokken moeten worden. Het ligt voor de hand, dat allereerst de voorkomens
uitgesloten worden die de in 7.3 besproken oude dialect vari anten bevatten. Op
de tweede plaats moeten de verkorte varianten uitgesloten worden. Bij elk van
In elk van de twaalf cellen van de onderzoeksopzet ontbreken de gegevens van 1 à 2 informanten. Er zyn wel gegevens over deïe informanten verzameld, maar de scores zyn niet meer
bijgesteld en gecontroleerd in een tweede ronde. Om een vertekening te voorkomen worden ze
niet in de analyses betrokken. Er гцп twee redenen waarom dit gemis niet ernstig is: (1) er is geen
speciale reden waarom bepaalde informanten ontbreken; de selectie is als random te beschouwen;
(2) er is een zeer groot aantal gegevens verzameld bij de beschikbare 121 informanten.
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de drie varianten komen regelmatig verkorte vormen voor ([e], [ce] en [o]). Ze zijn
te beschouwen als reductievarianten die vooral voorkomen in niet geaccentueerde
contexten. Ze m o e t e n van de analyse van monoftongering uitgesloten worden,
o m d a t het niet beslisbaar is of zij in verband staan m e t een diftong of met een
lange monoftong. In beide gevallen kan reductie leiden tot een korte monoftong,
bij diftongen door h e t verdwijnen van het verglijdingskenmerk, bij monoftongen
door het verdwijnen van de lengte 2 3 . Tot slot dient opgemerkt te worden, dat in
de analyses van de variabele (ij) nu ook de vormen met een 'korte ei' opgenomen
zijn.
Een eerste i n d r u k van de frequentie en het aandeel van de onderscheiden
varianten kan verkregen worden a a n de h a n d van de frequenties. Deze zijn te
vinden in t a b e l 7.10. De codering van de drie betrokken varianten is dezelfde
als in hoofdstuk 6 (zie bijv. tabel 6.2). De volledig gerealiseerde diftongen ([ei],
[œy] en [ou]) v o r m e n variant 1. De lichte diftongen ([e.*], [ce.v] en [o. u ]) vormen
variant 2. De lange monoftongen ([e:], [œ:] en [o:]) vormen variant 3 .

variant
1
2
3
totaal

variabele
(ou)
(ui)
(4)
3376 (58 5%) 1069 (53 0%) 2127 (75 Ъ ч)
1664 (28 8%) 683 (33 9%) 538 (19 1%)
735 (12 7%) 264 (13 1%)
158 ( δ 6%)
2823
5775
2016

Tabel 7.10: De frequenties van de varianten van de drie diftongvariabelen

De positie van de (ou) tegenover de twee andere variabelen komt gezien de
frequenties van de varianten in tabel 7.10 overeen met de r e s u l t a t e n van de woor
denlijst. Bij d e (ij) en de (ui) komen de (meer) monoftonge v a n a n t e n frequenter
voor. De verschillen tussen de (ij) en (ui) zijn niet opmerkelijk groot. M a a r
zowel verschillen als overeenkomsten k u n n e n bedrieglijk zijn. Zowel een verschil
als een overeenkomst in de verdeling van varianten kan ogenschijnlijk zijn door
de invloed van interveniërende factoren die niet evenredig verdeeld zijn over het
drietal diftongvariabelen 2 4 .
Voor de intern-linguïstische analyses is bij de scoring van de voorkomens m e t
13

De reductie kan zelfs verder gaan met als resultaat de 'kleurloze' [a] De reductievormen
worden verder niet geanalyseerd, hetgeen niet wil zeggen dat ze niet interessant zouden zijn Ze
komen in het spontane taalgebruik van de Nijmegenaar frequent voor, frequenter, zo is de stellige
indruk, dan in veel andere taalvariëteiten van het Nederlands Hun aandeel is (ij) 15 7%, (ui)
5 2%, (ou) 16 2% Dit aandeel is berekend op het gezamenlijk totaal van de 'volle vormen', de
oude dialectvananten en de reductievormen
ï4
Er «цп ook voorkomens gescoord buiten het getranscribeerde deel van het interview, indien
dat nodig was om een voldoende aantal voorkomens te verkrijgen Analyses wezen uit dat dit niet
heeft geleid tot een systematische vertekening in de data ten gunste van de standaaidtaalvanant
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drie factoren rekening gehouden: het woord(type) waarin de variabele voorkomt,
de navolgende context en het accent. Deze factoren zullen aan bod komen bij
de verdere analyses. Men kan zich de vraag stellen of de analyses van de internlinguïstische factoren vooraf moeten gaan aan die van de sociaal-demografische
factoren. Bij een gestructureerde taak als de woordenlijst doet deze vraag zich
minder nadrukkelijk voor, omdat alle informanten dezelfde taak onder vergelijkbare condities uitvoeren. Bij een adequate definitie of afbakening van de
taalvariabelen is er op zich weinig winst te boeken met het uitvoeren van internlinguïstische analyses voorafgaand aan de analyse van de invloed van de sociaaldemografische variabelen. Hooguit zal het patroon van samenhang scherper worden wanneer men er door de intern-linguistische analyses in slaagt de definitie van
de taalvariabele te verfijnen ofte verbeteren. In spontane taaldata kunnen echter
aanzienlijke verschillen optreden tussen de informanten wat betreft de contexten waarin een taalvariabele voorkomt. Dergelijke verschillen kunnen vooral van
doorslaggevende betekenis zijn wanneer slechts een gering aantal voorkomens per
taalvariabele verzameld wordt, terwijl de context waarin de variabele voorkomt
een sterke invloed heeft op de realisatie van die variabele. Daar staat tegenover dat een groot aantal observaties per informant min of meer garanties schept
voor de vergelijkbaarheid van de scores tussen de informanten. Een groot aantal
observaties geeft meer zekerheid dat de variabele onder uiteenlopende condities
gerealiseerd wordt en dat mogelijke invloeden van die condities elkaar onderling
neutraliseren. Men kan dan als het ware vertrouwen op de gunstige werking van
het toeval. De score van een taalvariabele kan redelijk zuiver zijn zonder dat alle
factoren die de realisatie van de betrokken taalvariabele beïnvloeden, bekend of
onderzocht zijn.
Wat betreft de mate van monoftongering zal begonnen worden met de analyse van de invloed van de drie primaire sociaal-demografische variabelen, een
strategie die redelijk veilig lijkt gezien de hoge frequentie van deze variabelen.
Er zal worden nagegaan wat het gevolg is van een correctie op de score van
de taalvariabele door die voorkomens uit te sluiten die aan het einde van een
woord en voor een halfvocaal voorkomen. Dat is namelijk de context waarin de
diftongvariabelen het sterkst diftongisch gerealiseerd worden (verg. 6.2).
7.4.2 De invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse
De gemiddelde scores van de drie diftongvariabelen staan in tabel 7.11. De scores
zijn vermenigvuldigd met 100 (zie 6.2.2). De minimale score bedraagt 100 en de
maximale 300.
De invloed van de factoren beroepsgroep, leeftijd en sekse kan onderzocht
worden door middel van variantie-analyse. De effecten met een kanswaarde kleiner dan .10 worden opgesomd in tabel 7.12.
Uit de variantie-analyses blijkt dat alle drie de onderzochte sociaal-demografische variabelen een rol spelen in het variatiepatroon van elk van de drie
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meisjes
15-18

jongens
15-18

mannen
35-44

mannen
60-74

1
2
3

120 51
13177
119 14
123 70

152 21
142 28
138 42
144 30

134 13
133 45
122 63
130 07

126 95
132 50
116 65
126 43

133
134
124
131

1
2
3

115 95
112 65
107 33
112 11

19135
151 76
129 12
157 41

217 77
193 31
168 92
193 33

217 38
192 92
127 29
183 57

183 91
164 10
133 47
161 20

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

121 60
115 94
110 39
116 16

185 30
147 71
130 35
154 45

193 87
178 39
152 14
174 80

196 38
18175
128 95
172 55

173
157
130
154

M

beroepsgroep
beroepsgroep
beroepsgroep
totaal
(m)
beroepsgroep
beroepsgroep
beroepsgroep
totaal

M

totaal
13
88
61
06

00
18
54
17

Tabel 7.11. Gemiddelde scores van de informanten voor de drie diftongvariabe
len, uitgesplitst naar beroepsgroep, leeftij'd en sekse

variabele
(OU)
)J

»
(UI)
И

»
»
»

(υ)
»
я
ïî

и

groep
jongeren
mannen
»
jongeren
»
»
mannen
η

jongeren
»
1}

mannen
ï»

effect
sekse
leeftijd
beroepsgroep
sekse
beroepsgroep
seksexberoep
leeftijd
beroepsgroep
sekse
beroepsgroep
seksexberoep
leeftijd
beroepsgroep

F
11861
6 508
2 722
38 039
7 427
4 560
6 587
20 627
53 339
12 934
6 102
4 199

2b m

df
1,55
2,81
2,81
1,55
2,55
2,55
2,81
2,81
1,55
2,55
2,55
2,81
2,81

Ρ
001
002
072
000
001
015
002
000
000
000
015
018
000

%var
16 8
13 0
54
32 8
128
79
94
29 4
36 8
17 9
84
57
35 1

Tabel 7.12: Resultaten van de variantie-anaJyses voor drie diftongvariabelen
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diftongvariabelen. De variabele (ou) levert het minst uitgesproken patroon op.
Het aantal significante effecten is geringer alsook de hoeveelheid verklaarde variantie. Maar het patroon is niet alleen minder uitgesproken, het heeft ook een
afwijkend verloop. Dat geldt niet voor de factoren sekse en beroepsgroep. Die
vertonen het verwachte verloop. Het is de variabele leeftijd die een verloop laat
zien dat tegengesteld is aan dat van de (ui) en de (ij). Bij vergelijking van de
scores van de mannelijke informanten blijkt er sprake te zijn van een toename
van de mate van de monoftonge uitspraak met het afnemen van de leeftijd. Dit
effect komt vooral voor rekening van de relatief hoge scores van de jongens. Bovendien valt op dat de meisjes gemiddeld niet veel lager scoren dan de mannen.
Het algemene patroon vertoont daarmee een treffende overeenkomst met de resultaten die bij het voorlezen van de woordenlijst geboekt zijn (zie tabel 6.4 en
6.5).
Die treffende overeenkomst bestaat ook voor de taalvariabelen (ui) en (ij) (zie
eveneens tabel 6.4 en 6.5). ET is een aanmerkelijk verschil tussen de jongens en
de meisjes: de meisjes gebruiken veel meer de standaardtalige realisaties. Ten
tweede is er een consistent effect voor beroepsgroep: hoe hoger de beroepsgroep
des te minder treedt de monoftonge uitspraak op. Daarnaast blijken de resultaten
van de spontane taaldata meer uitgesproken te zijn dan de resultaten van de
woordenlijst. De analyses van de spontane taaldata leveren een hoger percentage
verklaarde variantie op: voor de (ui) bij de jongeren is het percentage in totaal
53.7% en bij de mannelijke informanten 38.8%; voor de (ij) komt het percentage
bij de jongeren op 63.1% en bij de mannen op 40.8%. Deze percentages liggen
aanmerkelijk hoger dan bij de woordenlijst (verg. tabel 6.5) en dat komt deels
door het feit dat meer effecten in de spontane taaldata significant blijken te zijn.
Het lijkt erop of het beeld van de variatiepatronen als het ware verscherpt is.
Zowel voor de (ui) als de (ij) treedt bij de jongeren een interactie-effect op tussen
beroepsgroep en sekse, een resultaat dat overigens niet verwonderlijk is gezien
het vloereffect bij de meisjes. Dat houdt in dat het effect van beroepsgroep
bij de jongens veel uitgesprokener is. Bij de mannelijke informanten blijkt nu
ook een leeftijdseffect op te treden, een effect dat overigens minder sterk is dan
het effect voor beroepsgroep. Deze bevinding is in strijd met de conclusie dat
de monoftonge uitspraak niet aan verlies onderhevig zou zijn, een conclusie die
voorzichtig getrokken werd naar aanleiding van de analyses van de woordenlijst.
Er is wel degelijk sprake van een afname en deze schuilt vooral in de relatief
lagere score van de jongens.
Bij de analyse van de diftongvariabelen in de woordenlijst bleek er een sterke
samenhang te bestaan tussen de gemiddelde scores van de informanten en de
opbouw van het gemiddelde in termen van de variantie tussen de gebruikte varianten (zie 6.2.4). Het ging daarbij niet om de absolute gemiddelde scores maar
om de afwijking van de gemiddelde scores van de middenpositie van de schaal (de
middenpositie bedraagt voor de varianten natuurlijk 2; voor de index bedraagt ze
200). De veronderstelling was dat naarmate een spreker meer de middenpositie
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nadert, zijn uitspraakrealisaties meer zullen fluctueren en een grotere variantie
zullen vertonen. De berekende correlaties tussen de mate van afwijking van de
middenpositie en de variantie tussen de gebruikte varianten waren in overeenstemming met deze veronderstelling. De vraag is nu of ook de data voor spontane
taal dergelijke overtuigende correlaties vertonen. Ook de taalvariabele (ou) kan
in de berekeningen betrokken worden, aangezien de volledig monoftonge uitspraak nu wat frequenter voorkomt. De correlaties blijken wederom zeer hoog te
zijn: voor de (ou) bedraagt de correlatie —.86, voor de (ui) —.79 en voor de (ij)
—.94. Ook in de spontane taaldata blijkt er sprake te zijn van een systematiek
in de opbouw van de gemiddelde scores van de informanten.
Bij de bepaling van de gemiddelde scores zijn alle potentiële voorkomens
meegeteld. Dat kan tot gevolg hebben dat ook realisaties zijn meegeteld in die
contexten waarin er tussen de informanten relatief weinig verschil bestaat. Bij
het opsporen van verschillen tussen informanten kan het opnemen van meer homogene contexten tot gevolg hebben, dat verschillen tussen informanten versluierd worden. Dat hangt af van de mate van homogeneniteit in die contexten en
van de mate waarin die context voorkomt. Bij de diftongvariabelen blijkt een
diftonge realisatie vooral voor te komen op het einde van een woord en voor
halfvocalen25. Indien deze context niet overheerst, zal het uitsluiten van deze
context bij de berekening van de gemiddelde score geen ingrijpende gevolgen
hebben. Hooguit zullen de verschillen wat geprononceerder te voorschijn komen.
Dat blijkt dan ook uit de analyses van de (ui) en de (ij). Indien die voorkomens
uitgesloten worden waarbij de taalvariabele voorkomt voor een affix- of woordgrens, dan stijgt natuurlijk de gemiddelde score. Het gemiddelde van de (ui)
voor alle informanten te zamen stijgt van 161.20 naar 163.97 (het totaal aantal
voorkomens daalt tot 1886; dat is 93.6% van het oorspronkelijke aantal). Bij
de (ij) stijgt het gemiddelde sterker, nl. van 154.17 naar 165.97 (het totaal aantal waarnemingen daalt tot 3923; dat is 67.9% van het oorspronkelijke aantal).
Door het grotere aandeel van de uitgesloten contexten in de variabele (ij) kan het
gemiddelde sterker stijgen. Het is overigens opvallend dat de gemiddelde scores
van beide diftongen nu praktisch gelijk zijn. De variantie-analyses van deze bijgestelde scores leveren een nog iets uitgesprokener beeld op dan de analyses van
de oorspronkelijke scores, maar het resultaat is praktisch gelijk.
Bij de (ou) leidt deze ingreep echter tot een veel radicaler resultaat. Niet
alleen is de positie op woordeinde veruit de meest frequente context waarin deze
variabele voorkomt, bovendien wordt deze context voor het grootste deel gevuld
door een enkel woord, nl. het woord nou. Dit woord heeft veelal de functie van
interjectie en het lijkt vooral in die positie onderhevig aan uitspraakvariaties die
niet van fonetische of fonologische aard zijn26.
ÏB

Zie vooi de feitelyke gegevens de volgende paragraaf.
Dergeluke uitspraak variaties kunnen een pragmatische functie hebben. Het is overigens opvallend hoe weinig aandacht er in de conversatie-analyse is voor fonetische verschillen; illustratief
is de analyse van het partikel nou door Pander Maat, Driessen & Van Mierlo (1986). Sassen
M
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Door de uitsluiting van de eerder genoemde contexten daalt niet alleen het
aantal voorkomens (er resteren slechts 510 voorkomens en dat is slechts 18.1%
van het oorspronkelijke aantal), maar ook de gemiddelde score (en wel van 131.06
naar 122.15). Het aantal informanten waarvoor gegevens beschikbaar zijn daalt
van 121 naar 117. Desalniettemin lijkt deze ingreep het variatiepatroon van
de (ou) ten goede te komen in die zin dat de verschillen tussen de groepen
informanten toenemen. De nieuwe gemidddelde scores zijn te vinden in tabel
7.13.
meisjes
15-18

jongens
15-18

mannen
35-44

mannen
60-74

totaal

104.80
108.33
103.33
105.27

153.64
125.00
105.56
128.84

139.55
141.67
121.86
134.36

120.25
128.16
104.42
119.70

128.97
126.78
109.25
122.15

(ou)
beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

Tabe] 7.13: Gemiddelde scores van de (ou) na uitsluiting van de voorkomens
voor affix- of woordgrens

Variantie-analyse van de gezuiverde scores kan meer helderheid verschaffen
over de waarde van de nieuwe gemiddelde (ou)-scores. De effecten met een kans
waarde kleiner dan .10 worden vermeld in tabel 7.14.
variabele
(ou)
η

M
M

îï

groep
jongeren
»
1)

mannen
η

effect
sekse
beroepsgroep
leeftijdxberoep
beroepsgroep
leeftijd

F
16.736
5.806
5.951
6.352
2.349

df
1,52
2,52
2,52
2,79
2,79

Ρ
.000
.005
.005
.003
.102

%var.
18.1
12.6
12.9
12.6
4.7

Tkbei 7.14: Resultaten van de variantie-analyses voor de (ou) na uitsluiting van
de voorkomens voor affix- of woordgrens

De variantie-analyse bij de jongeren levert nu hetzelfde patroon op als bij
de variabelen (ui) en (ij): zowel sekse en beroepsgroep als de interactie tussen
beroepsgroep en leeftijd blijken significante effecten te zijn. Bij de mannelijke
informanten zijn nog steeds zowel beroepsgroep als leeftijd significant, maar even
als bij de (ui) en de (ij) vormt beroepsgroep de factor met de hogere verklaarde
variantie. Het variatiepatroon voor leeftijd is nog steeds niet gelijk aan dat van
(1985) plaatst terecht enige kanttekeningen bij deze conversatie-analytische praktijk.
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de twee a n d e r e diftongvariabelen, m a a r het is duidelijk dat in het algemeen het
variatiepatroon van de (ou) in gezuiverde v o r m meer overeenkomt m e t dat van
de twee andere diftongvariabelen 2 7 .
7.4.3 De samenhang

tussen de

diftongvariabelen

De variatiepatronen van de niet-gecorrigeerde gegevens van de diftongvariabelen
laten een hoge overeenstemming zien tussen de (ui) en de (ij) en een duidelijk
verschil tussen de (ou) en de beide a n d e r e variabelen. Dit onderscheid zou tot
uitdrukking m o e t e n komen in de hoogte van de correlaties tussen de variabelen;
dit onderscheid werd in elk geval gevonden in de correlaties tussen deze drie
variabelen in de woordenlijst (zie 6.2.3). De correlaties voor de d a t a uit het informele deel van het interview s t a a n in tabel 7.15. Behalve voor de totale groep
informanten zijn de correlaties berekend voor de jongere en oudere informanten
a p a r t , o m d a t de s a m e n h a n g tussen de (ou) en de beide andere variabelen duidelijk verschillend was in deze beide groepen voor de data van de woordenlijst.

totaal
jongeren
ouderen

(ou)-(ui)
.23
.34
.38

(ou)-(ij)
.31
.45
.44

(ui)-(ij)
.89
.83
.86

Tabel 7.15: Correlaties tussen de ongecorrigeerde gemiddelde scores van de diftongen voor de t o t a l e groep ( n = 1 2 1 ) en uitgesplitst n a a r twee leeftijdsgroepen

Uit tabel 7.15 blijkt de s a m e n h a n g tussen de (ui) en de (ij) wederom zeer
hoog te zijn, ook in de afzonderlijke leeftijdsgroepen. De correlaties van de (ou)
zijn niet hoog ( m a a r niettemin toch significant) en ook dat is in overeenstemming
met de verwachtingen. Het grote verschil met de resultaten van de woordenlijst
is echter, dat er geen verschil in het correlatiepatroon aanwezig is tussen de beide
generaties. Ook bij de jongeren zijn de correlaties van de (ou) laag. A a n de h a n d
van de resultaten van de woordenlijst ís betoogd, dat de (ou) zich bij de jongeren
geschaard heeft in een monoftongeringsproces dat zich doet gelden voor alle drie
de diftongvariabelen. De correlaties in tabel 7.15 zijn hiermee in tegenspraak.
Het is evenwel niet uitgesloten d a t de gecorrigeerde of gezuiverde scores tot
een resultaat leiden dat meer in overeenstemming is m e t de resultaten van de
woordenlijst. Mocht dat zo zijn, d a n is het de vraag wat de o o r z a a k van dat
verschil nu precies is. Natuurlijk kan d a t eventuele verschil voor een deel toegeschreven worden a a n de relatieve homogeniteit in de uitspraak op het woordeinde,
een context die zo frequent voorkomt bij de (ou). Maar er is nog een aanvullende
37

In de analyses in hoofdstuk 9 zullen de 'geïuiverde' ofwel gecotiigeerde gemiddelde scores
van de diftongvariabelen wotden gebruikt.
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verklaringsmogelijkheid, die overigens verder niet onderzocht wordt. Het is mo
gelijk dat er verschillen tussen de informanten bestaan in de uitspraak van het
woord nou, vooral wanneer dit de functie van interjectie vervult, verschillen die
niet gestuurd worden door de algemene regels voor de uitspraakrealisatie van de
diftongvariabelen. Omdat dit ene woord zich aan het algemene proces onttrekt,
ontstaat er een vertekend beeld in de ongecorrigeerde scores van de (ou). De
proef op de som kan genomen worden door de correlaties tussen de diftongvari
abelen te berekenen voor de gecorrigeerde scores. Het resultaat is te vinden in
tabel 7.16.

totaal
jongeren
ouderen

(ои)-Ы
.50
.74
29

(ou)-(ij)
.40
.63
19

M-PJ)
.90
.83
.&9_

Tabei 7.26: Correlaties tussen de gecorrigeerde gemiddelde scores van de diftongen voor de totale groep (n—117) en uitgesplitst naar twee leeftijdsgroepen

De correlaties in tabel 7.16 geven een nog overtuigender beeld dan de resul
taten van de woordenlijst (verg. tabel 6.7). De gecorrigeerde scores geven een
iets hogere correlatie tussen de (ui) en de (ij). Van groter belang is echter, dat
er nu wel redelijk hoge correlaties bestaan tussen de (ou) en de beide andere dif
tongvariabelen voor de jongeren. De (ou) schaart zich onmiskenbaar onder het
variatiepatroon van de beide andere diftongvariabelen. Bij de ouderen is deze sa
menhang afwezig dan wel gering (de correlaties tussen (ou)-(ui) en (ou)-(ij) zijn
niet significant). Er heeft zich in de loop van de tijd blijkbaar een taalverandering
voorgedaan, waardoor de (ou) is opgenomen in het variatiepatroon dat aanvan
kelijk typerend was voor de (ui) en de (ij). Er tekent zich een veralgemening
af, een verschijnsel dat vaak voorkomt bij een taalverandering. In dit geval is
het opvallend dat deze veralgemening zich voordoet in een fonetisch-fonologisch
proces terwijl dit proces in de tijd aan kracht inboet. Men zou kunnen veronder
stellen dat de hoge correlaties bij de jongeren deels kunstmatig zijn vanwege het
vloereffect bij de meisjes. Dat wordt weersproken door het feit dat de correlaties
voor de groep meisjes en jongens afzonderlijk op een peil blijven dat vergelijkbaar
is met dat van de groep jongeren in haar geheel.
7.4.4 De invloed van Іегеетп, context en accent
In Gerritsen & Jansen (1980) wordt de mogelijkheid onderzocht of het monoftongeringsproces van de /ei/ in Noord-Holland beschouwd moet worden als een
vorm van reductie. Er lijkt immers een kenmerk te verdwijnen, ni. het verglijdingselement; daar staat tegenover dat het eerste element van de diftong verlengd
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wordt. Hun bevindingen weerleggen een interpretatie van de verandering als een
reductieproces en een kernargument wordt gevormd door de bevinding, dat het
voorkomen van de monoftonge varianten niet geconditioneerd is door de afwezig
heid van accent. Het patroon blijkt eerder omgekeerd: de monoftonge varianten
komen meer voor in geaccentueerde posities. De invloed van de factor accent
is in het Nijmeegse materiaal te onderzoeken door de verzameling voorkomens
van de drie diftongvaxiabelen uit te splitsen naar de mate van accent van de
positie waarin ze voorkomen. De voorkomens in het materiaal zijn gecodeerd
naar de mate van zins- en woordaccent en voor beide vormen van accent is een
onderscheid gemaakt in 'sterk' (of 'primair'), 'gemiddeld' en 'zwak'. Sommige
combinaties van deze twee vormen van accent komen slechts weinig voor; bij de
(ou) is er in dat opzicht zelfs bijna geen variatie. In tabel 7.17 worden alleen de
gegevens gepresenteerd van de drie contexten die bij de diftongvariabelen (ui)
en (ij) redelijk frequent voorkomen. Deze tabel geeft verder de verdeling van de
varianten over deze drie contexten.
variant 1

M

variant 2

-bzinsacc. -f-woordacc.
-bzinsacc. -woordacc.
iwnsacc. H-woordacc.
totaal

504
78
358
940

(52.1%)
(51.3%)
(50.2%)
(51.3%)

315
58
260
633

(4)
-f-zinsacc. +woordacc.
+zinsacc. -woordacc.
izinsacc, -(-woordacc.
totaal

794
137
1028
1959

(55.8%)
(44.8%)
(50.7%)
(52.2%)

372
117
685
1174

variant 3

totaal

(32.5%) 149 (15.4%)
(38.2%)
16 (10.5%)
(36.5%)
95 (13.3%)
(34 5%) 260 (14.2%)

968
152
713
1833

(26.2%)
(38.2%)
(33.8%)
(31.3%)

1422
306
2026
3754

256
52
313
621

(18.0%)
(17.0%)
(15.4%)
(16.5%)

Tabel 7.17: De verdeling van de uitspraak varianten van de diftongvariabelen (ui)
en (ij), uitgesplitst naar woord- en zinsaccent

Geen enkele combinatie van de rijen van de (ui) in tabel 7.17 levert een sig
nificant verschil op bij de berekening van de χ2. Als er ai een bepaalde tendens
aanwezig is, dan is die in overeenstemming met de bevindingen van Gerritsen
& Jansen (1980). Het is de eerste rij met zowel een sterk woord- als zinsaccent
die het hoogste percentage volledige diftongen kent. Het gevonden patroon is
niet in overeenstemming met het patroon dat men bij een reductieproces zou
verwachten. Datzelfde geldt voor de resultaten bij de (ij). Bij de (ij) zijn er
echter wel significante verschillen tussen de rijen aanwezig en dat komt vooral
door het relatief geringere percentage van de tussenvariant in de meest geaccen
tueerde positie. Andere effecten dan accent kunnen evenwel nog een rol spelen
in deze verdeling en ook de resultaten van de (ij) mogen daarom beschouwd wor-
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den als een weerlegging van de gedachte dat het bij de monoftongering om een
reductieproces zou gaan.
Zijn er andere factoren die van invloed zijn op het monoftongeringsproces?
Het proces zou gestuurd kunnen worden door woordgebonden parameters of door
de frequentie waarin een bepaald woord voorkomt. Een andere mogelijkheid is
dat het proces geconditioneerd wordt door kenmerken van het op de diftong
volgende segment. De werking van deze laatste factor is in zijn algemeenheid
vrij gemakkelijk aan te tonen. In tabel 7.18 zijn de voorkomens van de (ui) en
de (ij) uitgesplitst naar twee condities: 1. de diftongvariabele wordt niet gevolgd
door een affix- of woordgrens (= woordintern); 2. de diftongvariabele komt voor
op het einde van een woord (= woordeinde).

(ui)
woordintern
woordeinde
totaal

variant 1

variant 2

variant 3

980 (51.6%)
87 (77.0%)
1067 (53.1%)

654 (34.5%)
26 (23.0%)
680 (33.8%)

264 (13.9%)
0 ( 0.0%)
264 (13.1%)

1898
113
2011

2215 (54.0%)
1088 (70.1%)
3303 (58.4%)

1240 (30.2%)
393 (25.3%)
1633 (28.9%)

648 (15.8%)
72 ( 4.6%)
720 (12.7%)

4103
1553
5656

(W
woordintern
woordeinde
totaal

totaal

Tabei 7.18: De verdeling van de uitspraakvarianten van de diftongvariabelen,
uitgesplitst naar woordinterne positie en positie op woordeinde

De verdeling van de varianten over de twee condities in tabel 7.18 laat geen
enkele twijfel bestaan over de invloed van de navolgende context. Het aandeel
van de (meer) monoftonge varianten is veel geringer op het woordeinde. Dit resultaat is niet verrassend te noemen. Het zou interessanter zijn als de kenmerken
van de navolgende context meer in detail in de analyse zouden kunnen worden
betrokken.
Naast fonetische condities kan het type woord waarin de gezochte klanken
voorkomen of de frequentie van dat type woord de realisatie beïnvloeden. Om
dat na te gaan zijn een aantal gegevens van de (ui) en de (ij) geordend naar
woordtype (lexeem), woordfrequentie en het navolgende segment. Deze ordening heeft slechts zin voor de meest frequente contexten en de meest frequente
woorden. Voor de (ui) betekent dat een beperking tot de / t / en /s,z/ als navolgend segment 28 . De woordtypen die redelijk frequent voorkomen in het materiaal
(de grens lag in principe bij een frequentie van meer dan 50) worden apart ver3e

Bij de scoring is niet gecodeerd of een navolgende obstruent stemloos of stemhebbend was.
Dat sou voor de Spiranten veel problemen hebben opgeleverd. Bij de woordtypen kan dus achteraf
hooguit een onderscheid gemaakt worden naar de veronderstelde onderliggende consonant.
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meld. Als bij het woordtype verder niets vermeld wordt, zijn alle mogelijke
verschijningsvormen van het woordtype samen genomen, inclusief afleidingen en
samenstellingen. De resterende groep woorden (de minder frequente woordtypen
dus) zijn bijeengezet onder de noemer 'rest'. De resultaten voor de (ui) staan in
tabel 7.19; voor de (ij) zijn ze te vinden in tabel 7.20.

variant 1

variant 2

variant 3

totaal

/t/
uji (apart woord)
uit (deel van woord)
buiten
dvits
rest
totaal

160
182
56
40
29
467

(51.3%)
(47.9%)
(44.1%)
(38.5%)
(45.3%)
(47.3%)

100
111
44
59
15
329

(32.1%)
(29.2%)
(34.6%)
(56.7%)
(23.4%)
(33.3%)

52
87
27
5
20
191

(16.7%)
(22.9%)
(21.3%)
( 4.8%)
(31.3%)
(19.4%)

312
380
127
104
64
987

huis (apart woord)
huis (deel van woord)
thuis
rest
totaal

107
69
97
78
351

(60.1%)
(60.0%)
(68.3%)
(61.4%)
(62.5%)

62
43
41
42
188

(34.8%)
(37.4%)
(28.9%)
(33.1%)
(33.5%)

9
3
4
7
23

( 5.1%)
( 2.6%)
( 2.8%)
( 5.5%)
(4.1%)

178
115
142
127
562

Tabel 7.19: De verdeling van de uitspraakvarianten van de (ui), uitgesplitst naar
context en woordtype

De verdeling van de (ui)-varianten in tabel 7.19 brengt allereerst een tamelijk consistent verschil tussen de fonologische contexten aan het licht. Vooral
de monoftonge variant komt weinig voor bij de fricatieven /s,z/ in vergelijking
met de dentale / t / als volgend segment. Vervolgens kan geconstateerd worden
dat er zich geen duidelijke verschillen aftekenen binnen dezelfde context tussen
de woordtypen; er is geen duidelijk patroon herkenbaar in termen van woordfrequentie of woordtype. De enige uitzondering betreft het lemma duits, dat
beduidend minder monoftonge varianten kent dan op basis van de navolgende
/ t / verwacht zou mogen worden. Als verklaring ligt het het meest in de rede
om het consonantcluster / t s / dat in dit woord volgt op de diftong, als oorzaak
van het afwijkend gedrag aan te wijzen. Dat zou betekenen dat het fonologisch
kenmerk continuant een rol zou spelen in de realisatie van de diftong, hetgeen
ook bevestigd wordt door het verschil tussen de / t / en de /s,z/ in het algemeen
als navolgend segment. In het geval van een navolgend consonantcluster zou de
waarde van dit kenmerk dan op een of andere manier bepaald worden op basis
van de waarden van de samenstellende consonanten en dat zou dan weer ten
gunste van de waarde [+ continuant] uitpakken.
Ook in tabel 7.20 betreffende de (ij) valt onmiddellijk op dat het navolgende
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variant 1

variant 2

variant 3

/t,d/
tijd (enkelvoudsvorm)
rest
totaal

89 (46.6%)
192 (37.8%)
281 (40.2%)

50 (26.2%)
192 (37.8%)
242 (34.6%)

52 (27.2%)
124 (24.4%)
176 (25.2%)

/f.v/
blijven
vtjf
vijftig
rest
totaal

56
119
33
76
284

(54.9%)
(50.0%)
(44.0%)
(48.4%)
(49.7%)

31
81
30
58
200

(30.4%)
(34.0%)
(40.0%)
(36.9%)
(35.0%)

15
38
12
23
88

(14.7%)
(16.0%)
(16.0%) (14.7%)
(15.4%)

102
238
75
157
572

krijgen
eigenlijk
eigen
rest
totaal

151
95
76
32
354

(89.9%)
(78.5%)
(56.7%)
(80.0%)
(76.5%)

17
23
47
6
93

(10.1%)
(19.0%)
(35.1%)
(15.0%)
(20.1%)

0
3
11
2
16

(
(
(
(
(

0.0%)
2.5%)
8.2%)
5.0%)
3.5%)

168
121
134
40
463

/k/
kijken
rest
totaal

160 (72.1%)
263 (78.7%)
423 (76.1%)

53 (23.9%)
56 (16.8%)
109 (19.6%)

9 ( 4.1%)
15 ( 4.5%)
24 ( 4.3%)

222
334
556

/n/
mijn (possesief )
mijn (oblique vorm)
zijn (persoonsvorm)
zijn (rest ww.vormen)
Ыеіп
rest
totaal

34
0
102
48
42
183
409

17
3
88
46
38
160
352

h,x/

(49.3%)
( 0.0%)
(45.3%)
(39.7%)
(38.5%)
(39.6%)
(39.6%)

(24.6%)
( 6.3%)
(39.1%)
(38.0%)
(34.9%)
(34.6%)
(34.0%)

18
45
35
27
29
119
273

(26.1%)
(93.8%)
(15.6%)
(22.3%)
(26.6%)
(25.8%)
(26.4%)

totaal
191
508
699

69
48
225
121
109
462
1034

Tabei 7.20: De verdeling van de uitspraakvarianten van de (ij), uitgesplitst naar
context en woordtype
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segment van invloed is op de realisatie van de difongvariabele. De w o o r d t y p e n
zelf vertonen wederom geen duidelijke onderscheidingen, op twee a p e r t e uitzonderingen na. E e n zeer extreme verdeling levert het oblique p r o n o m e n mijn o p 2 ' .
Dit pronomen personale is echter een typische lexicale dialectvorm en deze vorm
zal navenant gebruikt worden door informanten die over het algemeen al redelijk
hoge scores h e b b e n op de diftong vari abelen. Dezelfde redenering gaat op voor de
afwijkende scores van het woordtype et'^en, waaronder ook de dialectvorm eiges
valt 3 0 . De verschillen wijzen niet op een proces van lexicale diffusie, m a a r o p de
omstandigheid dat bepaalde vormen dialecttypisch zijn. Tevens blijken woorden
met een 'korte ei', die taalhistorisch een eigen afkomst h e b b e n , niet af te wijken
van de woorden met een 'lange i j ' . De historische afkomst blijkt niet van invloed.
Ook bij inspectie van de meer zeldzame woorden is er geen afwijkend p a t r o o n te
vinden. Ook de overige woordtypen b i n n e n dezelfde contexten leveren geen systematische verschillen op die zouden wijzen op een patroon van lexicale diffusie.
De kenmerken van het navolgende segment lijken d a a r o m de meest veelbelovende
factor voor verdere analyses.
Achteraf zijn er verschillende factoren aanwijsbaar waarvoor het de moeite
waard geweest zou zijn om ze in de codering van de linguïstische context te
betrekken. Dat betreft eerst en vooral gegevens in verband met de syllabestruct u u r . Het is voorstelbaar dat de aanwezigheid van een syllabegrens tussen de
diftongvariabele en het navolgende segment de realisatie beïnvloedt. Dat zou
inhouden dat ook gegevens over een eventueel volgende consonantcluster in de
codering opgenomen zouden zijn. Dergelijke gegevens zijn nu niet voorhanden
en de invloed van het navolgende segment kan slechts geanalyseerd worden op
basis van de twaalf navolgende contexten die zijn onderscheiden in tabel 7-21.
In deze tabel worden bovendien per context de gemiddelde realisatie en de frequentie gegeven voor alle drie de diftongvariabelen. Indien de frequentie minder
dan tien bedroeg zijn de gegevens in deze tabel niet opgenomen. D a a r n a a s t
zijn er nog twee a p a r t e kolommen voor de (ui) en de (ij) gereserveerd waarin
de gegevens vermeld worden voor een select deel van de informanten. Het g a a t
om die informanten die een redelijke spreiding bleken te bezitten in de varianten
die ze gebruiken. Voor beide diftongvariabelen gaat het om de informanten die
boven de gemiddelde spreiding zitten, De gemiddelde spreiding o p basis van
de scores 1 tot 3 b e d r a a g t voor de (ui) .43 en voor de (ij) .56. In het geval
van de (ui) h e b b e n 75 informanten een spreiding hoger dan het gemiddelde; in
het geval van de (ij) bedraagt dit a a n t a l 6 1 . De keuze van deze selecte groep
informanten is gebaseerd op de overweging dat verschillen in realisatie optimaler onderzocht k u n n e n worden in omstandigheden waar i n d e r d a a d (aanzienlijke)
verschillen optreden. Indien een informant nauwelijks of weinig variatie vertoont in de realisaties van een taalvariabele, bieden diens realisaties nauwelijks
w

Meer informatie over deae vorm is te vinden in hoofdstak 8.
0ok over deie vorm is meer informatie te vinden in hoofdstuk 8.
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aanknopingspunten voor onderzoek naar factoren die de realisatie beïnvloeden.
Kortom, de selecte groep informanten vormt een meer optimaal uitgangspunt
voor de analyse van de invloed van het navolgend segment. Mogelijke verschillen
worden als het ware gemaximaliseerd. Deze onderzoeksstrategie heeft ook een
minder voordelige kant: infrequente contexten zullen nog infrequenter worden.

context
spiran- /f,v/
ten
/s,z/
/7,X/
pio/p,b/
eieven / t , d /

(ou)
Χ
125.93

123.63

N

nasalen / m /
/n/
liquida / 1 /
halfvoc. / w j /
woordgrens
pauze

101.31
142.06
129.51

totaal informanten
(ui)
(ij)
η
Χ
η
Χ
η
- 162.50 40 165.73 572
27 141.64 562 145.93 246
- 143.59 39 127.00 463
- 200.00 13 183.87 31
457 171.79 1035 184.98 699
- 140.82 49 128.24 556
-202.44 41 167.20 186
- 171.01 69 186.85 1034
- 202.94 34 183.46 133
457 100.00 12 105.59 179
1410 126.60 94 137.28 1360
305 105.26 19 115.54 193

selectie informanten
(ώ)
(ij)
Χ
η
Χ
η
185.71 28 212.41 282
158.58 338 195.41 109
153.57 28 152.09 215
218.18 11 242.86 14
207.30 630 236.68 349
200.00 19 154.69 245
226.67 30 202.80 96
189.80 49 237.06 510
222.73 22 208.57 70
100.00 9 108.33 108
139.66 58 155.54 695
110.00 10 125.00 100

Tabei 7.21: Gemiddelde scores van de diftongvariabelen, uitgesplitst naar de na
volgende context

De gemiddelde scores van de diftongvariabelen in tabel 7.21 laten aanzien
lijke verschillen zien tussen de onderscheiden contexten. Zoals verwacht zijn de
verschillen het meest uitgesproken voor de selecte groep van informanten. Bo
vendien is het duidelijk dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de frequentie
ал de contexten. Vooral bij de (ou) heeft dit ingrijpende gevolgen en de ver
deling is niet geschikt voor een diepgaander onderzoek naar de invloed van de
context.
De scores van de (ui) en de (ij) lijken op interessante patronen te wijzen
wat betreft de invloed van het navolgende segment. Zowel de plaats van arti
culatie van een navolgende consonant als de aard van het navolgende segment
(consonant, halfvocaal, woordgrens, pauze) lijken een rol van betekenis in de
realisatie te spelen. De vraag is nu hoe een meer gedetailleerd beeld verkregen
kan worden van de kenmerken of parameters die de realisatie beïnvloeden en hoe
deze kenmerken op hun waarde geschat kunnen worden.
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7.4.5 Een regressie-analyse voor het navolgend segment
In hoofdstuk 6 is een regressie-analyse toegepast op de data van de (t)-deletie
in de woordenlijst. Deze analyse gaf zeer acceptabele resultaten. Eén van de
voorwaarden voor de toepassing van deze analyse betreft het meetniveau van de
afhankelijke variabele. Deze moet van intervalniveau zijn. Nu lijken de varianten
van de diftongvariabelen redelijk aan dit criterium te kunnen voldoen. Het gaat
om de mate van diftonge dan wel monoftonge uitspraak en het betreft veeleer
een geleidelijke schaal dan een set van drie discrete varianten. Bij de analyse
van de (t)-deletie in de woordenlijst gaf het criterium van het intervalniveau
geen problemen, omdat de gegevens niet geanalyseerd zijn op het niveau van de
afzonderlijke realisaties, maar op het niveau van de somscores van de woorden
in de woordenlijst. Deze vorm van data-aggregatie kan echter niet toegepast
worden op data afkomstig van spontane taal. De reden ligt voor de hand: de
informanten gebruiken niet allemaal dezelfde woorden noch gebruiken ze dezelfde
woorden onder dezelfde condities. Om die reden zal gekozen moeten worden voor
de afzonderlijke voorkomens als basismateriaal voor de regressie-analyse.
Een dergelijke keuze levert een aantal problemen op: (1) de data zijn afkomstig van meerdere informanten en de data van een afzonderlijke informant
zijn daardoor niet onderling onafhankelijk; (2) niet elke informant levert een
gelijke bijdrage; (3) het is niet uitgesloten dat de te onderzoeken linguïstische
factoren niet bij alle informanten op een identieke wijze werkzaam zijn. Overigens zijn dergelijke problemen niet inherent aan een regressie-analyse. Ze doen
zich evenzeer voor bij een loglineaire analyse (en dus ook bij een analyse met
behulp van het VARBRUL-programma (zie Sankoff 1988)). De analyseresultaten
moeten daarom met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, maar het
sociolinguïstisch verleden leert dat statistische analyses op het niveau van de afzonderlijke voorkomens bevredigende resultaten op kunnen leveren. Er is geen
reden om te veronderstellen waarom dit niet ook zou opgaan voor een regressieanalyse.
Er zijn een tweetal redenen om in het geval van de diftongvariabelen te kiezen
voor een regressie-analyse en niet voor een loglineaire analyse. Op de eerste plaats
kan recht gedaan worden aan het continue karakter van de uitspraakvariatie van
de diftongvariabelen. Voor deze variabelen lijkt een analysemodel in termen van
een keuze tussen afzonderlijke categorieën niet de meest geëigende; het proces
is gradueel van aard en het past daarmee niet in een analysekader dat uitgaat
van discrete keuzes. Ten tweede levert een regressie-analyse in vergelijking met
loglineaire analyses minder problemen op wanneer men de onderzochte effecten
wil interpreteren in termen van causaliteitsrelaties (zie Lammers 1984).
De keuze voor een regressie-analyse houdt niet in dat nu ook meteen vastligt
hoe de verdere analyse ingericht moet worden. Het is de vraag of alle informanten
in de analyse betrokken moeten worden. Omdat het gaat om het opsporen van
factoren die variatie in de realisatie teweeg brengen, verdient het de voorkeur om
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dat deel van de informanten te selecteren dat een redelijke mate van spreiding
bezit in de realisaties. Hiervoor kunnen de selectiecriteria genomen worden die
in de vorige paragraaf gehanteerd zijn voor de definitie van een selecte groep
informanten (ter herinnering: de gemiddelde realisaties van deze informanten zijn
te vinden in tabel 7.21). Vervolgens dienen ambivalente contexten uitgesloten
te worden. In het onderhavige geval is de woordgrens een voorbeeld van zo'n
context, omdat op de woordgrens allerlei soorten segmenten kunnen volgen. De
aard van dat segment kan van invloed zijn op de realisatie van de betrokken
variabele 31 .
Tenslotte doet zich de vraag voor of de scores gezuiverd moeten worden van
de invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse. Naar verwachting zal de correlatie
tussen de sociaal-demografische factoren en de afzonderlijke realisaties niet bijzonder hoog zijn, ondanks het feit dat de correlaties met de somscores bijzonder
hoog zijn (zie de variantie-analyses in 7.4.2). Ten eerste zijn de verschillen tussen de informanten gereduceerd door de keuze van een selecte groep informanten.
Ten tweede gaat het bij de analyses hier om een voorspelling c.q. verklaring van
de realisaties op het niveau van de afzonderlijke voorkomens. In vergelijking met
de somscores zal het aandeel van de error per definitie hoger uitvallen. De MR
van de sociaal-demografische factoren blijkt voor de (ui) en de (ij) respectievelijk
.329 en .201 te bedragen. Dat is niet hoog, maar het gaat wel degelijk om een
significante en relevante hoeveelheid. De correlaties van de overgebleven elf categorieën navolgende segmenten met de ruwe scores en de residuele scores, d.w.z.
de scores gezuiverd van dat deel wat voorspelbaar is op grond van de invloed van
de sociaal-demografische factoren, worden gegeven in tabel 7.22.
De correlaties in tabel 7.22 zijn niet erg hoog, maar een groot deel van hen is
significant. Bij de interpretatie van de hoogte van de correlatiecoëfficiënten mag
niet uit het oog verloren worden, dat het steeds gaat om deze ene categorie wat
betreft het navolgende segment tegenover de overige tien categorieën. Een positieve correlatie duidt op een relatief hogere frequentie van de meer monoftonge
realisaties; een negatieve op een relatief hogere frequentie van de meer diftonge
realisaties. Op veel punten vertonen de correlationele patronen van de (ui) en (ij)
gelijkenissen, maar er zijn ook verschillen. Het opmerkelijkste verschil doet zich
voor bij de / s / - / z / en de / k / . Het is nogal prematuur om daaraan de conclusie te
verbinden dat het navolgend segment in bepaalde gevallen een onderscheiden effect bewerkstelligt bij de twee onderzochte diftongvariabelen. De frequentie van
voorkomen van het betreffende navolgende segment beïnvloedt in niet geringe
mate de hoogte van de correlatie. Bij een lage frequentie van het betreffende
segment zal de correlatiecoëfficiënt een tendens naar de waarde 0 vertonen. Dat
is het meest duidelijk te constateren bij het correlatiepatroon van de (ui).
31

Weliewaar zou het mogelijk zijn ook deze contexten verder uit te splitsen. De informatie is
in het materiaal beschikbaar. Gezien de relatieve zeldzaamheid van de (ui) op woordeinde heeft
dat by die variabele weinig zin. Bovendien lijkt het gezien de complexiteit van de analyses beter
om de nadruk te leggen op één type context: de woordinterne voorkomens.

De spontane

taaldata:

fonologische

context
/f/ /v/
/»/ /»/

/7/ /x/
/Ρ/ /b/
/t/ /d/
/k/
/m/
/n/
/1/
halfvocaal
pauze

variabelen

(ij)
(n=2098)
score residuele
score
07**
08**
-01
-01
-20** - 2 1 * *
04
.05
21**
22**
-20** -19**
00
01
28**
29**
02
02
-27** -28**
21** - 2 2 * *
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(ш) (71=1174)
score residuele
score
-01
-03
-28** -30**
-08** -10**
04
04
26**
29**
02
00
08*
08*
00
00
07
06
- 1 1 * * -II**
-10** -12**

Tabel 7.22: Correlaties tussen de voorafgaande contexten en de scores voor de
(ui) en de (ij) op basis van de groep geselecteerde informanten; de residuele scores
zijn de scores die resteren n a aftrek van het deel van de score d a t h e r l e i d b a a r is
tot de invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse (* p < . 0 5 ; ** p < . 0 1 )

Tussen de correlaties van de ruwe scores en de residuele scores treden geen
opmerkelijke verschillen o p . Over de hele linie vertonen de residuele scores een
tendens wat hoger uit t e vallen. Het verdient d a a r o m de voorkeur o m bij de
Verdere analyses uit te g a a n van de residuele scores.
Als o p s t a p n a a r een model met meer algemene fonologische kenmerken kan
een regressie-analyse uitgevoerd worden m e t de onderscheiden categorieën betreffende het navolgende segment als de voorspellende variabelen 3 2 . Eén van de
categorieën, welke d a n ook, is r e d u n d a n t ten opzichte van de overige categorieën.
In d e analyseresultaten in tabel 7.23 is de pauze van de analyse uitgesloten. O p
de halfvocaal n a levert deze context gemiddeld de hoogste diftongscores op. Het
gevolg zal zijn d a t de p a r a m e t e r s voor de overige categorieën positieve scores
zullen opleveren, op de halfvocaal na.
De regressie-analyse met de afzonderlijke contexten als i n p u t biedt twee voordelen. Ten eerste m a a k t de resulterende MR vanwege de invoer van alle variabelen duidelijk wat de m a x i m a a l te bereiken M R is en d a a r m e e wat de maximaal
haalbare verklaarde variantie is. Bij de (ij) worden overigens ook bij een stapsgewijze regressie alle contextvariabelen opgenomen; alle regressiecoëfficiënten zijn
significant o p 5%-mveau. Bij d e (ui) zijn er twee coëfficiënten níet significant en
wel die van de /f/-/χ/
en de halfvocaal De M R ' s zijn niet bijzonder hoog en
32
Het aantal vanabelen bedraagt dan het aantal categorieën minus 1 Dat vindt zijn oorzaak
m het feit dat het by elke categorie om een tweewaardige vanabele gaat (een navolgend segment
behoort tot die context of met) en dat een navolgend segment maar tot één categorie kan behoren
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(ij)
context

/f/ M

ΜΝ
hl Ixl
/Ρ/ /b/

14 lal
N
/ml

/n/
/1/
halfvocaal
constante
MR
2
MR

b
.899
.717
.268
1.159
1.113
.356
.760
1.139
.846
-.187
-.750
.546
.298

("i)

ß
.398
.206
.105
.122
.538
.148
.206
.633
197
-.054

b
.709
.540
.435
1.110
1.037
.879
1.203
.861
1.178
.004
-.853
.388
.151

β
.161
.363
.010
.159
.363
.164
.282
.256
.237
.000

Tabe/ T.23·. Regressiecoëfficiënten voor het navolgend segment; het betreft de
residuele scores van de (ij) en (ui)

niet bijzonder laag. Het betere resultaat voor de (ij) lijkt uitsluitend veroorzaakt
te worden door de betere bezetting van de verschillende contexten. Het tweede
voordeel is dat de coëfficiënten inzicht kunnen geven in de verhoudingen tussen
de contexten en de mate waarin bepaalde contexten de monoftongering dam wel
diftongering ofwel stimuleren ofwel remmen. Het is opvallend dat de coëfficiënten
voor de (ij) en de (ui) veelal een sterke gelijkenis vertonen.
De volgende stap in de regressie-analyse zou het toetsen van een model moeten zijn waarin de contexten vervangen zijn door meer algemene fonologische
kenmerken. De verzameling contexten levert weliswaar de maximale MR op,
maar in linguïstisch opzicht is een dergelijke ongeordende lijst van contexten
niet bijzonder boeiend. Maar hoe kan deze beschrijvende lijst omgezet worden
in een model dat een hogere verklarende waarde toegekend kan worden?
Het is natuurlijk raadzaam om de literatuur over mono- en diftongering te
raadplegen. Zoals Gerritsen & Jansen (1980) terecht vaststellen is de fonetische
conditionering van de diftongering dan wel monoftongering helaas niet bepaald
doorzichtig. Onder verwijzing naar Leenen (1930) en Hoppenbrouwers (1971)
stellen ze de volgende hiërarchie op van fonetische omgevingen die positief zouden uitwerken op een diftongeringsproces: voor een woordgrens > voor een alveolare consonant > voor een velare of labiale consonant. Zij veronderstellen dat
dezelfde hiërarchie van toepassing zal zijn op een proces van monoftongering,
maar dan natuurlijk wel in omgekeerde richting. Hun materiaal over de (ij) in
Noord-Holland levert echter geen duidelijk patroon op wat betreft de fonetische
condities en hun veronderstelling kon dan ook geenszins bevestigd worden. Hop-
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penbrouwers (1982:148-151) komt op basis van zijn dialectgeografisch materiaal
tot de conclusie dat de 'vrije positie' (—woordeinde) de meest gunstige conditie
vormt voor diftongering. Verder spelen de kenmerken stem en continuant een
rol. De aanwezigheid van een volgende consonant met het kenmerk stem zou een
remmende invloed hebben, evenals de afwezigheid van het kenmerk continuant.
De cijfers voor de splitsing van de consonanten zijn echter niet overtuigend en
in feite ontbreekt een afdoende argumentatie voor deze indeling. Verder ruimt
Hoppenbrouwers nog een aparte plaats in voor zogenaamde sequentiële diftongen
(Hoppenbrouwers 1982:139-143). Dat zijn diftongen die opgebouwd zijn uit twee
afzonderlijke segmenten. Afgezien van de vraag of de splitsing aldaar in echte
en sequentiële diftongen juist is, valt op dat hij voor dit type diftongen vaststelt
dat ze vooral voorkomen op woordeinde en voor consonanten met de kenmerken
hoog en achter.
Al schept de literatuur geen echte helderheid, de bevindingen duiden op een
rol van het woordeinde (vrije positie), van de plaats van articulatie van een navolgende consonant, van het kenmerk continuant en van het kenmerk stem. Het is
onduidelijk of de invloed van het laatstgenoemde kenmerk nu veroorzaakt wordt
door het kenmerk op zich of door de omstandigheid dat de aanwezigheid van dit
kenmerk bij obstruenten wijst op de aanwezigheid van een volgende woordinterne
syllabe en op de mogelijke invloed van syllabificatieregels. Hoe het ook zij, dit
kenmerk noch de syllabestructuur kan in het Nijmegen-materiaal onderzocht worden. De analyse is beperkt tot woordeinde (in het materiaal vertegenwoordigd
door de context pauze), de plaats van articulatie en het kenmerk continuant.
Het resultaat van een regressie-analyse waarin deze kenmerken verwerkt zijn,
is te vinden in tabel 7.24. Om het gekozen model zo dicht in de buurt te brengen
van de analyse waarin alle contexten zijn verwerkt dat er geen significante verschillen meer zijn in termen van verklaarde variantie, bleek het noodzakelijk om
bij de (ij) nog twee categorieën van de navolgende context op te nemen ( / s / - / z /
en / m / ) en bij de (ui) één (/1/). De coëfficiënten van deze categorieën zijn echter
lager dan de overige coëfficiënten in het model.
Hoe moet het tamelijk succesvolle model in tabel 7.24 geïnterpreteerd worden? Bij de interpretatie van de coëfficiënten dient in elk geval in de gaten
gehouden te worden dat het de aanwezigheid is van een genoemd kenmerk in
tabel 7.24 die leidt tot de vermelde waarde. Een positieve waarde is gerelateerd
aan een meer monoftonge uitspraak. De variatie in de uitspraakrealisatie van de
diftongen kan vervolgens aan de hand van dit model uiteengelegd worden in een
viertal componenten die een effect hebben op de realisatie van de diftongvariabelen:
1.
2.
3.
4.

plaats van articulatie van de consonant
± consonant
± continuant
error, onverklaarde variantie
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(ij)
kenmerk
vel aar
labiaal
palataal
continuant

Ν N
/m/

Л/

MÄ
MR2

ß
.216
.547
.732
-.107
-.085
-.067
.544
.296

(ui)
β
.195
.333
.377
-.337
.127
.382
.146

Tabel 7.24: Regressiecoëfficiënten voor een verklaringsmodel met fonetisch-fonologische kenmerken

Ad 1: Het navolgend segment kan een positieve waarde krijgen voor één van de
kenmerken gerelateerd aan de plaats van articulatie: labiaal, palataal of velaar.
Alleen de consonanten zijn voor de plaats van articulatie gescoord. Vandaar dat
alle drie de plaatsen van articulatie een positieve score ontvangen: ze staan te
zamen tegenover een navolgende pauze en een navolgende halfvocaal. De invloed
van de plaats van articulatie blijkt uit de verschillende gewichten die toegekend
worden. De rangorde waarin de monoftonge uitspraak gestimuleerd wordt is bij
beide diftongvariabelen dezelfde: 1. de palatalen ( / s / - / z / , / t / - / d / , / n , / /1/); 2.
de labialen ( / f / - / v / , / p / - / b / , / m / ) ; 3. de velaren {/jf-fx/,
/ k / ) . Deze rangorde staat haaks op de eerder vermelde hypothetische rangorde van Gerritsen &
Jansen (1980). De positie van de achtermondconsonanten komt overeen met de
vaststelling van Hoppenbrouwers (1982:141), maar deze vaststelling was beperkt
tot sequentiële diftongen.
Ad 2: De codering naar plaats van articulatie van de consonanten zorgt automatisch voor een onderscheid in consonanten en andere navolgende segmenten. De
monoftonge uitspraak wordt gestimuleerd door het kenmerk [+ consonant]. Het
kenmerk [- consonant] valt toe aan pauze en halfvocaal.
Ad 3: Het kenmerk continuant doet zeer subtiel zijn werk. Op twee niveaus
wordt een onderscheid aangebracht. Bij de consonanten worden de Spiranten en
de / 1 / als [+ continuant] gescheiden van de overige consonanten (de plosieven
en de nasalen); bij de niet-consonanten worden de halfvocalen gescheiden als
[+ continuant] van de navolgende pauze. Dit kenmerk verklaart dus tevens het
verschil in uitspraak tussen een navolgende halfvocaal en een navolgende pauze.
Een positieve waarde voor dit kenmerk is gerelateerd aan een meer diftonge re-
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alisatie en d a t leidt tot een negatieve regressiecoëfficiënt. Deze conclusie s t a a t
haaks op de door Hoppenbrouwers (1982:150) veronderstelde rol van dit kenmerk.
Hij veronderstelt d a t een positieve w a a r d e de diftonge realisatie zou belemmeren.
Ad 4'· D e onverklaarde variantie is niet gering. Het is geruststellend dat inspectie van de residuele scores geen systematische afwijkingen en p a t r o n e n blijkt
op te leveren. D a t ondersteunt de validiteit van het veronderstelde model. D a a r
staat tegenover dat die validiteit valt of s t a a t met de mogelijke oorzaken van het
niet geringe aandeel van de onverklaarde variantie. E r zijn een a a n t a l oorzaken
t e noemen. De toegevoegde inbreng van de contexten / s / - / z / en / 1 / bij de (ij)
en de context / m / bij de (ui) is niet herleidbaar op een meer algemeen fonetischfonologisch principe. De coëfficiënten van deze contexten zijn de laagste en om
die reden moet de w a a r d e ervan niet overschat worden. Het is niet uitgesloten dat deze effecten verdwijnen als in het model ook rekening zou zijn gehouden
met syllabificatiepatronen en n a v e n a n t m e t consonantclusters. O p n a m e van deze
factoren zou wel eens tot een aanzienlijke stijging van de hoeveelheid verklaarde
variantie k u n n e n leiden. Een deel van de onverklaarde variantie is d a a r o m toe te
schrijven a a n de afwezigheid van relevante factoren. Verder zijn er de verschillen
in gemiddelde realisatie tussen de informanten. Door de keuze voor een selecte
groep informanten zijn de gegevens gehomogeniseerd, m a a r niet alle informanteffecten worden d a a r d o o r weggenomen. Verder zal de ' m e e t p r o c e d u r e ' aan de kant
van de afhankelijke variabele voor een deel verantwoordelijk zijn voor de onverklaarde variantie. E r wordt uitgegaan van een intervalschaal, m a a r er worden bij
de beoordeling slechts drie waarden gebruikt. Dat betekent d a t de toegekende
score noodzakelijkerwijs zeer vaak zal afwijken van de werkelijke realisatie 3 3 .
O n d a n k s de vele vraagtekens die resteren bij de verklaring van d e variatie in
de diftongvariabelen, is de gepresenteerde analyse in een a a n t a l opzichten succesvol te noemen. Naast de mogelijkheid o m tot een nog tamelijk ruw model
te komen voor de fonetisch-fonologische factoren die de variatie beïnvloeden,
dient met n a d r u k vermeld te worden dat de analyse voor beide diftongvariabelen vergelijkbare resultaten heeft opgeleverd en dat o n d a n k s de onevenredige
verdeling van de voorkomens van de (ui) over de onderscheiden contexten. De
ordening van de coëfficiënten in het model in tabel 7.24 komt overeen en ook dat
is een resultaat ten gunste van de validiteit van het veronderstelde model.
33
Een fenomeen dat ook verder onderzocht moet worden en dat van invloed zal ¡ïijn op de
hoeveelheid onverklaarde variantie is de spreiding van de realisaties in bepaalde contexten. Voor
een / 1 / of een / n / lykt deïe spreiding geringet dan in andere contexten. Dit fenomeen moet
verder onderzocht worden in relatie tot de syllabestructuurpatronen.
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(T)-DELETIE

7.5.1 Afbakening en selectie
Ook de (t)-deletie vormde een taalvariabele die onderzocht is aan de hand van
de voorgelezen woordenlijst (zie vorige hoofdstuk). Het bleek te gaan om een
taalvariabele die uiterst gevoelig is voor diverse linguïstische parameters. Dat
houdt in dat de afbakening van deze taalvariabele in het spontane taalmateriaal
consciëntieus dient te geschieden, zowel om een betrouwbaar inzicht te verwerven
in de werking van dergelijke parameters als om een betrouwbare indruk te krijgen
van de invloed van sociale factoren. Er is gekozen voor een brede, gestructureerde
opzet van de dataverzameling. Een brede opzet betekent dat de slot-(t) is bestudeerd in uiteenlopende contexten, met name ook in werkwoordsvormen. Een
gestructureerde opzet betekent dat de selectie van voorkomens van de betrokken
taalvariabele doelgericht heeft plaatsgevonden: er is gezocht naar voorkomens
die onder vooraf gedefinieerde categorieën vielen. Deze categorieën zijn gedefinieerd op basis van twee stratificatiecriteria. Op de eerste plaats zijn er zeven
globale categorieën van linguïstische aard onderscheiden en wel de volgende:
1. [- suffix] [- werkwoord] [+ woordaccent] [+ woordeinde]
de slot-(t) is geen suffix en komt voor op het woordeinde; het betrokken woord is geen werkwoordsvorm; de betrokken slotsyllabe heeft primair
woordaccent; voorbeelden zijn kast, echt, zand;
2. [- suffix] [- werkwoord] [- woordaccent] [-t- woordeinde]
deze categorie is identiek aan de eerste met dit verschil dat hier de slotsyllabe niet het primaire woordaccent draagt; voorbeelden zijn ladenkeut,
vaderland',
3. [- suffix] [+ woordaccent] [- woordeinde]
de slot-(t) is geen suffix en komt voor in een woordinterne slotsyllabe; de
betrokken slotsyllabe draagt het woordaccent; voorbeelden zijn landbouw,
postbode;
4. [+ suffix] [voltooid deelwoord] [+/- woordaccent] [-f woordeinde]
de betrokken woordvorm functioneert als voltooid deelwoord; de slot-(t)
komt (natuurlijk) voor op het woordeinde; de slot-(t) is in potentie een
suffix, in die zin dat ook die voltooide deelwoorden zijn opgenomen die
een werkwoordsstam hebben eindigend op een consonantcluster met een
slot-(t); voorbeelden zijn: gekamd, verbrand, gemaakt, gekocht, geweest;
5. [+ suffix] [persoonsv.teg.tijd] [ + / - woordaccent] [+ woordeinde]
de betrokken woordvorm functioneert als persoonsvorm in de tegenwoordige tijd; de slot-(t) is een suffix en de werkwoordsstam eindigt niet op
/ t / of / d / ; vooral werkwoordsvormen van de derde persoon enkelvoud zijn
verzameld; voorbeelden zijn: (hij) slaapt, (hij) wijst;
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6. [ + / - suffix] [persoonsv.teg.tijd] [ + / - woordaccent] [+ woordeinde]
de betrokken woordvorm functioneert als persoonsvorm in het enkelvoud
van de tegenwoordige tijd; de slot-(t) maakt (ook) deel uit van de werkwoordsstam; voorbeelden zijn: (hij) vindt, (ik) scheld;
7. [- suffix] [persoonsv.veri.tijd] [ + / - woordaccent] [+ woordeinde]
de betrokken woordvorm functioneert als persoonsvorm in het enkelvoud
van de verleden tijd; de slot-(t) maakt dientengevolge deel uit van een
onregelmatige verledentijdsvorm; voorbeelden zijn bond, vocht, moest.
Het tweede stratificatiecriterium bij de dataverzameling betreft de voorafgaande consonant. Er is een systematisch onderscheid gemaakt naar voorafgaande consonant en er is in elk van de bovengenoemde linguïstische categorieën
per voorafgaande consonant een bovengrens in het aantal te verzamelen voorkomens toegepast (variërend tussen 2 en 6, afhankelijk van de te verwachten
frequentie). Deze bovengrenzen zijn bepaald aan de hand van steekproeven in
de transcripten. Het doel van het hanteren van bovengrenzen is het verkrijgen
van een meer evenwichtige dataverzameling. Het hanteren van bovengrenzen zou
tot een vrij optimale gestratificeerde steekproef leiden, ware het niet dat bepaalde
contexten zo zelden of zo onregelmatig voorkomen, dat het onmogelijk bleek om
bij elke informant het gewenste aantal voorkomens te verzamelen. Om die reden zijn niet in alle zeven linguïstische categorieën alle mogelijke voorafgaande
consonanten in de dataverzameling betrokken (zoals te zien is in tabel 7.25).
Voor alle duidelijkheid dient erop gewezen te worden, dat de gekozen verzamelingsmethodiek er toe leidt dat niet alle voorkomens in het taalmateriaal in de
dataverzameling opgenomen worden. Als voor een bepaalde categorie de vooraf
vastgestelde bovengrens bereikt was, werden verdere voorkomens niet meer opgenomen. Daarnaast kan het zo zijn, dat een bepaalde vorm met een slot-(t)
na een consonant niet onder één van de onderscheiden categorieën valt, met als
gevolg dat deze vorm buiten beschouwing blijft.
Naast de stratificatiecriteria hebben nog een aantal andere criteria een rol
gespeeld in de selectie van de data. Die voorkomens zijn niet opgenomen die een
minimaal zinsaccent droegen of die nauwelijks met enig accent door de informant
gerealiseerd werden. Deze keuze houdt niet in dat de factor accent niet meer onderzocht kan worden. De rol van deze factor kan nagegaan worden omdat een
onderscheid is gemaakt bij de scoring tussen gevallen met een normaal zinsaccent
en een extra zinsaccent. Daarnaast is een onderscheid gemaakt tussen gevallen
met woordaccent en gevallen zonder woordaccent. Een tweede beperking is dat
herhalingen van woorden niet zijn opgenomen. Onder dezelfde beperking valt
het uitsluiten van voorkomens in een woordvorm die in een kort bestek meerdere
malen voorkomt (alleen de twee eerste voorkomens zijn dan opgenomen). Ook
de navolgende context speelt een selectieve rol, omdat natuurlijk die voorkomens
zijn uitgesloten waarin de slot-(t) onmiddellijk gevolgd werd door een / t / of / d / .
Uitgezonderd zijn ook niet-eenduidige gevallen, bijv. wanneer de betrokken vorm
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gevolgd wordt door het bijwoord er, dat ook de vorm /dar/ of /tar/ kan hebben.
Een ander speciaal geval dat uitgezonderd is, betreft vormen gevolgd door het
pronomen of lidwoord / a t / . Vooral na werkwoordsvormen kent dit minimale
lexeem zeer specifieke assimilatie- en reductieregels. Tot slot zijn die gevallen
uitgezonderd waarin het betrokken woord ambivalent is in het hedendaagse Nederlands wat betreft de realisatie van de slot-(t). Veelal zijn het woorden van
'vreemde' oorsprong, zoals plafon(d) en rettauranft). Het betreft ook inheemse
gevallen als vergif(t) en alsjebliefftj34.
Al deze beperkingen hebben er niet toe geleid dat er weinig gegevens verzameld zijn. Er zijn in totaal 11871 voorkomens gescoord. In tabel 7.25 zijn de
frequenties en de aantallen (t)-deleties te vinden, uitgesplitst naar de eerder genoemde zeven linguïstische categorieën en naar type voorafgaande consonant. De
cijfers maken duidelijk dat bepaalde contexten relatief zeldzaam voorkomen. De
resultaten zijn bovendien uitgesplitst naar type navolgend segment en wel in drie
categorieën (consonant, (half)vocaal, pauze); in tabel 7.25 zijn de voorkomene
gevolgd door een uitingsgrens niet opgenomen. Omwille van de vergelijkbaarheid
van de resultaten zijn bij de persoonsvormen alleen vormen van de derde persoon
enkelvoud opgenomen.
Uit tabel 7.25 blijkt dat drie linguïstische categorieën redelijk goed bezet zijn
en een redelijk spreidingspatroon hebben wat betreft de verschillende contexten,
nl. categorie 1 (lexicale slot-(t)), categorie 4 (de voltooide deelwoorden) en categorie 5 (sufïix-(t), derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd). Categorie 1 en
4 zijn het best bezet. De overige vier categorieën geven een wat minder florissant
beeld. Verder valt op, dat er opmerkelijke verschillen zijn tussen de categorieën
in het percentage deleties. Deze verschillen komen verderop nog ter sprake.
7.5.2 De invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse
Om de invloed van sociaal-demografische factoren te onderzoeken dient nu op
basis van de grote hoeveelheid gegevens een index voor de (t)-deletie bepaald te
worden. Aan die bepaling gaat evenwel de beantwoording vooraf van tenminste
twee vragen: (1) moeten alle mogelijke voorkomens opgenomen worden of moet
er een selectie gemaakt worden uit de diverse contexten waarin de taalvariabele
voorkomt; (2) moet in die index ook de variant verwerkt worden die ligt tussen
volle realisatie en deletie?
Het antwoord op de eerste vraag moet ontkennend te zijn. Tabel 7.25 laat
zien dat de deletiepercentages aanzienlijk variëren zowel in relatie tot de verschillende linguïstische categorieën als in relatie tot de voorafgaande en volgende
context. Het verdient de voorkeur om een verzameling contexten te kiezen die
minder heterogeen is wat betreft de mogelijke werking van linguïstische factoren
en die bovendien een redelijke mate van variabiliteit laat zien. Contexten waar
4
Ook zijn die zeldzame gevallen uitgeaonderd waarin een afwijkende uitspraak van de afsluitende consojiantclustet voorkomt, bijv. morí in plaats van markt.
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volgend segment
liquida
linguïstische categorie 1
consonant
6/216 2 8%
(half)vocaal
0/175 0 8%
pauze
1/163 0 6%
linguïstische categorie 2
consonant
8/143 5 6%
(half)vocaal
0/118 0 0%
pauze
0/121 0 0%
linguïstische categorie 3
consonant
(half)vocaal
pauze
linguïstische categorie 4
consonant
4/85 4 7%
(half)vocaal
0/158 0 0%
pauze
0/286 0 0%
linguïstische categorie 5
consonant
14/98 14 3%
(half)vocaal
5/117 4 3%
pauze
0/22 0 0%
linguïstische categorie δ
consonant
0/65 0 0%
(half)vocaal
0/70 0 0%
pauze
0/26 0 0%
linguïstische categorie 7
consonant
1/55 1 8 %
(half)vocaal
1/41 2 4%
pauze
1/17 5 9%

variabelen
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voorafgaande consonant
nasaal
explosief
25/221 11 3%
4/258 1 6%
1/143 0 7%

50/78 6 4 1 %
9/34 26 5%
2/30 6 7%

spirant
427/502
262/504
39/221

85 1%
52 0%
17 6%

56/65 86 2%
28/50 56 0%
11/65 17 0%

39/175 22 3%
4/133 3 0%
2/136 1 5%
45/132 34 1%
2/85 2 4%
-

-

245/285 86 0%
49/140 35 0%
0/1
0 0%

8/29 27 6%
0/46 0 0%
1/139 0 7%

15/40 37 5%
19/107 17 8%
19/238 8 0%

95/118 80 5%
63/144 43 8%
67/422 15 9%

40/93 43 0%
11/75 14 7%
1/40 2 5%

94/126 74 6%
14/57 24 6%
5/41 12 2%

159/187 85 0%
42/101 41 6%
10/44 12 2%

0/1 0 0%
0/1 0 0%
0/1 0 0%
15/3148 4%
20/45 44 4%
0/16 0 0%

11/11 100 0%
23/24 95 8%
0/8
0 0%
-

-

54/57 94 7%
39/47 83 0%
2/8 25 0%

Tabei 7.25: Overzicht (t)-deletie, uitgesplitst n a a r linguistische categorie, voorafgaande consonant en volgend segment (voor categorie o t / m 7 zijn alleen de
persoonsvormen van de derde persoon enkelvoud opgenomen); de cijfers betreffen het het a a n t a l deleties versus h e t t o t a a l a a n t a l potentiële v i n d p l a a t s e n of
voorkomens
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(t)-deletie praktisch altijd of nooit voorkomt bieden nauwelijks mogelijkheden
voor het opsporen van verschillen tussen informanten. Bovendien moeten de te
selecteren contexten redelijk frequent zijn. De linguïstische categorieën 1 en 4
voldoen het best aan de gestelde eisen en dan vooral in het geval van een voorafgaande explosief en spirant, o m d a t aldaar een redelijke hoeveelheid deleties
voorkomt. Dat wordt voor wat betreft de Spiranten geïllustreerd door de cijfers
in t a b e l 7.26, waar blijkt dat in uiteenlopende contexten en in de onderscheiden
groepen informanten een redelijke hoeveelheid (t)-deletie optreedt.

volgend
segment
linguwtische
consonant
(half)vocaal
pauze
Tiitmgsgrens
totaal
Unguis tische
consonant
(half)vocaal
pauze
ttitingsgrens
totaal

meisjes 15-18 jongens
categorie 1
112/131 85.5% 84/104
89/147 60.5% 68/127
3/45 6.7%
3/51
7/18 38.9% 10/32
211/341 61.9% 165/314
categone 4
19/29 65.5% 26/29
7/22 31.8% 12/34
4/92 4.3% 9/104
37/66 56.1% 47/75
67/209 32.1% 94/242

15-18

mannen 35-44

mannen 60-74

80.8% 114/132 86.4% 117/135
53.5% 60/133 45.1% 45/97
5.9%
7/50 14.0% 26/75
31.3% 22/44 50.0% 26/48
52.5% 203/359 56.5% 214/355

86.7%
46.4%
34.7%
54.2%
60.3%

89.7% 24/31 77.4% 26/29 89.7%
35.3% 21/45 46.7% 23/43 53.5%
8.7% 11/90 12.2% 43/136 31.6%
62.7% 55/102 53.9% 57/90 63.3%
38.8% 111/268 41.4% 149/298 50.0%

T&beJ 7.26: Overzicht (t)-deletie n a spiranten voor de linguïstische categorieën 1
en 4, uitgesplitst n a a r volgende segment, sekse en leeftijd; de cijfers betreffen het
het a a n t a l deleties versus het totaal aantal potentiële vindplaatsen of voorkomens

Tabel 7.26 laat ook zien, dat er verschillen b e s t a a n tussen de groepen informanten, vooral in categorie 4. Gezien het verschil tussen categorie 1 en 4
w a t betreft de verdeling n a a r leeftijd, lijkt het r a a d z a a m om a p a r t e indexen te
berekenen voor de twee linguïstische categorieën.
De tweede vraag betrof het al dan niet opnemen van de tussenvariant in
de berekeningen. Bij de analyse van de voorgelezen woordenlijst is een (t)reductiescore berekend, waarin de variant liggend tussen de volle realisatie en de
deletie van de slot-(t) verwerkt was. Deze variant is ook in het spontane t a a l m a teriaal gescoord en de frequentie ervan is redelijk. In linguïstische categorie 1 is de
volle realisatie voor alle voorafgaande consonanten t e zamen 1451 keer ( = 5 0 % )
gescoord. Het aantal gereduceerde realisaties (de tussenvariant) bedraagt 556
( = 1 9 . 2 % ) , terwijl het a a n t a l deleties 894 bedraagt ( = 3 0 . 8 % ) . De aantallen
voor categorie 4 bedragen respectievelijk 1447 ( = 5 7 . 6 % ) , 542 ( = 2 1 . 6 % ) en 521
( = 2 0 . 8 % ) . Wanneer de tussenvariant past in het deletiepatroon d a n moet de
index van de deletie-index of -score hoog correleren met de reductiescore waarin
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de tussenvariant is verwerkt (vergelijk de werkwijze in het vorige hoofdstuk). De
correlaties van de deletiescore met de reductiescore zijn te vinden in tabel 7.27.
De correlaties zijn gebaseerd op de realisaties van de slot-(t) na explosieven en
spiranten; alleen die informanten zijn in de berekeningen betrokken, voor wie
meer dan twee voorkomens genoteerd zijn in zowel linguïstische categorie 1 als
4.

meisjes
jongens
mannen
mannen
totaal

15-18 ( n = 35)
15-18 ( n = 33)
35-44 (n= 35)
60-74 (71= 36)
(n=139)

DEL1-RED1

DEL2-H.ED2

DEL3-RED3

.97
.95
97
.97
97

88
95
96
98
95

94
94
97
98
96

TabeJ 7.27: Correlaties tussen de deletie- en de reductiescores voor linguïstische
categorie 1 (DEL1-RED1), categorie 4 (DEL2-RED2) en de beide categorieën te
zamen (DEL3-RED3)

De correlaties in tabel 7.27 tussen de deletie- en de reductiescores blijken
uitermate hoog te zijn. De hoogte blijkt onafhankelijk te zijn van linguïstische
categorie en van leeftijd en sekse. Dat betekent dat de reductiescore gelijkwaardig is aan de deletiescore en dat de tussenvariant past in het deletiepatroon. Voor
de analyse van de invloed van de sociaal-demografische factoren houdt dit resultaat in dat het feitelijk niet veel uit zal maken welk van beide scores genomen
wordt. Dat sluit niet uit dat er kleine verschillen kunnen optreden bij een statistische analyse van de invloed van deze factoren. Om een indruk te krijgen van
de variatie in de reductiescore staan de gemiddelde scores van de informanten,
uitgesplitst naar beroepsgroep, leeftijd en sekse, vermeld in tabel 7.28.
De patronen van de gemiddelde scores in tabel 7.28 zijn niet identiek voor
de beide linguïstische categorieën. Terwijl er in categorie 1 geen toename van
(t)-reductie te zien is met het toenemen van de leeftijd, vertoont categorie 4
wel een toename. Bovendien is het opvallend dat de meisjes de hoogste scores lijken te boeken in categorie 1, terwijl ze in categorie 4 over het algemeen
lager scoren dan de andere groepen. De waarde van de verschillen kan natuurlijk het best nagegaan worden met behulp van variantie-analyse. Er zijn zowel
variantie-analyses uitgevoerd voor de deletie- als de reductiescores. Behalve voor
linguïstische categorie 1 en 4 apart (respectievelijk DELj, ЯЕОг en DEL2, RED2)
zijn er variantie-analyses uitgevoerd op de scores van beide categorieën te zamen
(DEL3, RED3). De belangrijkste resultaten staan in tabel 7.29.
Zoals voorzien blijken er kleine verschillen te bestaan in tabel 7.29 in de uitkomsten van de variantie-analyses voor de deletie- en de reductiescores. Die zijn
minder interessant dan de verschillen tussen de eerste en de tweede index. In de
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meisjes jongens
15-18
15-18
linguïstische categorie 1, n = 141
2 35
beroepsgroep 1
2 55
2 24
beroepsgroep 2
2 15
196
beroepsgroep 3
2 37
2 36
2 18
totaal
linguïstische categorie 4, n=140
186
beroepsgroep 1
1 78
184
beroepsgroep 2
1 61
190
beroepsgroep 3
1 72
187
totaal
1 70

mannen
35-44

mannen
60-74

totaal

2 31
2 28
2 07
2 22

2 57
2 26
2 03
2 30

2 45
2 23
2 11
2 26

189
197
180
188

2 24
2 03
1 64
199

195
187
1.77
186

TabeJ 7.28: Gemiddelde reductiescores voor de slot-(t) na Spiranten en explosieven in slotclusters met lexicale slot-(t) (linguïstische categorie 1) en in voltooide
deelwoorden (linguïstische categorie 4); de scores zijn uitgesplitst naar beroepsgroep, leeftijd en sekse en ze zijn berekend voor informanten met twee of meer
waarnemingen

variabele
RED!
)J
lï
DELÏ
ïl

»
B.ED2
it

»
DELz
1)
M

R.ED3

»
DEL3
V

groep
jongeren
»
mannen
jongeren
»
mannen
jongeren
mannen
»»
jongeren
mannen
»
jongeren
mannen
jongeren
mannen

effect
sekse
beroepsgroep
beroepsgroep
sekse
beroepsgroep
beroepsgroep
sekse
beroepsgroep
leeftijd χ beroep
sekse
beroepsgroep
leeftijd χ beroep
beroepsgroep
beroepsgroep
beroepsgroep
beroepsgroep

F
4 014
4 106
9 493
3 410
6 315
12 810
3 943
2 605
2 140
3 209
3 720
2 496
3 047
8 253
4 332
10 865

df
1,64
2,64
2,97
1,64
2,64
2,97
1,64
2,96
4,96
1,64
2,96
4,96
2,66
2,98
2,66
2,98

Ρ
049
021
000
069
003
000
051
079
082
078
028
048
054
000
017
000

%var
49
10 0
15 7
40
14 9
20 3
57
47
77
45
78
10 4
80
13 4
11 1
17 0

Tabei 7 29: Resultaten van de variantie-analyses voor deletie (DEL) en reduc
tie (RED) van de slot-(t) in linguistische categorie 1 (subscript 1), categorie 4
(subscript 2) en de som van beide (subscript 3); de scores zijn berekend voor
informanten met drie of meer waarnemingen op de betreffende index
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eerste index treedt bij de jongeren zowel een effect voor sekse als voor beroepsgroep op. Het effect voor sekse betekent dat er bij de meisjes meer reductie,
c.q. deletie, voorkomt dan bij de jongens, alhoewel het effect niet bijzonder sterk
is. Bij de mannen wordt geen leeftijdseffect gevonden maar wel een effect voor
beroepsgroep. De reductie dan wel deletie neemt af met het stijgen van de beroepsgroep. Voor de tweede index valt er wederom een effect te constateren voor
sekse, al bereikt dat effect niet het vereiste significantieniveau. Het opvallende
is dat het effect hier andersom werkt dan bij de eerste index. Hier scoren de
jongens hoger dan de meisjes. Verder treedt er geen significant effect op bij de
jongeren voor beroepsgroep. Bij de mannen vinden we het beroepsgroepeffect
wel terug, maar het is minder sterk dan bij de eerste index. Daarnaast bestaat
er een tendens tot het optreden van een interactie tussen beroepsgroep en leeftijd. Dat lijkt veroorzaakt te worden door de verschillen in beroepsgroep bij
de oudste leeftijdsgroep, terwijl er bij de jongere leeftijdsgroepen nauwelijks of
geen differentiatie is in dat opzicht. Samenvoeging van de scores van beide indexen heeft tot gevolg dat zowel de rol van leeftijd als van sekse verloren gaat.
Alleen beroepsgroep levert dan nog een significante bijdrage aan de verklaring
vem de verschillen tussen de informanten. Een dergelijke uitkomst pleit tegen de
samenvoeging van beide indexen.
Deze vaststelling wordt ondersteund door de verschillen in correlaties tussen de eerste twee indexen voor de meisjes en de drie leeftijdsgroepen van de
mannelijke informanten. Deze correlaties zijn te vinden in tabel 7.30.

meisjes
jongens
mannen
mannen
totaal

15-18
15-18
35-44
60-74

(n =: 35)
(n=:: 33)
(n =: 35)
(n= :36)
(n= :139)

DEL-l-DELü

RED1-RED2

.19
.13
.54
.78
.40

.21
.15
.49
.74
.38

TabeJ 7.30: Correlaties tussen de deletiescores en tussen de reductiescores in verschillende groepen informanten

De correlaties in tabel 7.30 laten een duidelijk onderscheid zien tussen de leeftijdsgroepen. De hogere correlaties zijn te vinden in de oudere leeftijdsgroepen;
de lage correlaties zijn te vinden in de jongste leeftijdsgroep. Bij de jongeren is
het blijkbaar zo, dat informanten met hoge scores op de eerste index (ook) lage
scores op de tweede index kunnen hebben. Dit resultaat lijkt er op te wijzen
dat de (t)-deletie c.q. (t)-reductie bij de jongeren weliswaar duidelijk aanwezig
is, maar dat dit proces beperkt is tot een meer specifiek domein, ni. tot woorden eindigend op een lexicale slot-(t). Met deze constatering zijn we aanbeland
bij de linguïstische parameters die in het onderhavige reductie- en deletieproces
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betrokken zijn.
7.5.3 Syilabificatiepatronen

en gelijkeniscondities

Gezien de uitkomsten voor de (t)-deletie in de voorgelezen woordenlijst mag
verondersteld worden dat de aldaar gevonden linguïstische factoren ook zullen
opereren in spontaan gesproken taal. Mogelijk werken ze niet met dezelfde intensiteit, maar de factoren pasten opmerkelijk goed in een theoretisch kader gebaseerd op syllabestructuren, mate van sonoriteit en gelijkeniscondities. Omdat
de van belang zijnde linguïstische factoren het best vertegenwoordigd zijn in de
lexicale slot-(t) ( = linguïstische categorie 1) en in de voltooide deelwoorden (=
linguïstische categorie 4), wordt de werking van fonetisch-fonologische factoren
of parameters onderzocht aan de hand van deze twee categorieën. Omdat de analyse van de (t)-reductie meer uitgesproken resultaten opleverde dan de analyse
van de (t)-deletie (zoals ook het geval was bij de woordenlijst), worden in deze
paragraaf alleen de uitkomsten voor de (t)-reductie gepresenteerd. Overigens
leveren de analyses van de deletiescore wat betreft de werking van linguïstische
parameters volstrekt vergelijkbare uitkomsten op.
In tabel 7.31 zijn de gemiddelde (t)-reductiescores met de bijbehorende frequenties te vinden voor de lexicale slot-(t), uitgesplitst naar alle onderscheiden
voorafgaande consonanten, de onderscheiden typen voor het volgend segment en
zinsaccent. De resultaten worden behalve voor het totaal ook gegeven voor de
jongeren en ouderen apart. Voor de voltooide deelwoorden zijn deze scores te
vinden in tabel 7.32. Daar is bovendien de onderscheiding tussen gevormde consonantclusters (met een slot-(t) als suffix) en reeds bestaande consonantclusters
(reeds eindigend op een slot-(t)) toegevoegd.
Voor de lexicale slot-(t) blijken zowel de voorafgaande consonant als het volgend segment een prominente rol te vervullen in de mate van (t)-reductie. Ook
het zinsaccent levert een verschil op. Hetzelfde kan geconstateerd worden voor
de voltooide deelwoorden. Het onderscheid aldaar tussen gevormde en bestaande
clusters levert nauwelijks of geen verschil op.
Verder valt op in de tabellen 7.31 en 7.32 dat bepaalde contexten nogal infrequent voorkomen. Een voorafgaande (m) en (f) is zowel tamelijk zeldzaam
voor de lexicale slot-(t) als voor de voltooide deelwoorden. Tamelijk infrequent
komt een voorafgaande explosief (en vooral de (p)) voor bij de lexicale slot-(t),
terwijl deze context veel beter vertegenwoordigd is bij de voltooide deelwoorden.
Wat betreft het volgende segment blijken, niet geheel onverwacht natuurlijk, de
uitingsgrens en de pauze veruit de frequentste contexten te vormen bij de voltooide deelwoorden. Deze aanzienlijke verschillen in frequentie vergemakkelijken
de analyse van de rol van de contextuele linguïstische parameters beslist niet.
Analoog aan de analyse van de (t)-reductie in de woordenlijst vormt de statistische techniek van multiple regressie de aangewezen methode om de rol van
linguïstische parameters in het proces van (t)-reductie te traceren. Daarbij dient
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totaal
Χ
η
voorafgaande consonant
1.30 471
(г)
1.34 185
(i)
(m)
1.67 60
1.31 662
(η)
2.00
3
(Ρ)
1.96 151
2.04 112
(f)
2.49 667
(•)
2.09 590
(g)
volgend segment
explosief
2.34 137
spirant
2.07 562
nasaal
2.64 270
liquida
2.24 50
halfvocaal
2.07 340
vocaal
1.58 631
uitingsgrens
1.57 354
pauze
1.22 557

1.30
1.26
1.20
1.28
3.00
2.00
1.89
2.50
2.05

217
73
15
316
1
42
44
337
274

1.30
1.38
1.82
1.34
1.50
1.95
2.14
2.47
2.12

254
112
45
346
2
109
68
330
316

2.29
2.04
2.67
1.96
2.12
1.61
1.43
1.13

59
232
130
25
196
285
146
246

2.37
2.09
2.62
2.52
2.01
1.55
1.66
1.30

78
330
140
25
144
346
208
311

accent slotsyllabe
+ zinsaccent 1.53 349
± zinsaccent 1.85 2552
totaal
1.81 2901

1.40 137
1.84 1182
1.79 1319

(к)

jongeren
Χ
η

ouderen
Χ
η

1.62 212
1.85 1370
1.82 1582

TabeJ 7.31: Gemiddelde scores (t)-reductie voor lexicale slot-(t) (— linguïstische
categorie 1), uitgesplitst n a a r p a r a m e t e r s van de context
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totaal
jongeren
η
X
X
η
voorafgaande consonant
1.32 445 1.32 141
(')
1.31 265 1.30 104
(1)
1.19
43 1.10
(m)
20
1.21 233 1.28
72
W
1.48
1.43
95
40
(P)
1.54 412 1.31 157
(k)
1.89
35 1.88
8
(f)
2.16 576 2.04 266
(в)
1.82 406 1.76 177
(g)
volgend segment
explosief
2.41
22
46 2.50
spirant
2.09 157 2.01
68
nasaal
2.48
67 2.59
27
2 1.00
liquida
1.00
1
halfvocaal
1.60 240 1.54
82
vocaal
1.55 215 1.37
87
uitingsgrens
1.97 698 1.99 271
pauze
1.29 1085 1.23 477
accent slotsyllabe
+ zinsaccent 1.19 156 1.10
61
± zinsaccent 1.66 2354 1.61 974
bestaand of gevormd ! cluster
+ suffix
1.63 2269 1.59 938
± suffix
1.60 241 1.48 97
totaal
1.63 2510 1.58 1035

context

ouderen
Χ
η
1.32
1.32
1.26
1.19
1.53
1.68
1.89
2.26
1.87

254
161
23
161
55
255
27
310
229

2.33
2.15
2.40
1.00
1.64
1.67
1.95
1.34

24
89
40
1
158
128
427
608

1.24
95
1.70 1380
1.67 1331
1.68 144
1.67 1475

Tabe] 7.32: Gemiddelde scores (t)-reductie voor voltooide deelwoorden ( = lin
guïstische categorie 4), uitgesplitst naar parameters van de context
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de uitingsgrens als volgend segment van de analyse uitgesloten te worden, omdat
een variëteit aan volgende segmenten na de uitingsgrens de (t)-reductie mede
kan conditioneren. De hoge reductiescore voor het voltooid deelwoord in deze
conditie lijkt te wijzen op een veel grotere invloed van het volgend segment. Dit
opvallend verschil tussen de lexicale slot-(t) en het voltooid deelwoord kan verklaard worden door de ongemarkeerde positie van het voltooid deelwoord aan
het eind van een uiting, terwijl elementen rechts van het voltooid deelwoord in
het Nederlands vaak een tamelijk gemarkeerde positie innemen. In het laatste
geval wordt de afstand met het volgend segment vergroot en het volgend segment
oefent een minder sterke invloed uit, waardoor gemiddeld genomen de reductie
van de slot-(t) daalt.
De maximale multiple МД bij een stapsgewijze regressie-analyse kan bereikt
worden door alle gecodeerde onderscheidingen naar voorafgaande consonant en
volgende segment in de analyse op te nemen. Dat leidt voor de lexicale slot-(t) tot
een MR van .725 en voor de voltooide deelwoorden tot een MR van .586. Beide
AfH's zijn lager dan de MH voor (t)-reductie in de woordenlijst (deze bedroeg
.837). Dat is niet verwonderlijk. Ten eerste is er in de woordenlijst een betere
taakcontrole; ten tweede werden bij de woordenlijst scores per woord bepaald
door de optelling van de individuele realisaties, hetgeen de betrouwbaarheid van
de scores ten goede komt.
Het aanzienlijke verschil in hoogte tussen de beide Mß's voor de spontane
taaldata zal op meer inhoudelijke gronden verklaard moeten worden. De lagere
MR voor de voltooide deelwoorden houdt in dat de fonetisch-fonologische parameters een minder indringende rol vervullen. In elk geval is hun voorspellende,
c.q. verklarende kracht geringer 35 . Deze verminderde invloed zou veroorzaakt
kunnen worden door twee factoren: (1) de suffixgrens in de voltooide deelwoorden verlaagt de invloed van de voorafgaande consonant; (2) de verbondenheid
tussen het voltooid deelwoord en het navolgende woord is door de bank genomen
geringer. In het laatste geval leidt een lagere verbondenheid tot een geringere
inwerking van de voorafgaande consonant en het volgend segment. Tegen de
werking van de eerste factor zijn een aantal bezwaren aan te voeren. In de conditie van een navolgende pauze vindt er geen hogere (t)-reductie plaats bij de
voltooide deelwoorden in vergelijking met de lexicale slot-(t). Daarnaast is het
zo, dat een reductiebelemmerende rol van een suffixgrens op alle condities op een
soortgelijke wijze zou moeten inwerken. Het gevolg zou een regelmatige afname
van de hoeveelheid (t)-reductie zijn over de gehele linie, maar niet een afname
van de verklarende kracht van de betrokken contextparameters. Bijkomende
bezwaren tegen een verklaring gebaseerd op een reductiebelemmerende rol van
de suffixgrens zijn dat er geen verschil gevonden is tussen de lexicale slot-(t)
en de voltooide deelwoorden in de woordenlijst (de afstand tussen de woorden
3B
De MR stijgt nauwelijks els de analyses beperkt worden tot die infoimanten die relatief vaak
de slot-(t) deleren. Dat is niet verwonderlijk, omdat by elke informant een zekere hoeveelheid
(t)-reductie c.q. (t)-deletie optreedt.
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is daar tamelijk constant) en dat er geen verschil optreedt tussen de voltooide
deelwoorden met een toegevoegde 6uffix-(t) en de voltooide deelwoorden met een
consonantcluster reeds eindigend op een slot-(t). De genoemde bezwaren pleiten
voor een verklaring in termen van de mate van verbondenheid van of afstand
tussen twee opeenvolgende woorden. Deze interpretatie komt nog nader aan de
orde in 7.5.5.
Evenals in de voorgaande toepassingen van multiple regressie op linguisti*
sehe parameters is het zaak om uit de tamelijk ongeordende verzameling van
linguïstische condities een meer coherente en theoretisch acceptabele reeks van
linguïstische parameters te destilleren. Zowel de mate van sonoriteit van de voorafgaande consonant als van het volgend segment zijn natuurlijk voor de hand
liggende parameters. De vraag is echter hoe de onderscheiden categorieën over
een sonoriteitsschaal verdeeld zouden moeten worden. De analysemogelijkheden kunnen beperkt worden door de spreiding van de onderscheiden categorieën
en deze is wat betreft de voorafgaande consonant veel minder optimaal dan in
de voorgelezen woordenlijst. Voor het volgend segment geldt het omgekeerde,
alhoewel hier de categorisering niet zo gedetailleerd is als van de voorafgaande
consonant. De lijst van 6 variabelen die gegeven is in tabel 7.33 bleek uiteindelijk
de meest aansprekende resultaten op te leveren, zowel wat betreft de hoogte van
de MR ais wat betreft de karakteristieken van de residuele scores. Bovendien
voldoet deze verzameling variabelen zowel voor de lexicale slot-(t) als voor de
voltooide deelwoorden.

1. sonoriteit voorafgaande consonant
2. sonoriteit volgend
segment
3 voorafgaande (s)

1. nasalen + bquidae
2. obstruenten
1. pauze + vocaal
2. halfvocaal
3. consonant

1. - ( . )

2. +(.)
4 kenmerk continuant
volgend segment
5 pauze na slot-(t)
6 zinsaccent

1. [- continuant] of [- cons]
2 [+ continuant] en [+ cons]
(— nasalen + explosieven)
1. [+ pauze]
2. [— pauze]
1. [+ zinsaccent]
2 [ i zinsaccent]

Tabei 7.33: Overzicht factoren en hun waarden voor de analyse van de (t)reductie

De uitkomsten van de regressie-analyse voor zowel de lexicale slot-(t) als
de voltooide deelwoorden zijn te vinden in tabel 7.34, die zowel de /3-waarden
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van de variabelen (parameters) geeft als de MR. Bovendien zijn de uitkomsten
vermeld van de analyse voor de jongeren en ouderen apart. Alle /J-waarden zijn
statistisch significant. Verder kan nog vermeld worden dat het onderscheid tussen
gevormde en bestaande clusters bij de voltooide deelwoorden geen significante
bijdrage bleek te kunnen leveren aan de verklaring van de (t)-reductiescores.

parameter
sonoriteit voorafg.cons.
sonoriteit volgend segm.
continuant volgend segm.
volgende pauze
zinsaccent
voorafgaande (s)
MÄ

lexicale slot- (t)
volt.deel woorden
totaal
oud totaal
jong
oud
jong
71=2547 n-.=1173 n= 1374 n=1812 n=764 7г=1048
.381
.381
.377
.204
.153
.243
.262
.316
.241
.267
.301
.288
.127
.205
.074
.123
.129
.126
.132
.091
.142
.110
.139
.087
.094
.064
.090
.070
.060
.100
.182
.210
.242
.228
.204
.250
.692
.576
.610
.574
.718
.750

Tabel 7.34: /3's en MS's voor de regressie-analyses van de (t)-reductiescore; alle
/?'s zijn statistisch significant

De resultaten van de regressie-analyse passen evenals bij de woordenlijst uit
stekend in een theoretisch kader van syllabestructuren en syllabestructuurregels.
De parameters of variabelen kunnen vooral gedefinieerd worden met behulp van
de mate van gelijkenis tussen de slot-(t) met de voorafgaande consonant en het
navolgende segment. Ten eerste is er de mate van gelijkenis wat betreft sono
riteit; dat geldt zowel het voorafgaande als het volgende segment. Ten tweede
gaat het om de mate van gelijkenis in de plaats van articulatie in geval van een
voorafgaande obstruent. Een voorafgaande (s) stimuleert (t)-reductie. Op de
derde plaats gaat het om gelijkenis in het kenmerk coníi'nuaní voor het volgend
segment, indien het volgend segment een consonant betreft. De slot-(t) stemt
met een volgend segment in dit kenmerk overeen, indien het volgend segment een
nasaal of een explosief ís. Kortom, het gaat bij de reductie van de slot-(t) om
een verzameling van gelijkenissen van fonetisch-fonologische aard die het reductieproces stimuleren dan wel belemmeren. Ook de rol van het zinsaccent past in
een dergelijk patroon, wanneer we aannemen dat toename van accent leidt tot
een toename van de mate van ongelijkheid tussen opeenvolgende segmenten. Het
aantrekkelijke van zo'n voorstelling van zaken is dat kwantitatieve parameters
(of vectoren) ingepast kunnen worden in een theoretisch verantwoord linguïstisch
kader.
Zo'n tamelijk optimistisch geformuleerde conclusie mag niet verhullen dat
er verscheidene interpretatieproblemen resteren. Het betreft in elk geval (1) de
vergelijkbaarheid van de uitkomsten van de woordenlijst met die van de spon-
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tane taaldata, en (2) de verschillen tussen de uitkomsten van de sterkte van
de parameters voor de jongere en oudere informanten wat betreft de voltooide
deelwoorden.
De uitkomsten van de regressie-analyse van de woordenlijst en de spontane
taaldata wijken op een aantal punten af. De sonoriteitsschaal voor de voorafgaande consonant in de woordenlijst was gedetailleerder dan voor de spontane
taaldata. Dat lijkt vooral veroorzaakt te worden door de meer optimale verdeling
van de voorafgaande consonanten in de woordenlijst. Naast deze meer optimale
verdeling is het niet onwaarschijnlijk dat specifieke lexicaal bepaalde sequenties
tussen voorafgaande consonant en volgende segment zeer frequent voorkomen in
spontaan taalgebruik en hun stempel drukken op de uitkomsten. Een frequente
sequentie betreft bijvoorbeeld de combinatie echt niet (zie Van Hout 1981). De
sonoriteitsschaal voor het volgend segment daarentegen is weer uitgebreider voor
de spontane taaldata en wederom lijkt de oorzaak een meer optimale verdeling.
De analyseresultaten zijn nu eenmaal voor een deel afhankelijk van de kwaliteit
van de data. Een verklaarbaar verschil tussen de woordenlijst en de spontane
taaldata is het verschil in gewicht van de parameters betreffende de voorafgaande
consonant en het volgend segment. De voorafgaande consonant legt in de woordenlijst een veel groter gewicht in de schaal. In de spontane taaldata zijn de
verhoudingen meer gelijk getrokken. De verbinding tussen opeenvolgende lexemen verloopt vanzelfsprekender en minder nadrukkelijk. Daarmee wijken de
resultaten nog steeds duidelijk af van het Engelstalig onderzoek, waar de volgende positie de voorafgaande positie duidelijk in gewicht overtreft (zie 6.4.3).
Tegenover de verschillen staat overigens de duidelijke overeenkomst in de aard
van de uitkomsten van de analyses van de woordenlijst en de spontane taaldata.
Zowel in de woordenlijst als in de spontane taaldata vervullen gelijkeniscondities
de meest prominente functie.
Een opvallend verschil tussen de jongeren en de ouderen treedt op in het
gewicht van bepaalde parameters (de /3's; zie tabel 7.25) voor de reductie van
de slot-(t) in de voltooide deelwoorden. Weer zou gewezen kunnen worden op
de invloed van de verdeling van de contexten, die bij de jongeren duidelijk het
slechtst is, ook al vanwege de geringere hoeveelheid waarnemingen. Het is in elk
geval moeilijk om de waarde van de verschillen in te schatten. Als positief punt
kan naar voren gebracht worden dat ondanks verschuivingen alle parameters nog
steeds significant zijn.
7.5.4 Persoonsvormen en de stamvorm
Met de analyse van de (t)-deletie in termen van syllabificatiepatronen en gelijkeniscondities zijn nog lang niet alle processen die een rol spelen in dit complexe
fenomeen over het voetlicht gekomen. De persoonsvormen zijn tot nu toe buiten beschouwing gelaten om de complexiteit van de data binnen de perken te
houden. Een enkele blik op de gegevens in tabel 7.25 maakt duidelijk, zoals

Dt spontane

taaldata:

fonologische

variabelen

193

al is geconstateerd, dat de persoonsvormen een eigen deletiepatroon opleveren.
De slot-(t) lijkt hier een speciale rol te vervullen vanwege de suffixstatus die dit
foneem in deze vormen kan dragen. E r is echter meer a a n de h a n d .
In de bespreking van de (t)-deletie in persoonsvormen komen achtereenvolgens drie categorieën a a n de orde:
1. De eerste categorie wordt gevormd door persoonsvormen waarin de slot(t) duidelijk de s t a t u s heeft van een suffix ( = hnguïstische categorie 5;
zie 7.5.1). Het gaat om persoonsvormen in de tegenwoordige tijd en relevant zijn zowel de vormen van de derde persoon enkelvoud als de vormen
van d e tweede persoon enkelvoud, wanneer t e n m i n s t e het subject voor de
persoonsvorm s t a a t .
2. Ook in de tweede categorie ( = linguïstische categorie 6; zie 7.5.1) gaat
het o m persoonsvormen van de tegenwoordige tijd. Het verschil met de
eerste categorie is dat de werkwoordsstam zelf een consonantcluster bezit
eindigend o p een slot-(t). Behalve de vraag of dit gegeven een b e l e m m e r e n d
dan wel stimulerend effect heeft op de deletie dient zich de vraag aan of
er zich bij b e p a a l d e werkwoorden in deze categorie een heranalyse van de
s t a m v o r m voordoet waardoor bijvoorbeeld additionele deleties o p t r e d e n in
de eerste persoon enkelvoud, deleties die niet herleid k u n n e n worden tot
fonologische kenmerken van de context.
3. Diezelfde v r a a g doet zich voor bij een specifiek aantal onregelmatige persoonsvormen in de verleden tijd. Die persoonsvormen behoren tot de derde
categorie ( = linguïstische categorie 7; zie 7.5.1). De d a t a p e r informant
zijn t e schaars o m op v r u c h t b a r e wijze de rol van de sociaal-demografische
factoren te onderzoeken. Het accent van de analyse ligt op linguïstische
kenmerken. De schaarsheid aan gegevens per informant h o u d t overigens in
dat de analyses slechts een eerste indruk kunnen geven van de linguïstische
factoren die een rol spelen in de deletie van de slot-(t) in persoonsvormen.
In tabel 7.25 werden de resultaten gepresenteerd voor de persoonsvormen
uit de eerste categorie van de persoonsvormen, uitgesplitst n a a r voorafgaande
en volgende context (zie linguïstische categorie 5 in tabel 7.25). Het betreft
d e persoonsvormen van de derde persoon enkelvoud (n = 1 0 0 1 ) . Naast de persoonsvormen van de derde persoon enkelvoud zijn ook de vormen van de tweede
persoon enkelvoud verzameld. Deze vormen laten een p a t r o o n zien dat in het
algemeen niet afwijkend is van de verdeling die bij vormen van de derde persoon
gevonden is 3 6 . De vormen van de tweede persoon enkelvoud worden hier verder
buiten beschouwing gelaten.
^Het aantal deleties in de vormen van de tweede persoon enkelvoud bedraagt 184/540 (34.1%).
Zowel de invloed van de voorafgaande consonant en het volgend segment stemt overeen met het
patroon van de vormen van de derde persoon.
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De vormen van de derde persoon enkelvoud blijken gezien de cijfers in tabel
7.25 een deletiepatroon op te leveren dat verhoudingsgewijs een sterke gelijkenis
vertoont met de resultaten voor de monomorfematische slot-(t) en de voltooide
deelwoorden. De deletie neemt af voor het volgend segment gaande van consonant naar pauze en dat geldt voor elk van de vier soorten voorafgaande consonant. Wat betreft de voorafgaande consonant is er een regelmatig opgaande lijn
in het aantal deleties gaande van de liquidae naar de fricatieven. Het opmerkelijke van de verdeling is vooral het relatief grote aandeel in absolute zin van het
aantal deleties. Dat ligt hoger dan in de twee categorieën die in de voorafgaande
paragraaf uitgebreid geanalyseerd werden. Om de mogelijke oorzaak te achterhalen is het allereerst van belang om na te gaan of de gevonden verdeling niet het
gevolg zou kunnen zijn van de invloed van bepaalde werkwoordsvormen en/of
van de invloed van bepaalde voorafgaande consonanten binnen de onderscheiden
globale soorten. Een analyse op het voorkomen van werkwoordspecifieke deletiepatronen leverde geen resultaat op. Een verdere uitsplitsing van de liquidae
en de nasalen leverde daarentegen een duidelijk resultaat op, zoals te zien is in
tabel 7.35.

volgend segment
consonant
(half)vocaal
pauze

[r]
3/38 7.9%
0/28 0.0%
0/13 0.0%

voorafgaande consonant
(1)
(n]
(m)
11/6018.3% 7/29 24.1% 33/64 51.6%
5/89 5.6% 4/29 13.8% 7/46 15.2%
0/9 0.0% 1/15 6.7%
0/25 0.0%

Tabel 7.35: Overzicht hoeveelheid (t)-deletie, uitgesplitst naar voorafgaande
consonant (liquidae en nasalen) en volgende context voor de persoonsvormen
van de derde persoon enkelvoud van de eerste categorie persoonsvormen

De deletieverhoudingen in tabel 7.35 wijzen op een verschil van invloed tussen
zowel de twee liquidae als de twee nasalen. Het relatief hoge aandeel van de
deleties in de categorie van de liquidae wordt grotendeels veroorzaakt door de
(1). Deze verschillen verklaren echter geenszins het hogere aandeel van de deleties
in absolute zin in vergelijking met de vormen met een monomorfematische slot(t) en de voltooide deelwoorden. Dit resultaat lijkt er op de eerste plaats op
te wijzen dat het kenmerk sonoriteit binnen de klasse van liquidae en nasalen
een meer geprononceerde rol vervult dan bij de lexicale slot-(t) en de slot-(t)
bij voltooide deelwoorden. Dat zou verklaard kunnen worden door het feit dat
deze onderscheiden rol beter tot uitdrukking komt in omstandigheden waarin het
(t)-deletieproces is geïntensiveerd, ook na een type consonant dat op zich minder
gunstig is voor dit deletieproces. Als dit het geval is, dan blijft de vraag waarom
het (t)-deletieproces in persoonsvormen een relatief gunstiger context vindt. De
meest voor de hand liggende verklaring voor de hogere frequenties van deleties bij
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persoonsvormen lijkt gezocht te m o e t e n worden in zinsfonologische kenmerken.
De afstand tussen opeenvolgende woorden in een zin (en zelfs tussen zinnen) is
geen constant gegeven, m a a r kan bijvoorbeeld beschreven worden op basis van
woordgrenzen of op basis van prosodische constituenten. Een geringe afstand
ofwel nauwe verbondenheid tussen opeenvolgende lexemen zou d a n een relatief
gunstige context vormen voor het proces van (t)-deletie. O p het fenomeen van
de m a t e van verbondenheid van opeenvolgende lexemen wordt teruggekomen in
de volgende paragraaf (7.5.5).
De tweede te bespreken categorie persoonsvormen betreft werkwoorden die
al een consonantcluster bezitten eindigend o p een slot-(t) op het niveau van de
s t a m van het werkwoord. In tabel 7.25 (zie aldaar linguïstische categorie 6), lijkt
deze categorie van de voorgaande af te wijken in die zin dat het aantal deleties
in de derde persoon enkelvoud eerder kleiner dan groter is. Zo'n constatering
betreft d a n uitsluitend de situatie waarin de slot-(t) voorafgegaan wordt door
een liquida. Van de 160 voorkomens betreft het echter 159 m a a l het werkwoord
worden m e t als gevolg dat het lage deletiepercentage toegeschreven lijkt te moeten worden aan het feit dat het hier uitsluitend een voorafgaande (r) betreft.
Vooral opmerkelijk in deze categorie is echter de positie van de slot-(t) in de
vormen van de eerste en tweede persoon enkelvoud. In tabel 7.36 worden de
gegevens gepresenteerd voor de eerste, tweede (uitgesplitst in subject voor of
n a de persoonsvorm) en derde persoon enkelvoud. Zowel de gegevens voor alle
werkwoorden te zamen als die voor de werkwoorden worden en vinden worden
gepresenteerd.

werkwoord
totaal
worden
vinden

persoonsvorm tegenwoordige tijd
2e persoon
2e persoon
3e persoon
na pv
voor pv
268/295 90 8% 51/53 96 2% 0/14 0 l % 34/20 7 1 6 4 %
16/23 69.6%
5/7 714% 0/11 0 0%
0/159 0 0%
245/256 95 7% 22/24 91 7%
0/3 0 0%
0/2 0 0%
Ie persoon

Tabel 7.36: Overzicht hoeveelheid (t)-deletie, uitgesplitst naar werkwoord en
persoonsvorm enkelvoud tegenwoordige tijd voor werkwoordsstammen eindigend
op een consonantcluster met een slot-(t)

Ondanks het feit dat de werkwoorden worden en vinden fonologisch gezien
ongunstige contexten bieden voor de deletie van de slot-(t), blijkt het deletiepercentage zeer hoog te liggen in de eerste persoon enkelvoud en in de tweede
persoon enkelvoud wanneer het subject n a de persoonsvorm s t a a t . Uit verdere
analyses blijkt dit hoge deletiepercentage nauwelijks beïnvloed te worden door de
a a r d van het volgende segment. Het hoge deletiepercentage kan alleen verklaard
worden door de a a n n a m e dat er een heranalyse van de s t a m van de betreffende
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werkwoorden heeft plaatsgevonden, waarin de stam herleid is tot respectievelijk wor en vin. Deze aanname wordt ondersteund door de bevinding dat in
het spontane taEilmateriaal regelmatig de meervoudsvormen dan wel infinitieve
vormen warren en vinnen aangetroffen werden. Dat neemt niet weg, dat als de
afsluitende (t) er eenmaal is, deze onderworpen is aan de normale fonologische
reductieregels voor een slot-(t) na een consonant. Bovendien is het waarschijnlijk dat deze heranalyse gebonden is aan specifieke werkwoorden, zoals ook al
geconstateerd werd door Van Haeringen (1971). Het betreft een lexicaal diffuus
proces, maar de empirische gegevens in het spontane taalmateriaal laten geen
gedetailleerde analyse op dit punt toe.
De derde categorie van persoonsvormen, de onregelmatige verledentijdsvormen eindigend op een consonantcluster met een slot-(t), biedt op het punt van
lexicale diffusie meer aanknopingspunten, aangezien verschillende werkwoorden
met een redelijke frequentie voorkomen. Bij deze categorie persoonsvormen lijken
zich in theorie drie vormen van (t)-deletie te kunnen voordoen:
1. de slot-(t) is onderhevig aan de normale fonologische reductieregel, hetgeen
inhoudt dat de deletiepercentages vergelijkbaar moeten zijn met die van de
eerste categorie persoonsvormen;
2. er vindt een heranalyse of herinterpretatie plaats van de slot-(t) in die zin,
dat dit segment opgevat kan worden als een suffix; dat zou inhouden dat
hoge deletiepercentages vooral aangetroffen worden in vormen van de eerste
persoon enkelvoud en tweede persoon enkelvoud, in het geval het subject
na de persoonsvorm staat; dat zou betekenen dat de deletiepercentages
vergelijkbaar zijn met die van de tweede categorie persoonsvormen;
3. er vindt een heranalyse van de stamvorm plaats met het gevolg dat de slot(t) vervalt; deze heranalyse betreft alle persoonsvormen met het gevolg dat
het deletiepercentage onafhankelijk is van het type persoonsvorm.
De resultaten van een inventarisatie van deze vormen, uitgesplitst naar type
persoonsvorm en naar werkwoord, zijn te vinden in tabel 7.37.
De gegevens voor het totaal aantal voorkomens in tabel 7.37 laten behalve
een hoog deletiepercentage een nogal onverwachte verdeling zien bij de verschillende persoonsvormen. De laagste deletiepercentages worden gevonden bij de
eerste en de derde persoon enkelvoud. Een eerste inspectie van de resultaten
van zeven meest frequente werkwoorden in deze tabel laat zien dat de verdeling
van het totaal zeer sterk beïnvloed wordt door de individuele inbreng van de
werkwoorden. Zo drukt de vorm werd een zwaar stempel op de resultaten van de
vormen van de derde persoon enkelvoud. Datzelfde geldt voor de vorm dacht wat
betreft de eerste persoon enkelvoud. De verdelingen bij de individuele werkwoorden wijzen op de aanwezigheid van elk van de drie bovengenoemde vormen van
(t)-deletie. Er lijkt een invloed uit te gaan van de voorafgaande consonant: de
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werkwoord
totaal
werd
vond
stond
moest
wist
dacht
mocht

Ie persoon
218/444
4/24
81/87
17/25
108/110
50/55
18/80
19/25

49.1%
16.7%
95.7%
68.0%
98.2%
90.9%
22.5%
76.0%
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persoonsvorm tegenwoordige tijd
2e persoon
2e persoon
3e persoon
voor pv.
na pv.
149/155 96.1% 45/61 73.8% 133/317 42.0%
0/7
0.0%
2/5 40.0%
2/108
1.9%
0/1
0.0%
2/2 100.0%
2/4 50.0%
4/6 66.7%
2/4 50.0%
32/82 39.0%
97/97 100.0% 22/22 100.0%
35/37 94.6%
8/8 100.0%
8/9 88.9%
3/4 75.0%
11/11 100.0%
1/1 100.0%
4/5 80.0%
21/22 95.5% 10/11 90.9%
22/26 84.6%

Tabe] 7.37: Overzicht hoeveelheid (tj-deletie, uitgesplitst naar werkwoord en
persoonsvorm enkelvoud verleden tijd voor onregelmatige werkwoorden waarvan
de verledentijdsvorm eindigt op een consonantcluster met een slot-(t)

minste deleties komen voor bij de vorm werd, de meeste deleties komen voor bij
een voorafgaande fricatief. Bij de vormen werd, vond en stond lijkt een voorkeur
op te treden voor deletie in de eerste persoon enkelvoud en de tweede persoon
enkelvoud in het geval het subject na de persoonsvorm staat. De oorzaak zou
gezocht moeten worden in een analogiewerking van het paradigma van de tegenwoordige tijd. Er is daarbij sprake van lexicale diffusie, gezien het verschil tussen
de vormen vond en stond. Een heranalyse van de onderliggende vorm, de derde
veronderstelde vorm van (t)-deletie, lijkt vooral plaatsgevonden te hebben bij de
vormen wist en moest, waar zeer hoge deletiepercentages gevonden worden in alle
persoonsvormen. Dat geldt ook voor de vormen dacht en mocht met dit verschil,
dat vooral de vorm van de eerste persoon van de vorm dacht een uitzondering
vormt. Indien deze vorm gevolgd wordt door het pronomen ik bedraagt het deletiepercentage slechts 10.9% (7/64). Ook bij deze vormen blijken processen op
te treden van lexicaal diffuse aard.
De afwijkende vormen die gevonden zijn in de tweede en derde categorie van
de persoonsvormen, doen geen afbreuk aan de werking van een algemene (t)reductieregel op zinsfonologisch niveau. Wel maken ze nog eens duidelijk dat
bij de verzameling van gegevens voor de studie van (t)-deletie uiterst zorgvuldig
te werk gegaan moet worden en dat globale scores berekend over uiteenlopende
linguïstische vormen een vertekening opleveren van de onderliggende processen.
7.5.5 Postlexicale regels en 'connected speech'
In de recente linguïstische literatuur zijn twee benaderingen te signaleren die aansluiten bij de wijze waarop de reductie van de slot-(t) in het Nijmeegse materiaal
geanalyseerd is. De eerste benadering is van sociolinguïstische huize; de tweede
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benadering moet gerekend worden tot de fonologie, waarin een toenemende interesse waarneembaar is in verschijnselen van zinsfonologische aard. Het zal
geen verwondering wekken dat beide benaderingen zich onafhankelijk van elkaar
dreigen te ontwikkelen.
De sociolinguïstisch getinte benadering betreft sociofonetisch onderzoek naar
'connected speech processes' (Kerswill 1985, Nolan & Kerswill 1987). Het gaat
om gedetailleerd fonetisch onderzoek naar processen van coarticulatie. Uitgangspunt is dat processen van coarticulatie die primair fonetisch van aard zijn hun
fonetische motivatie kunnen verliezen en kunnen resulteren in gefossiliseerde patronen. Een oorspronkelijk fonetisch gradueel en natuurlijk proces kan veranderen in een fonologisch en mogelijk lexicaal bepaald discreet proces. Om inzicht te
krijgen in een dergelijke verschuiving wordt onderzoek verricht naar de rol van de
snelheid van spreken en de articulatorische geleidelijkheid van 'connected speech
processes'. Kerswill (1985) wijst er met nadruk op dat de (t)-deletie in het Engels
tot het domein van 'connected speech' behoort en dat dit proces ten onrechte
behandeld is als een discreet proces. Het gaat zijns inziens om een fonetisch
gemotiveerd verschijnsel dat gradueel van aard is. In deze onderzoeksrichting
wordt groot belang gehecht aan de toepassing van instrumentele metingen om
de articulatorische geleidelijkheid van fonetische processen te testen.
In de fonologie is de laatste jaren een toenemende belangstelling ontstaan
voor fonologische verschijnselen op zinsniveau. Meer specifiek gaat het om de rol
die syntactische structuren spelen in de verbinding tussen fonologische vorm en
linguïstische eenheden. Zoals Kaisse & Zwicky (1987) vaststellen tekent zich nog
niet bepaald een eenstemmig begripskader af waarin de relatie tussen syntactische structuren en fonologische vorm wordt geplaatst. Dezelfde fenomenen gaan
schuil onder de noemer van externe sandhi (tegenover interne sandhi), 'phrase
phonology' (tegenover woordfonologie) en postlexicale fonologie (tegenover lexicale fonologie) (zie Kaisse & Zwicky 1987:3). De Jong (1988) onderscheidt een
viertal benaderingen in de generatieve fonologie van de relatie tussen syntactische structuren en de fonetische realisatie van liaisonconsonanten in het Frans.
Deze benaderingen zijn eveneens van belang voor (t)-deletie. In het kort kunnen deze benaderingen als volgt gekarakteriseerd worden: (1) in de traditionele
aanpak wordt de structuur van opeenvolgende woorden gedefinieerd met behulp van woordgrenzen ('word boundaries') (zie Chomsky & Halle 1968, Selkirk
1974); (2) zinsfonologische verschijnselen worden gebaseerd op de toepassing van
ritmische principes (zie Selkirk 1984); (3) zinnen krijgen een hiërarchische prosodische structuur toegewezen; in de prosodische aanpak wordt de syntactische
oppervlaktestructuur omgezet in een prosodische constituentenstructuur, die dan
het toepassingsdomein vormt van de zinsfonologische regels (zie Nespor & Vogel
1986); (4) de laatste benadering lijkt op de voorgaande met dit verschil dat er
geen prosodisch tussenniveau wordt aangenomen; Kaisse (1985) gaat uit van een
rechtstreekse relatie tussen de syntactische oppervlaktestructuur en de zinsfonologische regels.
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Deze vier benaderingen kunnen natuurlijk niet onderling op hun waarde vergeleken of getest worden aan de hand van de verzamelde gegevens over de (t)deletie. Op zijn minst had dan de dataverzameling en de bijbehorende codering
geënt moeten zijn op de theoretische basisbegrippen in deze benaderingen. Daar
staat tegenover dat empirisch verzamelde gegevens vrij duidelijk zwakke plekken of onvolkomenheden in meer theoretisch gerichte benaderingen aan het licht
kunnen brengen, zoals onder meer blijkt uit De Jong (1988), die zijn op sociolinguïstische basis verzamelde taalmateriaal over liaison in het Frans confronteerde met de eerder vermelde zinsfonologische benaderingen. De Jong (1988)
moet concluderen dat geen van de door hem besproken benaderingen in staat is
om de gevonden patronen van liaison te verklaren en dat elk van de benaderingen
op een aantal punten tekort schiet. Op zich vormt dat geen direkte aanklacht
tegen theorievorming en tegen een idealistisch getinte benadering die typerend
is voor een generatief kader. Aan de andere kant kan zo'n benadering leiden tot
een extreme voorstelling van zaken, die soms meer problemen veroorzaakt dan
oplost. Dat wordt in het bijzonder duidelijk in de voorstellen van Kaisse (1985).
Voor de zinsfonologische, postlexicale processen maakt Kaisse (1985) een onderscheid tussen regels voor 'connected speech rules' (regels voor externe sandhi;
niveau P I ) en regels voor 'fast speech' (niveau P2). Een tweetal kenmerkende
verschillen tussen beide typen regels is dat Pl-regels in tegenstelling tot P2-regels
gevoelig zijn voor syntactische informatie en dat P2-regels in tegenstelling tot P l regels gevoelig zijn voor pauze-invoegingen (de invoeging van pauzes geschiedt
namelijk na toepassing van de Pl-regels). Een dergelijk theoretisch kader veroorzaakt problemen voor de verklaring van het (t)-reductieproces in het Nijmeegs.
Daar vinden we aan de ene kant een duidelijke invloed van de pauze op de mate
van (tj-reductie, terwijl aan de andere kant syntactische informatie vertaald in
de vorm van afstand tussen opeenvolgende woorden een cruciale rol lijkt te spelen. De mate van afstand of verbondenheid tussen aangrenzende woorden lijkt
voor de Nijmeegse data de afnemende mate van (t)-reductie te moeten verklaren
in respectievelijk persoonsvormen, woorden met een lexicale slot-(t) en voltooide
deelwoorden. Hoe geringer de afstand des te sterker zal het (t)-reductieproces
opereren. Het postlexicale karakter van het (t)-reductieproces zou dan ook kunnen verklaren waarom in het voorlezen van de woordenlijst geen verschil werd
aangetroffen tussen woorden met een lexicale slot-(t) en voltooide deelwoorden.
Bovendien dient aan een postlexicale interpretatie van de (t)-reductieregel een
proces van heranalyse van stamvormen bij persoonsvormen toegevoegd te worden. Dat proces speelt zich evenwel af op lexicaal niveau, zelfs in onregelmatige
verledentijdsvormen.
Gegeven de Nijmeegse uitkomsten voor het (t)-reductieproces, lijkt de conclusie gerechtigd dat ook postlexicale regels gevoelig zijn voor de prosodische
structuur, die op wat voor wijze dan ook gerelateerd is aan de syntactische
structuur. Dat lijkt ook gewenst, gegeven het feit dat P2-regels zich vaak blijken
'op te werken' tot Pl-regels en zelfs tot fonologische regels op lexicaal niveau
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(zie Kaisse 1985:15). Als regels in het stadium van 'fast speech rules' al gevoelig
zijn voor syntactische informatie, dan kan de overgang naar het stadium van een
'connected speech rule' geleidelijk verlopen. Dergelijke geleidelijke processen zijn
op een kwantitatieve wijze vooral zichtbaar te maken met empirische gegevens
betreffende spontaan taalgebruik,
Ook om een andere reden zijn de Nijmeegse gegevens interessant in verband
met zinsfonologische verschijnselen. Meestal worden in de fonologische literatuur voorbeelden gegeven van een opkomende taalverandering. De (t)-reductie
in Nijmegen is echter een wijkend verschijnsel: over het algemeen wordt bij de
jongeren minder reductie gevonden dan bij de ouderen. Het verschijnsel blijkt
echter te wijken in tamelijk specifieke domeinen, met name dan de voltooide
deelwoorden, terwijl de mate van reductie in andere domeinen (woorden met
een lexicale slot-(t)) niet afneemt. Ook hier lijkt de mate van verbondenheid of
afstand een beslissende rol te spelen in de inperking van het toepassingsdomein
van de (t)-reductie. Zo'n inperking hoeft niet per se te leiden tot kwalitatieve
onderscheidingen; in de besproken resultaten gaat het om een kwantitatieve verschuiving. Een zich doorzettende kwantitatieve verschuiving kan zich echter op
den duur manifesteren als een kwalitatieve verandering.
7.6 DE TAALVARIABELE (oo)

7.6.1 Definitie en aßakentng
Het lange dan wel gespannen vocaal / o / in het Standaardnederlands kent verschillende tegenhangers in het dialect van Nijmegen, zeker in de oude dialectvariëteit. Op de eerste plaats kent het dialect een soortgelijk foneem, met dit
verschil dat de uitspraak duidelijk monoftonger is dan de meer gediftongeerde
uitspraak die tegenwoordig de norm lijkt te vertegenwoordigen in het Standaardnederlands. Daarnaast komen in het dialect van Nijmegen verkorte varianten
voor, maar ook de historisch verklaarbare variant / 0 / in woorden als geloven,
horen, voor (prep.) en door (prep.). Een nogal opmerkelijke dialectvariant is te
vinden in het bijwoord ook. In het spontane taalgebruik komt dit woord veelvuldig voor met een korte vocaal ([o]) (437/1411=40.0%) en deze variant past in
het dialectgeografisch beeld. Deze variant is op vele plaatsen in het omringende
dialectgebied te horen. Opmerkelijk is echter de meer gesloten Nijmeegse variant, die al in de oudere enquêtes is terug te vinden en waar de vocaal een [u] is
geworden. Deze variant komt in het verzamelde materiaal over de variabele (00)
in het woord ook 85 maal voor (85/1411—6.00%) en het zijn vooral de ouderen
in de lagere beroepsgroep die deze variant nog gebruiken. Hetzelfde kan in grote
lijnen vastgesteld worden voor het gebruik van de lexicaal bepaalde /0/-variant.
Deze distributiepatronen voegen weinig toe aan de patronen die gevonden werden voor dialectkenmerken van het Nijmeegs (inclusief de variabele (aa) die in
7.7 ter sprake komt).
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Interessanter is het o m te zien in hoeverre de oorspronkelijk monoftonge uitspraak van de / o / onderhevig is aan een aanpassingsproces a a n de randstedelijke
diftonge u i t s p r a a k van deze vocaal. Die voorkomens in het s p o n t a n e taalmateriaal zijn a p a r t gecodeerd waarin er duidelijk sprake was van een diftongelement
en waarin de / o / - k l a n k gerealiseerd werd als [o u ]. Niet alle voorkomens van de
/ o / zijn geïnventariseerd en gecodeerd. De selectie is b e p e r k t tot de vier meest
voorkomende contexten wat betreft de volgende consonant, nl. voor een volgende
/ v / , / k / , / n / of / r / . D a t zijn, zoals de gegevens gepresenteerd in tabel 7.1 (zie
7.2.1) laten zien, de meest frequente contexten. Bovendien bleek de hoge frequentie van een navolgende / k / voor het overgrote deel veroorzaakt te worden
door een enkel woord, nl. het bijwoord ook. O m die reden is die context b e p e r k t
tot dat woord.
Voor de bepaling van de m a t e van diftonge u i t s p r a a k m o e t natuurlijk het
potentieel b e p a a l d worden. O m d a t de analyse mi niet gericht is op varianten
die typisch zijn voor het dialect m a a r op de monoftonge u i t s p r a a k van de / o /
als concurrerende variant van de diftonge variant, ligt het voor de h a n d om
deze beide l a a t s t e varianten onderling te wegen. D a a r m e e wordt het potentieel
beperkt en blijven dialectrealisaties in de v o r m van verkortingen of een / 0 / buiten beschouwing. De score of index betreft d a n het a a n t a l (meer) monoftonge
varianten versus het a a n t a l (meer) monoftonge en diftonge varianten te zamen
(het potentieel). D a t h o u d t in dat deze score des te lager zal zijn n a a r m a t e
de informanten meer de diftonge variant gebruiken. De scores en d a a r m e e ook
de gemiddelde scores k u n n e n ook uitgedrukt worden in het percentage (meer)
monoftonge varianten. Dat is het geval in tabel 7.38, waarin de belangrijkste
r e s u l t a t e n voor de onderhavige taalvariabele worden vermeld 3 7 .

conditie

-A/
-/v/

-/n/

-M

η voorkomens
885
798
908
2127

η informanten
139
143
141
143

X
74.65
74.61
87.00
92.98

s
28.28
27.56
19.52
13.99

Tabe/ 7.38: Gegevens over de variable (00) wat betreft de monoftonge c.q. dif
tonge uitspraak, uitgesplitst n a a r de vier onderscheiden contexten; het gemid
delde betreft het percentagegewijze aandeel van de monoftonge variant

Tabel 7.38 laat zien d a t een navolgende /r/ veruit de frequentste context
vormt. Deze context blijkt evenwel ook de context te zijn waarin de diftonge uit
spraak het minst voorkomt en waarin d e verschillen tussen de informanten (zie
de s t a n d a a r d d e v i a t i e ) het minst uitgesproken zijn. De navolgende consonant is
37

Voor elke informant werd ook hier per context een bovengrens in het aantal te verzamelen
voorkomens gehanteerd (12 voor de /k/, 10 voor de /v/, 10 voor de /n/ en 20 voor de /r/).
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een beslissende factor in de mate van monoftonge c.q. diftonge uitspraak van de
/ o / . Dat kan aangetoond worden met i-testen op de individuele scores van de
informanten. Daaruit blijkt dat er alleen geen significant verschil is tussen een
navolgende / k / en / v / . De invloed van de navolgende consonant stemt overeen
met de resultaten voor de monoftonge uitspraak van de diftongen in 7.4.5. De
invloed van de / r / als navolgend segment is daar niet onderzocht omdat de diftongen in het Nederlands en in het Nijmeegs in die positie niet voorkomen. Een
navolgende / r / is een remmende factor voor een diftonge uitspraak en dat wordt
door de resultaten in tabel 7.38 in feite bevestigd. De positie van de / n / ten opzichte van de / k / en / v / komt overeen met de rangorde die voor de monoftonge
uitspraak van de diftongen is vastgesteld (vergelijk ook tabel 7.21). De afwezigheid van een verschil tussen de / v / en de / k / in de data voor de (oo) is niet in
strijd met de resultaten voor de diftongen. De onderscheiden parameters in 7.4.5
voorspellen een meer diftonge uitspraak voor de / k / dan voor de / v / op basis van
de invloed van de plaats van articulatie (velaren > labialen) en ze voorspellen
een meer diftonge uitspraak voor de / v / op basis van het kenmerk continuant
([+ continuant] > [— continuant]). Als beide parameters gelijkelijk inwerken, dan
wordt een gelijke mate van diftonge uitspraak voor beide consonanten voorspeld.
Er dient wel op gewezen te worden dat bij de diftongvariabelen de /f,v/ hogere
monoftongeringsscores boekt dan de / k / (zie tabel 7.21). De selectiecondities
van een navolgende / v / voor de (oo) zijn echter veel gunstiger geweest voor het
optreden van een meer diftonge uitspraak. De selectie is beperkt tot voorkomens
gevolgd door de stemhebbende labiale fricatief. Dat houdt in dat de (oo) vaak
het slot zal vormen van een syllabe en dat de volgende / v / in de navolgende
syllabe wordt getrokken. In 7.5.4 werd al gesteld dat een deel van de onverklaarde variantie in het verklaringsmodel voor de monoftonge uitspraak van de
diftongen voor rekening komt van syllabificatiepatronen. De uitkomsten voor
de taalvariabele (oo) ondersteunen eenduidig de validiteit van de parameters die
gepostuleerd werden voor de monoftonge uitspraak van de diftongen.
De vraag is nu of de gegevens voor de diftonge uitspraak van de (oo) in de onderscheiden contexten tot één enkele index samengevoegd moeten worden. Een
argument ten gunste van samenvoeging kan ontleend worden aan redelijk hoge
correlaties tussen de indexen van de afzonderlijke contexten. De onderlinge correlaties blijken alle significant positief te zijn, met uitzondering van de correlaties
waarin de / r / betrokken is. Dat is verklaarbaar door de extreem hoge monoftongpercentages in deze context en de bijbehorende lage spreiding van de scores.
Het verdient daarom de voorkeur om de /r/-scores niet in een meer algemene
(oo)-index te betrekken. De correlaties tussen de drie overige contexten blijken
duidelijk te stijgen indien per context een minimum aantal voorkomens vereist
wordt. Bij een minimum aantal van vier per context zijn de correlaties redelijk
hoog (r„n — .48, τνΐι = .52,ГА = .62, η = 77). Deze uitkomsten pleiten voor een
samenvoeging van de scores in de drie contexten. De (oo)-index ofwel de taalva
riabele (oo) zoals die gebruikt wordt in 7.6.2 is berekend op basis van het aantal
П
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monoftonge varianten versus het aantal monoftonge plus diftonge varianten in
de contexten / v / , / n / en / k / . De index is het percentage monoftonge varianten.
7.6.2 De invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse
De gemiddelde scores van de taalvariabele (oo), uitgesplitst naar beroepsgroep,
leeftijd en sekse, zijn te vinden in tabel 7.39.
meisjes
15-18
beroepsgroep 1 91.81
beroepsgroep 2 69.23
beroepsgroep 3 73 51
totaal
78.18

jongens
15-18
87 68
88.99
71.73
82 80

mannen
35-44
68 88
8185
72 17
74 09

mannen
60-74
84 35
85.53
72 26
81.45

totaal
83 18
8156
72.42
79.16

Tabe/ 7.39: Gemiddelde scores van de taalvariabele (oo), uitgesplitst naar beroepsgroep, leeftijd en sekse; de score betreft het percentage monoftonge varianten versus de monoftonge plus diftonge varianten

De scores in tabel 7.39 laten geen consistent verschil zien tussen de jongens
en de meisjes. De gemiddelde scores voor de groep als geheel lopen niet ver
uiteen. Verder blijken de mannen van 35-44 jaar tamelijk laag te scoren en dat
geldt vooral voor de laagste beroepsgroep. De verschillen in de scores dienen
natuurlijk geëvalueerd te worden met behulp van variantie-analyses. De van
belang zijnde resultaten staan vermeld in tabel 7.40.

groep
jongeren
»
mannen

effect
beroepsgroep
seksexberoep
beroepsgroep

F
df
6.533 2,66
3 787 2,66
4 768 2,98

Ρ
003
028
011

%var
14 8
86
82

Tabe/ 7.40: Resultaten van de variantie-analyses voor de taalvariabele (oo)

Gezien de resultaten in tabel 7.40 blijkt beroepsgroep zowel bij de jongere
informanten als bij de mannelijke informanten op significante wijze gecorreleerd
te zijn met de taalvariabele (oo). Er is sprake van differentiatie naar beroeps
groep, maar die differentiatie is in elk geval bij de twee groepen jongeren niet
identiek gezien het significante interactie-effect van sekse χ beroepsgroep. Bij de
meisjes valt er een breuk tussen beroepsgroep 1 en 2, terwijl dat bij de jongens
het geval is tussen beroepsgroep 2 en 3. Het distributiepatroon voor de man
nen van 35-44 jaar is blijkbaar niet sterk genoeg om een interactie-effect in de
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variantie-analyse voor de mannelijke informanten te bewerkstelligen. Niettemin
blijft de lage score voor de laagste beroepsgroep in deze leeftijdsgroep opmerkelijk en er is geen goede verklaring voor deze score voor handen. Tot slot geven
de uitkomsten aan dat er geen verschuiving in deze taalvariabele aanwezig is in
samenhang met de factor leeftijd. Een relatief lage score voor de jongeren op
deze taalvariabele zou niet onverwacht geweest zijn.
7.7 DE TAALVARIABELEN (aa) EN (aar)
7.7.1 Een globale taalvariabele: de (aa)
Klanken die in een bepaald stadium van een taal verschillend zijn, kunnen in een
later stadium samenvallen (= 'merging'). Zo ook kunnen klanken die van oorsprong hetzelfde zijn zich, mogelijk onder invloed van de linguïstische context, in
verschillende richtingen ontwikkelen. Het resultaat van dergelijke processen kan
zijn dat verwante taalvariëteiten gekenmerkt worden door een verschillend distributiepatroon van de fonemen in het lexicon. Een voorbeeld kan duidelijk maken
hoe complex de verhoudingen tussen fonemen uit twee verwante variëteiten kan
worden. De twee verwante variëteiten betreffen hier het Standaardnederlands en
het dialect van Nijmegen.
De Ggm. α correspondeert in het hedendaagse Nederlands over het algemeen
met een /α/ (bijv. dag), een /a/ (bijv. dagen), een /ε/ (bijv. heffen) of een /e/
(bijv. «een) (zie bijv. Van Bree 1977). Rekking vond plaats in open syllabes met
hoofdaccent, terwijl de /e/-klank verklaart moet worden door de werking van
de i-umlaut. Van belang hier is vooral de 4 lange-aa-klank'; nagegaan zal worden
welke dialectklanken in het Nijmeegs dialect corresponderen met de /a/-klank
uit het Standaardnederlands. De /a/-klank in het Standaardnederlands gaat ook
terug op de Ggm. ε. Er heeft in het Nederlands een versmelting plaatsgevonden
tussen klanken afkomstig van de Ggm. ε en klanken die door rekking ontstaan
zijn uit de Ggm. a.
Veel dialecten laten een patroon zien dat afwijkt van het Standaardneder
lands. Dat geldt ook voor het Nijmeegs. In de enquête Willems zijn liefst tien
varianten aangetroffen voor de standaardtalige /a/-klank, afgezien nog van het
feit dat de umlautsfactor van het verkleinwoord een uitbreiding van dit scala zou
inhouden 38 . De varianten die corresponderen met de standaardtalige /a/-klank
worden in het navolgende aangeduid met de taalvariabele (aa). Om een indruk
te geven van de variatie staan in tabel 7.41 de in deze enquête aangetroffen varianten vermeld, samen met enkele voorbeelden. De notatie is rechtstreeks uit
deze enquête overgenomen.
De differentiatie in het oude Nijmeegse dialect blijkt veel groter dan in het
Standaardnederlands. Wanneer het dialect nu onder invloed komt van de standaardtaal, is het verre van denkbeeldig dat de differentiatie af gaat kalven (zie
3§

Het verkleinwoord komt nog in hoofdstuk 8 ter sprake
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<eë>

peërel, ('n) leege

<ee>

lanteern, scheer, kees, keers, peertstal, hij geet, hij sleet,
peerden
êrdbei, hèmg, schets, peristal
haerd, zwaerd, paerd
tèije, nèister
start, plats, maksel
toffel, nold, oier
moànd, moändig
waofel, waopen, schaop, draod, naod, zaod, straot, graol,
plaog, vraog, haok, paol, schaol, straot, kraom, maon, traon,
spaon, jaor, aos, blaos
voader, sloager, hoamer, koamer, woater, noagel, loade, oap,
moagd, oarend, zwoard, board, toart, koart, moag, kroag,
toal, zoal, roam, hoan, koas

<ê>
<ae>
<èi>
<a>
<o>
<oä>
<ao>

<oa>
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Tabel 7.41: Overzichten van varianten van de taalvariabele ( a a ) , aangetroffen in
de enquête Willems (1887)

Hoppenbouwers 1985). O m het verloop van dit veranderingsproces te schetsen
is het materiaal helaas ontoereikend en het aantal onzekerheden is te groot. Eén
van die onzekerheden betreft de tegenstelling tussen de < o a > - en < a o > - k l a n k in
de enquête Willems. De invuller lijkt het onderscheid nogal trefzeker te hebben
aangebracht. Ook zijn er taalhistorische gronden aanwijsbaar voor dit onderscheid. Er o n t s t a a t echter weer twijfel door het feit, dat er in de enquête Kern
geen verschillende klanken worden onderscheiden en door het feit, dat Pulles (z.j.)
in zijn structuralistisch-fonologische beschrijving van het Nijmeegs evenmin een
onderscheid m a a k t . De laatste blinkt zeker niet uit in het geven van fonetische
details, m a a r die constatering lost de vraag niet op of er twee te onderscheiden
(aa)-klanken in het Nijmeegs hebben bestaan of niet. Een aanwijzing ten gunste
van de onderscheiding vormt vragenlijst 11 van de A m s t e r d a m s e Vragenlijsten,
waarin veel ( a a ) - w o o r d e n zijn opgenomen. Deze lijst uit 1931 levert wel een
verschil op in een klank die genoteerd wordt als < o a > en een klank die genoteerd wordt als < a o > , m a a r de distributie is niet dezelfde als die van de enquête
Willems. De RND-enquête levert weer een negatief resultaat o p . Hoe het ook
zij, in elk geval kan geconstateerd worden dat de differentiatie in het Nijmeegs
ten opzichte van de s t a n d a a r d t a a l is teruggelopen. Illustratief is Pulles (z.j.)
die nog slechts drie varianten noteert (nl. < o a > , < e e > en < oe > ) . Het is niet
verwonderlijk dat in de fonetisch getranscribeerde R N D - e n q u ê t e meer varianten
genoteerd worden, m a a r een deel hiervan komt voor rekening van de invloed
van de s t a n d a a r d t a a l . T y p e r e n d hiervoor zijn de [a.]-klanken aangetroffen in de
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woorden moat'en, genaaid en gezaaid.
Er lijkt echter niet alleen sprake te zijn van een reductieproces. In de gegevens
van de jongere dialectenquêtes verschijnt voor de (aa) een lange {œ»:]-klank in
de positie voor / r / . Noch in Willems noch in Kern treffen we deze variant
aan, terwijl deze tegenwoordig als typerend kenmerk voor het Nijmeegs gezien
wordt 39 . Deze variant behoort tot de zes taaiverschijnselen, die expliciet als
typerend voor het Nijmeegs door de informanten genoemd worden (zie 4.5). Aan
deze variant wordt apart aandacht besteed in 7.7.3 t / m 7.7.5 bij de bespreking
van de taalvariabele (aar). Daaraan vooraf gaat een analyse van het verband
tussen de sociaal-demografische variabelen en de globale taalvariabele (aa) in
7.7.2.
De variabele (aa) wordt aangeduid als een globale taalvariabele omdat er
bij de analyse geen onderscheid gemaakt is naar de verschillende dialectvarianten. De berekening is gebaseerd op het percentage varianten dat afwijkt van de
standaardtalige /a/-klank. Deze varianten omvatten afwijkende fonemen (bijv.
/oer/, / e / , /ε/), fonetische varianten (de 'gekleurde aa': [α:] en [ o:]) en, niet te
vergeten, verkorte realisaties (bijv. [a] en vooral [α]). Vooral de fonetische vari
anten en de verkortingen komen frequent voor. Hun aandeel in het totaal van
observaties (n=4957) bedraagt 33.9% (n=1681). Het aandeel van de afwijkende
fonemen bedraagt slechts 5.1% (n=;254) en deze komen hoofdzakelijk voor in de
positie voor /r/ 4 0 .
De gegevens voor de variabele (aa) zijn verzameld in drie contexten, die blij
kens de gegevens in de transcripten redelijk frequent zijn in spontaan gesproken
taal. Het betreft de (aa) voor een volgende /r/ ([r], [R] of andere fonetische
varianten van de / r / ) , een volgende /n/ en een volgende / t / . Voor elke infor
mant werd per context een maximum van 15 voorkomens verzameld. Bepaalde
woordtypen zijn niet opgenomen 4 1 .
7.7.2 De invloed van beroepsgroep, leeflijd en sekse
Het percentage niet-standaardvarianten in de variabele (aa) blijkt gemiddeld
over de informanten 38.3% te bedragen. De gemiddelde score, uitgesplitst naar
beroepsgroep, leeftijd en sekse is te vinden in tabel 7.42.
De uitkomsten van de variantie-analyses van de (aa) voor de sociaal-demogra
fische variabelen zijn te vinden in tabel 7.43. Alleen effecten met een kanswaarde
39

Deze variant is ook niet aanwezig in het oude Nijmeegse gedichtje 'Keizer Kareis klok' (dit
gedicht zou stammen uit 1839; zie 1.3.2).
Deze realisaties komen natuurlijk nog in detail aan de orde bij de analyse van de taalvariabele
(aar).
41
Voor een volgende /r/ betreft dat het voeg- en bijwoord maar en voor een volgende /n/ het
voorzetsel en bijwoord aan (inclusief als deel van samenstellingen); beide woorden lijken een eigen
variatiepatroon te hebben, waarin het aandeel van de verkortingen in elk geval opmerkelijk hoog
is. Ook de woordtypen naar en daar (ook in samengestelde vormen) zijn hier niet meegeteld;
deze komen nog wel ter sprake bij de variabele (aar).
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beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes
15-18
29.30
27.54
19.61
25.48

jongens
15-18
48.98
32.85
21.16
34.33

207

mannen
35-44
50.58
41.05
39.43
43.76

mannen
60-74
65.85
52.77
26.72
49.90

totaal
48.68
39.08
26.73
38.33

Tabel 7.42: Gemiddelde scores van de taalvariabele (aa), uitgesplitst naar be
roepsgroep, leeftijd en sekse; de score betreft het percentage niet-standaardvarianten

kleiner dan .10 zijn vermeld.
groep
jongeren
η

mannen
и

effect
sekse
beroepsgroep
leeftijd
beroepsgroep

F
4.727
7.089
4.370
12.236

df

1,66
2,66
2,98
2,98

Ρ
.033
.002
.015
.000

%var.
5.4
16.0
6.3
17.7

TabeJ 7.43: Resultaten van de variantie-analyses voor de taalvariabele (aa)

Uit tabel 7.43 blijken de drie sociaal-demografische variabelen een signifi
cant sterk verband te hebben met de uitspraak van de (aa). De meisjes ge
bruiken minder niet-standaardvarianten dan de jongens. Het aandeel van de
niet-standaardvarianten neemt af met de leeftijd. De sterkste factor blijkt be
roepsgroep, zowel bij de jongere informanten als bij de mannelijke informanten.
De taalvariabele in kwestie wordt gekenmerkt door een hoge mate van sociale
differentiatie, ook in de jongere leeftijdsgroep. Al neemt het aandeel van de
niet-standaardtaalvarianten in de jongere generaties af, er blijft een duidelijke
differentiatie naar beroepsgroep. Gezien de gemiddeldes in de hoogste beroeps
groep van de 35-44- en de 60-74-jarigen zou men verwachten dat er wellicht een
interactief effect zou optreden tussen beroepsgroep en leeftijd. De gemiddelde
score van de 35-44-jarigen in de hoogste beroepsgroep is immers aan de hoge
kant en de gemiddelde score van de 60-74-jaiigen is nogal aan de lage kant. De
variantie-analyse levert echter geen bevestigend resultaat op.
7.7.3 De taalvanabele

(aar)

De [œ*:}-klank voor de / r / , die correspondeert met de standaardtaJige / a / klank, is een gestigmatiseerd verschijnsel in het Nijmeegse dialect. Dat mag dan
zo zijn, in taalhistorisch en taalgeografisch opzicht zijn er enkele raadselachtige
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zaken. Het eerste wat opvalt is dat deze klank nergens in het dialectmateriaal
over Nijmegen uit de vorige eeuw is terug te vinden. Als daaruit de conclusie
getrokken zou worden dat het om een taalverandering gaat van nauwelijks een
eeuw oud, dan rijst onmiddellijk de vraag wat de oorzaak van deze verandering
zou kunnen zijn.
Vanuit linguïstisch perspectief is het niet onaantrekkelijk om een taaiinterne
factor naar voren te schuiven Ín de vorm van een natuurlijke tendens. Van Haeringen (1922) constateerde al lang geleden dat niet zo heel zelden een navolgende
/ r / een voorafgaande vocaal rondt. Hiervoor bestaan vele bewijsplaatsen. Deze
tendens is dan ook terug te vinden in de vorm van een metaregel bij Hoppenbrouwers (1982:115-116, regel 53a), en wel de volgende:

[V] -> [-(-front]

/—-

[-fcor]

Ter ondersteuning voor de aanname van deze metaregel wijst Hoppenbrouwers
(1982:170) op de 'fronting' van de / a / of een in fonetisch opzicht verwante klank
voor de / r / in de plaatsen L71 en L413 in zijn onderzoeksgebied. L71 is Nijmegen.
Nu doet zich het probleem voor dat Nijmegen voornamelijk de huig-r kent, die
juist niet coronaal is. Twee gevolgtrekkingen zijn mogelijk. Of de metaregel
is niet juist geformuleerd of de taalverandering in Nijmegen is niet het gevolg
geweest van een natuurlijke fonetische tendens.
Mogelijk kan een taalgeografische verkenning van de verspreiding van de 'fronting' van de / a / of een fonetisch verwante klank voor jij wat meer duidelijkheid scheppen. Er lijken gezien de constatering in Daan & Meertens (1963:63)
naar aanleiding van de taalkaart раагл van het Nederlandse taalgebied (Taalatlas
van Noord- en Zuid-Nederland, afl.4, no.14) enkele plaatsen te bestaan in OostNederland, die een soortgelijke tendens als het Nijmeegs kennen: "De peurs- en
pe us- vari anten komen alleen voor in F95c, 96 en 113" [resp. 's Herenbroek, Zwolle
en Heerde, RvH]. Ze voegen daar evenwel onmiddellijk aan toe: "Temidden van
paars- en peers-varianten maken ze een onbetrouwbare indruk." De verwoording
van Daan & Meertens (1963) is niet bepaald positief, maar juist het feit dat het
taalhistorisch om een tamelijk onverwachte variant gaat zou kunnen duiden op
een productief proces van meer recente datum in de drie betrokken dialecten,
die bovendien geografisch niet ver uiteen liggen. In elk geval is zo'n productief
proces aanwijsbaar voor het dialect van Zwolle. Kloeke (1929) schrijft dat de
Wgm. à (— Ggm. ε) in het Zwols voor de /r/ als [ce:] gerealiseerd wordt, ook in
leenwoorden als klaar en paars. Tevens deelt hij mee dat het Zwols een huig-r
heeft.
De ronding van de Wgm. â voor de / r / komt overigens frequenter voor als
men op basis van bovenstaande gegevens zou verwachten. Als we de opgaven in
de enquêtes van Kern en Kern &r Te Winkel uit de vorige eeuw nalopen blijkt
in een aantal plaatsen in Oost-Overijssel de meer gesloten [0]-klank vaker voor
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te komen 4 2 , terwijl in de kop van Overijssel en het a a n g r e n z e n d e deel van Drenthe een [ce]-achtige variant regelmatig voorkomt. De rest van de p l a a t s e n met
een [cej-achtige variant ligt voor het grootste deel nogal verspreid 4 3 . Er is een
gebied geconcentreerd rond Doesburg (L204), terwijl ook in Zwolle (P96) deze
variant weer aangetroffen wordt. Nijmegen hoort er niet bij. Nu is het probleem
dat in de opgaves uit deze oude enquête de precieze u i t s p r a a k van een bepaalde
klanknotatie vaak moeilijk is te destilleren. Men zou k u n n e n twijfelen a a n de
b e t r o u w b a a r h e i d . Belangrijker nog is dat in een a a n t a l opgaves een u m l a u t s factor een rol kan h e b b e n gespeeld. De u m l a u t vervangt een [a]-achtige klank
door een [oe]-achtige klank. Te Winkel (1904) schrijft met reden de regelmatig
o p t r e d e n d e [ce]- d a n wel [0]-achtige klank in het woord jarig toe a a n u m l a u t s vorming, die blijkens de opgaves in de enquêtes Kern en K e r n & Te Winkel
voorkomt in T w e n t e en onder a n d e r e in G e n n e p , D i d a m , H u m m e l o o , Dieren en
Erlecom, "doch geen u m l a u t heeft het woord te Deventer, D o e s b u r g , A r n h e m
en Apeldoorn, d u s in grootere, meer beschaafde p l a a t s e n " (Te Winkel 1899:94).
Voor het vaststellen van een productief fonologisch proces voor de vervanging
van een [a]-achtige klank door een [œ]-achtige klank moet het dialectgeografisch
onderzoek gericht worden op woorden, waarin het optreden van een [œ]-achtige
klank niet t e herleiden is tot een (oude) umlautsfactor.
D e R N D - e n q u ê t e is voor zo'n onderzoek het meest geschikt. Vijf woorden
zijn via de k a a r t e n van deze enquête bekeken op het voorkomen van een /ce/—
achtige klank, ni.: jaar, paard, staart, kaarten (ww.) en gevaren4*.
Behalve
in het eerder genoemde gebied in de kop van Overijssel en het aangrenzende
deel van D r e n t h e bleek de gezochte variant in (minstens één van) de betrokken
woorden in vijf plaatsen voor t e komen: K a m p e n , Zwolle, Deventer, A r n h e m en
Nijmegen 4 6 . Het r e s u l t a a t is opmerkelijk. Het zijn de grotere plaatsen waar het
gezochte verschijnsel voorkomt, een i n d r u k die niet in strijd is met de gegevens
van de enquêtes van K e r n en Kern & Te Winkel.
Tussen deze steden en stadjes b e s t a a n nog twee andere p u n t e n van overeenkomst. Winkler (1874) constateert al in de vorige eeuw d a t de steden en stadjes in
Overijssel en Gelderland in de invloedsfeer van het 'Hollandsch' g e r a a k t waren 4 6 .
Het tweede p u n t van overeenkomst betreft de uitspraak van de / r / als huig-r, een
uitspraak overigens die hoogst waarschijnlijk juist door de invloed van het 'Hollandsch' is o n t s t a a n . Ten aanzien van de huig-r stelt Weijnen (1966:250) vast,
d a t steden opvallend vaak de huig-r prefereren boven de t o n g - r en d a t vooral
42

In de plaatsen G177, G178, G197, G203, G257
Het betreft de plaatsen F96, F161, F200, F201, F204, F207, F209, G278, L34, L53, ІЛ64,
Q211
44
Ondeiiocht is geheel Oost-Nederland, inclusief Oost-Biabant en Noord-Limburg
4S
De /0/-variant bleek weer frequent voor te komen in Oost-Overijssel en in enkele aangren
zende plaatsen in Gelderland
4e
Dat was vooral m Arnhem ('lustoord van Nederland') het geval, zo meldt Winkler (1874).
Verder wordt de 'Hollandsche' invloed vermeld bij Nijmegen, Zwolle, Kampen, Zutphen, Doetmchem en Doesburg.
43
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kleine stadjes vaak in de omgeving bekend staan als 'brouwend' (zie ook Kloeke
1927:91). En als voorbeeld wordt daaraan toegevoegd: "Zo wordt er gebrouwd in
de steden van de IJsselstreek van Zwolle tot Arnhem, Venlo, Kampen, Lochern,
Ravenstein en Nijmegen ..." (Weijnen 1966:250).
Op basis van de dialect-geografische resultaten kan geconcludeerd worden dat
het onderzochte verschijnsel van tamelijk recente datum lijkt te zijn en dat het
zich voordoet in de grotere plaatsen. Het zou in principe mogelijk zijn, dat dit
verschijnsel zich verbreid heeft via contact tussen de grotere plaatsen. Het is
echter verre van duidelijk of en hoe de genoemde plaatsen via een netwerk van
contacten verbonden zouden zijn. Een ander type verklaring lijkt meer voor de
hand te liggen, nl. een verklaring gebaseerd op het bestaan van vergelijkbare
linguïstische en sociologische / sociaal-geografische condities 47 . De vergelijkbaarheid in sociologisch opzicht betreft de omstandigheid dat het om stadjes/steden
gaat. Het gevolg is een sterke inwerking van de standaardtaal, ook op het plaatselijke dialect. Dat leidt tot een linguïstische context, waarin drie factoren een
rol zouden kunnen spelen in het proces van 'fronting' van de (aa) voor / r / :
1. De umlaut die nog productief is in de dimunitief (zie hoofdstuk 8) in het
dialect verliest onder invloed van de standaardtaal terrein; er vindt overgeneralisatie plaats in die zin dat een (deels) morfologische conditie vervangen
wordt door een fonologische conditie (nl. een volgende / r / ) ; dat zou betekenen dat deze verschuiving zich bij meer fonemen in gelijksoortige condities
zou kunnen voordoen.
2. Onder invloed van de standaardtaal komt de huig-r op; deze / r / zet een
proces van 'fronting' van de voorafgaande vocaal in werking, vooral indien
de / r / gevolgd wordt door een dentale consonant; dit proces zou gestimuleerd kunnen worden door de relatieve zwakte van de huig-r met name voor
een volgende dentale consonant.
3. Indien zich een proces van een veranderende uitspraak voordoet, dan zou de
productiviteit extra gestimuleerd kunnen worden door contact met de standaardtaal; overgeneralisatie kan plaatsvinden naar vormen die oorspronkelijk geen [a]-achtige klank hebben in het dialect maar wel een [a]-achtige
klank in het Standaardnederlands kennen.
Gezien de gepresenteerde dialectgeografische gegevens hebben de drie genoemde factoren een tamelijk speculatieve status. Alleen voor het Nijmeegs staan
verdere gegevens ter beschikking. Aan de hand van die gegevens kan nagegaan
worden in hoeverre aan de drie genoemde factoren enig bestaansrecht kan worden
toegekend ter verklaring van de ontwikkelingen in het Nijmeegs. Overigens gaat
het voor het Nijmeegs om een verschijnsel dat typerend was voor het dialect van
4T

In de creohstiek zou men dan spieken van polygenese (zie By non 1977 259-260).
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de oude b i n n e n s t a d . In dialectenquêtes is in de oude kerkdorpen (bijv. H a t e r t
en Neerbosch) geen spoor van dit verschijnsel te vinden.
Ter o n d e r s t e u n i n g van de eerste factor kan worden gewezen op twee parallelle p a t r o n e n in het Nijmeegs. Ook twee andere a c h t e r m o n d v o c a l e n zijn in het
Nijmeegs onderhevig geweest a a n een proces van 'fronting' o n d e r invloed van
een navolgende / r / , met n a m e wanneer de / r / gevolgd werd door een dentale
consonant. Het betreft fronting van de korte [o] tot [e] en van de korte [o] t o t
korte [ce]. Voorbeelden die PuUes (z.j.) voor de eerste verschuiving geeft zijn:
barst, dwars, hard, zwart, alsook kar en spar. Voor de tweede verschuiving zijn
o.a. de volgende voorbeelden in PuUes (z.j.) te vinden: bord, korst vorst, wortel,
alsook schor en snor. Ook in a n d e r e b r o n n e n zijn dergelijke v o r m e n te vinden.
Beide verschuivingen lijken echter m i n d e r productief. Natuurlijk is het zo, dat
deze beide verschuivingen ook (deels) voor rekening zouden k u n n e n komen van
de tweede factor, de opkomst van de huig-r.
De [ceTïJ-variant van de taalvariabele (aar) blijkt bijzonder productief en een
dergelijke productiviteit ondersteunt de werking van de derde factor. PuUes (z.j.)
noemt enkele hypercorrecte gevallen, bijvoorbeeld in de woorden zwaar, zwaard,
aarzelen en Maart. Ook woorden die in het oude Nijmeegse dialect een [e]- of
[l]-achtige klank h e b b e n , o m d a t ze t e r u g g a a n op Ggm. ê -» г + dentaal, raken
onder invloed van deze variant. Dat bleek ook uit de varianten gevonden in de
dialecttest voor het woord staart (zie 5.5). Dergelijke woorden blijken helaas zo
zeldzaam te zijn in het s p o n t a n e t a a l m a t e r i a a l , dat deze hypercorrecties moeilijk
te onderzoeken zijn. Het enige w o o r d t y p e d a t nog redelijk frequent bleek voor
te komen is het lexeem paard, nl. 16 m a a l . Interessant is d a t nog vijf m a a l de
oorspronkelijke dialectvariant m e t een [e]-klank is aangetroffen 4 8 . D a a r s t a a t één
hypercorrecte [ce*:]-vorm tegenover.
De algemene productiviteit van de [оет:]- агіапІ komt in de s p o n t a n e t a a l d a t a
naar voren uit het feit d a t er geen specifieke woordtypen aanwijsbaar zijn waarin
de [оет:]- агіапі waarin deze variant over- d a n wel ondervertegenwoordigd is.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de resultaten die vermeld worden in tabel 7.44. De
woordtypen n a a r en d a a r zijn afzonderlijk onderzocht op het voorkomen van
de [сет:]-variant. Het aandeel van de [œ^J-variant in deze beide hoogfrequente
woorden komt treffend overeen, ook in vergelijking met het aandeel in de overige
woorden.
Wat betreft de gegevens voor het Nijmeegs dialect lijkt elk van de drie eerder
genoemde factoren een rol te spelen. E r zijn geen a r g u m e n t e n o m de werking van
één van de g e n o e m d e factoren uit t e sluiten. E r zou aldus m e t reden gesproken
kunnen worden van een multicausale ontwikkeling. Mogelijk kan een vergelijking
met dialectgeografische en sociolinguïstische gegevens over a n d e r e dialecten meer
licht op deze kwestie werpen.
w
Deie vaiiant is verder ook geen enkele maal meer in het spontane dialectmateriaal
aangetroffen.
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frequentie potentieel
aantal [œt]-varianten
aantal informanten
aantal informanten dat
[cB'ij-variant gebruikt

паат
408
27
128
17

daar
943
69
141
25

rest
1959
136
143
37

Tabe/ 7.44: Frequentie van de taalvariabele (aar) en de [ce':]-variant

7.7.4 De invloed van beroep>groep, leeftijd en sekse
Voor de bepaling van de relatie tussen de sociaal-demografische variabelen en de
taalvariabele (aar) levert een variantie-analyse weer problemen op vanwege het
grote a a n t a l informanten bij wie de dialectvariant [ce*·] niet voorkomt. De verdeling is scheef en de varianties binnen de groepen lopen nogal uiteen. Desondanks
blijken de significante effecten in de variantie-analyse goed interpreteerbaar 4 9 .
Het gemiddelde aandeel van de [оет:]- агіапі op het t o t a a l aantal keren d a t
de variabele ( a a r ) voorkomt is voor de verschillende informantgroepen t e vinden
in tabel 7.45. Het aandeel is berekend in percentages. E r is gekozen voor een de
finitie van de variabele in de vorm van een extensief potentieel. Alle voorkomens
van de ( a a ) voor een /r/ zijn a a n g e m e r k t als een potentiële kandidaat voor het
o p t r e d e n van de [ce-rij-variant, gezien de productieve a a r d van deze variant.

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes
15-18
0.00
0.00
0.38
0.13

jongens
15-18
11.32
3.27
0.00
4.86

mannen
35-44
5.13
9.41
1.31
5.16

mannen
60-74
20.68
24.58
2.23
17.07

totaal
9.28
9.93
0.93
6.82

Tabe] 7.45: Gemiddelde scores van de taalvariabele ( a a r ) , uitgesplitst n a a r ber o e p s g r o e p , leeftijd en sekse; de score betreft het percentage [ce*:]-varianten

D e cijfers in tabel 7,45 laten opvallende verschillen zien tussen de groepen
informanten. Bij de meisjes komt de variant slechts één keer voor en bovendien
nog in de hoogste beroepsgroep. Hoge percentages zijn vooral te vinden in de
twee laagste beroepsgroepen van de groep oudste informanten. Vooral in deze
groepen blijkt de betrokken dialect variant veelvuldig voor te komen. De van
belang zijnde uitkomsten van de variantie-analyses zijn te vinden in tabel 7.46.
49

Een loglineaite analyse van de gebruikers van de dialectvariant versus de met-gebruikers
levert een volstrekt vergelijkbaar resultaat op wat betreft de significante effecten.
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groep
jongeren
η
η

mannen
η

effect
sekse
beroepsgroep
sekse x beroep
leeftijd
beroepsgroep

F
6.431
3.073
3.455
6.131
5.504
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df
1,66
2,66
2,66
2,98
2,98

Ρ
.014
.053
.038
.003
.005

%var.
7.5
7.2
8.0
9.5
8.5

Tabei 7.46: Resultaten van de variantie-analyses voor de taalvariabele (aar)

De uitkomsten van de variantie-analyses in tabel 7.46 laten een leeftijdseffect
zien voor de mannelijke informanten alsook een effect voor beroepsgroep. Bij de
jongeren is er een effect voor sekse, maar beroepsgroep is juist niet significant.
Daar staat tegenover dat het interactie-effect tussen sekse en beroepsgroep wel
significant is en dat is niet verwonderlijk gezien het bodemeffect dat bij de meisjes
aanwezig is. Het betekent dat beroepsgroep wel degelijk een variabele van belang
is bij de jongens.
7.7.5 Missing links en

neutraliteitsstrategieën

In Chambers & Trudgill (1980) en in Trudgill (1985:60-62) wordt de term 'fudged lect' of 'fudged dialect' gebruikt voor de aanduiding van vormen die fonetisch
gezien liggen tussen de oorspronkelijke vorm en de beoogde vorm. Er worden
aldaar enkele voorbeelden gegeven. In theoretisch opzicht zijn dergelijke voorbeelden niet zonder belang. Ze laten de geleidelijkheid zien in fonetisch opzicht
van de wijze waarop zich een klankverandering kan voltrekken. De fonetische
geleidelijkheid van klankveranderingen is echter geen onomstreden kwestie. Eén
van de argumenten is dat niet duidelijk is hoe zich in bepaalde klankveranderingen tussenvormen zouden kunnen ontwikkelen en hoe zich de verandering van
tussenvorm naar tussenvorm zou moeten voltrekken (zie Lass 1980:332-338). Een
ander tegenargument is dat in historisch taalkundig onderzoek bewijsmateriaal
voor dergelijke tussenvormen ontbreekt en in die zin spreekt Lass (1980:337)
terecht van 'missing links'.
Het spontane taalmateriaal voor de (aar) laat het bestaan van een tussenvorm
zien en het blijkt dat deze tussenvorm instabiel is en afhankelijk van het bestaan
van de [oe^j-variant. In het materiaal komt regelmatig een variant voor die ligt
tussen de [оет·.] en [a:], nl. een |œ:]~achtige klank. In fonologische kenmerken kan
de relatie tussen de drie betrokken varianten als volgt beschreven worden:
+ front
+ round

+ front
— round

— front
- round

Tussen de dialect variant aan de linkerkant en de standaardtaalvariant aan de
rechterkant nestelt zich een tussenvariant. De frequentie van deze tussenvariant
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in het spontane taalmateriaal is te vinden in tabel 7.47. In de tabel zijn de
gegevens uitgesplitst naar twee leeftijdsgroepen.

klank
leer]
[as.]
overige klanken
totaal

leeftijdsgroep
15-18 jaar
60-74 jaar
35-44 jaar
45 ( 3 1%)
91 ( 17.9%)
34 ( 2.3%)
45 ( 8.8%)
1371 ( 94 6%) 373 ( 73 3%)
1450 (100 0%) 509 (100 0%)

Tabei 7.47: Verdeling [α>·}~ en [ae:]-varianten versus de overige varianten van
(aar)

De cijfers in tabel 7.47 laten allereerst zien dat de tussenvorm in niet on
aanzienlijke mate voorkomt, gegeven de frequentie van de [ce*:]-variant. Op de
tweede plaats lijkt deze frequentie direkt afhankelijk van het voorkomen van de
[оет:] -variant. De laatste variant komt aanzienlijk minder voor in de jongere leef
tijdsgroepen en daarmee ontvalt in gelijke mate ook de bestaansgrond voor de
tussenvariant 8 0 .
Het optreden van deze tussenvariant kan ook beschouwd worden als het ver
mijden van een keuze tussen de dialect- en standaardtaalvariant Het kiezen of
gebruiken van tussenvormen kan het gevolg zijn van een neutraliteitsstrategie
of vermijdingsstrategie waarin de keuze tussen twee concurrerende vormen ver
meden wordt (zie Scotton 1976). Valt een van beide concurrererende vormen
weg, dan vervalt daarmee ook de zinvolheid van een neutraliteitsstrategie. Dat
betekent dat de betreffende tussenvormen leunen op concurrerende vormen en
dat Ze gekenmerkt zijn door instabiliteit.
7.8 O V E R Z I C H T TAALVARIABELEN EN VARIATIEBRONNEN

De analyses ín dit nogal omvangrijke hoofdstuk laten zien dat de variatie in
taaiverschijnselen bijzonder complexe vormen kan aannemen. Het voorbeeld bij
uitstek is het proces van deletie en reductie van de slot-(t), een proces dat evenwel gekenschetst zou kunnen worden als een proces op een relatief oppervlakkig
of laag linguïstisch niveau. Men kan een dergelijke uitkomst ook meer positief
verwoorden in die zin dat hieraan de conclusie kan worden verbonden dat het
menselijk communicatievermogen op alle niveaus buitengewoon complex is. In
5

Een treffend en vergelijkbaar voorbeeld van het ontstaan van een tussenvariant is te vinden
in Kloeke (1927·22) Нц beschrijft hoe hy als kind de tussenvorm /ε / gebruikte als compromis
tussen de /e/ en /a/
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dat opzicht is elke vorm van taaivariatie en taalverandering een intrigerend verschijnsel.
Een adequate analyse van de intern- en extern-linguïstische factoren, de variatiebronnen, vergt telkens weer een nauwkeurige afbakening en definitie van te
onderzoeken taalvariabele. De afbakening en de definitie zijn van doorslaggevende betekenis voor de analyses en de interpretatie van de resultaten. Bij de
operationalisatie van een taalvariabele en bij de interpretatie van de analyseresultaten blijken taalhistorische gegevens een niet te onderschatten ondersteunende
rol te spelen. Dergelijke taalhistorische gegevens zijn vooral van belang voor de
benoeming en de interpretatie van de aard van het verschil tussen het dialect en
de standaardtaal. Het spreekt vanzelf dat er geen direkt causaal verband bestaat
tussen taalhistorische gegevens en het taalsysteem en het taalbewustzijn van de
onderzochte taalgebruikers.
De onderzochte taaivariabelen in dit hoofdstuk zijn in vergelijking met de
taaivariabelen in hoofdstuk 6 (de woordenlijst) meer verscheiden van aard. Het
gaat niet alleen om variabelen van gradueel fonetische aard maar ook om variabelen met een duidelijke tegenstelling van fonematische aard tussen het dialect
en de standaardtaal. Dat laatste geldt zowel voor de oude dialectvarianten van
de (ui) en de (ij) als voor de dialectvariant van de variabele (aar). Dergelijke
discrete variabelen leiden niet tot variatiepatronen die zich in linguïstisch opzicht
soortgelijk gedragen. Bij de oude variant van de (ui) en de (ij) bleken lexicaal
diffuse verdelingen op te treden, terwijl de variabele (aar) gekenmerkt lijkt door
een zekere mate van productiviteit en door het optreden van tussenvarianten.
Deze variabelen blijken echter wel overeenkomsten te vertonen met betrekking
tot de invloed van de sociaal-demografische factoren.
Analoog aan de slotparagraaf in hoofdstuk 6 zijn de in dit hoofdstuk onderzochte taalvariabelen ondergebracht in een overzicht met betrekking tot de
invloed van de drie sociaal-demografische factoren beroepsgroep, leeftijd en sekse.
Het overzicht is te vinden in tabel 7.48, waarin negen taaivariabelen zijn opgenomen. De oude dialectvarianten van de (ui) en de (ij) zijn hier samengenomen
in één index (ij + ui o u t j), omdat deze gecombineerde index het duidelijkst de samenhang met de sociaal-demografische factoren aan het licht brengt. De slot-(t)
wordt vertegenwoordigd door twee reductie-indexen, die beide onderzocht zijn in
7.5.2. De eerste index betreft de monomorfematische slot-(t), de tweede index
de slot-(t) in het voltooid deelwoord (zie tabel 7.28 en 7.29).
De index voor de oude dialectvarianten van de (ui) en de (ij) laat het verwachte patroon uien, met uitzondering van de leeftijdsfactor, hetgeen veroorzaakt
wordt door het zeer gering altijd mannen van 35-44 jaar dat de oude varianten
gebruikte. Zodoende is er geen sprake van een duidelijk afnemend effect met het
dalen van de leeftijd. De mate van monoftongering van de drie diftongen (ou)
(ui) en (ij) in spontane spraak levert een patroon op dat een treffende gelijkenis vertoont met het patroon dat aangetroffen is bij de diftongvariabelen in de
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mannen
jongeren
be- leef- beroep χ be sekse beroep χ
roep
roep tijd leeftijd
sekse
X
0
0
(ui + ijoud)
0
X
(oumon)
(+)
0
X
(uimon)
0
X
(ijmon)
0
0
0
+
Cred-l)
0
0
0
(-)
(χ)
(trpd-ï)
(")
X
(oo)
0
0
0
(aa)
0
0
(aar)
X
0
0 = geen significant effect
X = significant effect; richting niet gespecificeerd
- = significant effect, nl.
- afname met stijgen beroepsniveau
- afname met dalen leeftijd
- meisjes lagere score dan jongens
-f = significant effect, nl.
- toename met stijgen beroepsniveau
- toename met dalen leeftijd
- meisjes hogere score dan jongens
Effecten die net niet significant zijn,
staan tussen ronde haken (.05< ρ <.10).
Tabe] 7.48: Overzicht van de invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse op de
fonologische taaivariabelen in het s p o n t a a n taalgebruik
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woordenlijst. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verschuivende positie van de (ou)
ten aanzien van de leeftijdsfactor. Er zijn ook verschillen en deze verschillen
betreffen de invloed van de factor leeftijd bij de (ui) en de (ij) en het optreden
van interactie-effecten tussen beroepsgroep en sekse. De factor leeftijd lijkt in de
spontane taaldata beter tot haar recht te komen omdat de verschillen tussen de
informanten in de spontane taaldata uitgesprokener zijn. Dat heeft tevens tot gevolg dat er bij de meisjes een vloereffect ontstaat waardoor er interactie-effecten
tussen beroepsgroep en sekse op gaan treden.
Voor de (t)-deletie zijn twee reductie-indexen onderscheiden en deze twee
indexen leveren een verschillend resultaat op voor de effecten van de sociaaldemografische variabelen. Vergeleken met de variabele voor (t)-reductie in de
woordenlijst vertoont de tweede index nog de meeste overeenkomsten. De eerste
index wijkt vooral af vanwege het positieve sekse-effect, dat aangeeft dat deze
vorm van reductie frequenter bij de meisjes dan bij de jongens optreedt. Dat
wijst erop dat het bij de eerste index niet puur om een wijkend en afnemend
taal verschijnsel gaat.
De (oo), (aa) en (aar) leveren 'normale' patronen op, zij het dat de (oo)
relatief weinig differentiatie vertoont. De taalvariabele (oo) lijkt een wat minder
geschikte en betrouwbare index voor de algemene ontwikkelingen op het dialectstandaardtaalcontinuüm.
Aan de intern-linguïstische kant leverden de analyses wederom het beeld op
van een structurele en systematische invloed van factoren of parameters van
fonetisch-fonologische aard. Op de eerste plaats kunnen de diftongvariabelen
(ui) en (ij) genoemd worden. De kenmerken van het volgend segment (plaats
van articulatie, de kenmerken consonant en continuant) bleken hun stempel te
drukken op de mate van monoftonge uitspraak. Bij de (oo) is eveneens de mate
van diftonge versus monoftonge uitspraak onderzocht en het interessante is dat
de structurele invloed van het volgend segment op de uitspraak van de (oo) overeenkomsten laat zien met de diftongvariabelen (ui) en (ij). Deze overeenkomst
is in zoverre al opmerkelijk, dat Labov (1981) processen van monoftongering en
diftongering een tussenpositie geeft, d.w.z. een positie tussen veranderingen van
fonetisch geconditioneerde aard en veranderingen van lexicaal diffuse aard die
niet of nauwelijks gestuurd worden door fonetische condities. Weliswaar kon een
deel van de aangetroffen variatie in de diftongvariabelen niet verklaard worden
op basis van de invloed van het volgend segment, maar er is geen reden om aan
te nemen dat lexicaal diffuse processen hiervoor primair verantwoordelijk zijn.
Veeleer lijken processen van syllabevorming en de syllabestructuur van invloed
te zijn.
Syllabificatiepatronen en gelijkeniscondities vormden de basisprincipes bij de
verklaring van de invloed van het voorafgaande en volgend segment op de (t)deletie en (t)-reductie. Deze principes bleken redelijk succesvol en dat versterkt
eenduidig de waarde van de uitkomsten gevonden in de woordenlijst. De deletie
van de slot-(t) bleek tegelijkertijd ook een verschijnsel waarin analogiewerking
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en processen van lexicale diffusie van betekenis zijn wanneer de onregelmatige
werkwoordsvormen in het geding zijn.
Lexicale diffusie vormde een centraal thema bij de variatiepatronen aangetroffen bij de oude dialectvarianten van de (ui) en (ij). Daar bleken verschillen in de
frequentie van de oude dialectvarianten op te treden die woordspecifiek van aard
zijn. De verschillen tussen de woorden namen echter niet de extreem regelmatige vorm aan die bij de dialecttest gevonden is. De verschillen in frequentie van
de oude dialectvarianten vertoonden een samenhang met frequentie van de betreffende woorden, een verschijnsel dat vaker is geconstateerd bij lexicaal diffuse
veranderingsprocessen.
Kenmerkend voor lexicaal diffuse processen is de discrete waarde van de onderscheiden fonetische varianten (zie Labov 1981:297). Om die reden zou verwacht mogen worden dat ook bij de taalvariabele (aar) lexicale diffusie aangetroffen zou worden. Dat bleek niet het geval te zijn. Het bleek om een proces te
gaan dat gekenmerkt wordt door productiviteit. Bovendien bleek er een neutraliteitsstrategie te bestaan, met name bij de oudere informanten, die de fonetische
ruimte tussen de dialect- en de standaardtaalvariant opvult met een tussenvariant.
Tot slot is het van belang om te constateren dat intern- en extern-linguïstische
factoren op uiteenlopende manieren kunnen samenhangen. Verschijnselen die in
linguïstisch opzicht vergelijkbaar zijn, kunnen een eigen sociaal variatiepatroon
vertonen. Een mooi voorbeeld is de (ou) in vergelijking met de (ui) en (ij). Aan
de andere kant kunnen taaivariabelen die een vergelijkbaar sociaal taal variatiepatroon hebben, duidelijk verschillen in linguïstisch opzicht. Een voorbeeld vormen
de oude dialectvarianten van de (ui) en de (ij) tegenover de diftongvariabelen (ui)
en (ij) en de (aa).

Hoofdstuk 8
De spontane taaldata:
morfologische en lexicale variabelen

8.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt een aantal taaiverschijnselen van morfologisch en lexicaal
niveau geanalyseerd. Zoals aan fonologische variabelen zaken van lexicale aard
verbonden kunnen zijn, zo kunnen aan morfologische en lexicale variabelen zaken
van fonologische aard verbonden zijn. Aspecten, die duidelijk van meer fonologische aard zijn, worden bij de analyses in dit hoofdstuk buiten beschouwing
gelaten. Zoals zal blijken zijn enkele van deze aspecten al aan de orde gekomen
in het voorgaande hoofdstuk.
Voorbeelden van variabelen van lexicale en morfologische aard zijn in sociolinguïstisch onderzoek een stuk zeldzamer dan variabelen van fonetische en fonologische aard. De redenen liggen voor de hand. De frequentie van voorkomen
ligt veel lager. Bovendien levert de bepaling van het potentieel aan vormen en
de definitie van de variabelen meer problemen op. Vanwege de frequentie van dit
type variabelen verloopt de analyse niet altijd even gemakkelijk en gewoonlijk is
het niet doenlijk om een kwantitatieve index te berekenen voor het onderzochte
verschijnsel. Met zo'n kwantitatieve index zou dasi met behulp van variantieanalyse de rol en invloed van de sociaal-demografische factoren beroepsgroep,
leeftijd en sekse getraceerd kunnen worden. Er kan echter een bescheidener invalshoek gekozen worden. Het is mogelijk om te bepalen of een bepaalde variant
bij een informant al dan niet voorkomt. Dergelijke dichotome scores kunnen vervolgens geanalyseerd worden met behulp van een loglineaire analyse. Met een
voldoende aantal informanten kan dan toch nog informatie verkregen worden
over de rol en invloed van de sociaal-demografische factoren.
Het beeld dat uit de analyses in dit hoofdstuk te voorschijn komt zal degene
die het voortbestaan van de dialecten een warm hart toedraagt niet bepaald
vrolijk stemmen. Veel verschijnselen die in het Nijmeegs dialect van de vorige
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eeuw nog bestonden zijn verdwenen of komen slechts in zeer beperkte mate voor.
Vele dialectkenmerken op het niveau van de morfologie en het lexicon hebben
moeten wijken onder de druk van de standaardtaal
De scoring van de morfologische en lexicale variabelen verliep op dezelfde
wijze als van de fonologische variabelen in het spontane taalmateriaal. Een beschrijving van de gevolgde procedures is in het vorige hoofdstuk te vinden. De
onderzochte verschijnselen betreffen achtereenvolgens de vorming van het verkleinwoord (8.2), pronominale vormen (8.3) en lexicale varianten van het werkwoord ¿yn (8.4). De manier van notatie verdient nog een aparte vermelding.
Vaak worden woordtypen en daarmee ook voorbeelden van een verschijnsel in
cursief weergegeven, waarbij de normale spelling van het Nederlands is aangehouden. Waar eventueel verwarring zou kunnen onstaan, wordt aanvullende informatie verstrekt door middel van een (aanvullende) fonetische of fonematische
notatie.
8 . 2 HET VERKLEINWOORD

8.2.1 De vorming van het verkleinwoord
De vorming van het verkleinwoord is in veel dialecten in Nederland een complex
morfologisch procédé, complexer vaak nog dan in het Nederlands zelf. Nijmegen
ligt in een dialectgebied dat behalve door variatie in het diminutiefsuffix ook
gekenmerkt wordt door vocaalveranderingen in de geaccentueerde syllabe van
het betrokken woord, hetzij door verkorting hetzij door umlaut. Vanwege de
complexe structuur is de vorming van het diminutief een dankbaar object voor
onderzoek naar dialect verlies1.
Op de taalkaart van Goossens (1970) staan verschillende isoglossen die de
onderscheiden werking van de umlaut aangeven in de Nederlandse dialecten
en daaruit blijkt dat Nijmegen in een gebied ligt waar de umlaut een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het morfologisch procédé voor de vorming van het
verkleinwoord2. Het suffix van het verkleinwoord in de Nederlandse dialecten is
onderzocht door Pée (1936) en ook Nijmegen maakte deel uit van de plaatsen
die door hem onderzocht zijn. Nijmegen behoort in zijn indeling tot het 'grote
menggebied', hetgeen inhoudt dat zowel het suffix -/кэ/ met bijbehorende vari
anten als het suffix -/tja/ voorkomt. Het laatste suffix komt slechts voor in een
in fonologisch opzicht beperkt aantal contexten.
Er is voor het Nijmeegs geen beschrijving voorhanden van de beregeling van
het suffix, maar een goede leidraad is de beschrijving van Jacob (1937) van
3
de diminutiefvorming in het nabij gelegen dialect van Grave . Jacob (1937:691

Voorbeelden zijn Hoppenbrouwers (1978), Munsteimann & Hagen (1986) en Wierenga
(1986)
De umlaut is overigens ook operationeel in de werkwooidsvorimng, een verschijnsel dat verder
met aan de oide komt
3
Deze beschrijving komt m grote lijnen overeen, hetgeen op zich weimg verrassend is, met de
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70) stelt vast dat het meest gebruikelijke suffix -/кэ/ is. Afhankelijk van de
fonologische context treden varianten op:
• -/экэ/ na /1/ of /n/, indien de voorafgaande vocaal kort is
• -/экэ/ na /g/, /k/ of /g/
• ~/(t)p/ n a /D/J indien de voorafgaande vocaal lang is, en
na /t/ of /d/ en
na vocalen
Deze verdeling heeft een treffende gelijkenis met het patroon dat Hoppenbrou
wers (1978) in Westerhoven vond en dat geformaliseerd kan worden in woordvor
mingsregels (Hoppenbrouwers 1978:468-471). De rijkste bron voor de vorming
van het verkleinwoord in het Nijmeegs is de enquête Willems, waarin voor een
reeks van nomina het verkleinwoord is ingevuld. Gezien de lengte van deze
enquête is het niet verwonderlijk dat de informant per pagina spaarzamer wordt
in het geven van afgeleide vormen. De ingevulde vormen maken evenwel duidelijk dat de afleiding van het verkleinwoord in het Nijmeegse dialect uit de vorige
eeuw voor het grootste deel in de pas loopt met die in het dialect van Grave. In
tabel 8.1 wordt ter illustratie een aantal typerende opgaves uit de enquête Willems gepresenteerd, geordend naar de vocaalverandering. In deze opgaves zijn
ook de verschillende suffixen in het Nijmeegs verwerkt. De spelling is letterlijk
ofwel diplomatisch overgenomen.

verkorting
lë lë bnëf bnëflce
û . u brûr brürke
ее ι leer hrke
eu u spreuk sprukske
ш o fluit flotje

umlaut [-|-achter]—•[-achter]
oo eu roos reuske
o o mol molleke
öa o höas hóske
a e kan kenneke
ou ou mouw mouwke

umlaut + verkorting
oe u hoed hudje
oo u knoop knupke
äö o straöt strotje
Tabel 8.1: Voorbeelden van de vorming van het diminutief in de enquête Willems; de spelling is die van de enquête zelf

Er zijn drie aspecten van de diminutiefvorming die in het spontane taalgebruik van de informanten bestudeerd zouden kunnen worden- het voorkomen
van de umlaut, het voorkomen van vocaalverkorting en het type suffix dat gebruikt wordt. In het materiaal komen in totaal 1442 vormen voor die als een
beschrijving die dooi Van Zuylen in een taalkundige scriptie gegeven wordt van het dialect van
Overasselt (aanwezig op de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde)
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diminutiefvorm aangemerkt kunnen worden4. Op zich lijkt dit aantal voldoende
om deze drie cispecten aan bod te laten komen. Voor elk van de drie aspecten
dient echter vastgesteld te worden welke voorkomende vormen in potentie vormen zijn waarbij het te onderzoeken verschijnsel voor kan komen. Dat is vooral
van belang als het aantal potentiële vormen beduidend afwijkt van het totaal
aantal voorkomende vormen. Voor elk van de drie te onderzoeken verschijnselen
blijkt het aantal potentiële vormen beduidend lager te liggen.
Wat betreft de verkorting is het probleem van de potentiële vormen snel opgelost door het gegeven dat in geen van de geobserveerde vormen in het spontane
taalmateriaal een (waarneembare) verkorting voorkomt. Umlautvormen komen
wel voor, al zijn deze uitermate zeldzaam (n=:3). In het materiaal zijn die vormen
gemarkeerd die een umlaut zouden kunnen krijgen in het diminutief. Het totaal
aantal potentiële vormen bedraagt 274; Op het totaal aantal vormen (—1442) is
dat 19.0%. Dit percentage is nog tamelijk hoog gezien het feit dat het potentieel
zoveel mogelijk gebaseerd is op het dialectmatenaal van de enquête Willems en
dat houdt in dat een nogal oud stadium van het Nijmeegs dialect het potentieel bepaalt. Het aantal potentiële vormen is daarentegen laag als er voor de
informanten individuele scores berekend moeten worden.
De bepaling van die vormen welke in potentie het suffix -/кэ/ of een verwante
vorm hebben, moet omzichtig gebeuren. Behalve dat er vormen zijn die afkom
stig zijn uit de standaardtaal en die daarom het standaardtalige suffix dragen
(bijv. kwartje, koopje, lachertje), blijken er additionele fonologisch bepaalde con
texten te zijn waarin het suffix -/(t)ja/ is doorgedrongen c.q. aan het doordringen
is. Jacob (1937:69) vermeldt dat bij de diminutiefuitgangen de invloed van het
'Algemeen Nederlands' zeer merkbaar is. De vormen die ter illustratie gepresen
teerd worden betreffen vooral woorden die eindigen op /эі/ (trommel, Jfcruimei,
lepel, ketel). Zoals Hoppenbrouwers (1978) vaststelt op basis van de taalkaarten
voor vogeltje en trommeltje in Pée (1936) is de vorming van het diminutief in
deze fonologische context in beweging. De Nijmeegse opgaves in Pée leveren in
beide woorden (ook) het suffix -/tja/ op. Voor Westerhoven stelt Hoppenbrouwers (1978:472) vast dat het suffix in deze positie "op 'drift'" is geraakt: "Bij de
meer frequente woorden is er een toenemende aarzeling tussen ~ke en -tje." De
Bont (1962:370vv) constateert hetzelfde verschijnsel in het dialect van Oerle. De
opgaves in de enquête Willems voor Nijmegen zijn zeer consistent: consequent
wordt in deze fonologische context het suffix -/tja/ genoteerd. Woorden met de
betreffende context zijn daarom niet aangemerkt als potentiële -/ka/-vormen,
ondanks het feit dat in de R.N.D.-enquête (zie 1.3.2) nog de - / к э / - о г т voor
het woord trommeltje genoteerd wordt. Ook zijn verschillende vormen waarin
een lange vocaal gevolgd wordt dopr een slot-/l/ van de potentiële -/ka/-vormen
uitgezonderd. In de enquête Willems hebben woorden als verhaal, taal, viool en
keel het suffix -/tja/. Op deze vormen wordt nog teruggekomen in 8.2.3.
Uitgezonderd zijn eigennamen.
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Tot slot is een groot deel van de woorden eindigend op een vocaal van de
potentiële - / к э / - огтеп uitgesloten. Jacob (1937:69) constateert al dat na een
vocaal vaak de -/tja/-vorm voorkomt en dit komt overeen met de opgaves in de
enquête Willems.
De potentiële verdeling van de dialectvarianten van het diminutiefsuffix van
de woorden die voorkomen in het spontane taalmateriaal staat in tabel 8.2; het
betreft de verdeling zoals die er idealiter in het dialect uit zou zien. Het zeer
frequente woord beetje, een diminutivum tantum, is in deze tabel weggelaten.
Het komt 339 maal voor en het wordt apart besproken in 8.2.4.

suffix
-/кэ/
-/ska/
-/Эк9/
-/(t)J3/

frequentie
328
141
57
577

percentage
29.7%
12.8%
5.2%
52.3%

Tabei 8.2: Potentiële verdeling van de dialectvarianten van het diminutiefsuffix

Opmerkelijk in tabel 8.2 is de hoge frequentie van het suffix - / ( t j j a / , dat
weliswaar beperkt is in het aantal fonologische contexten, maar dat qua gebruiksfrequentie in gesproken taal zeer hoog blijkt te scoren. In het onderzochte
spontane taalmateriaal heeft het zelfs de overhand.
Het aantal feitelijke vormen met het suffix -/кэ/ of een variant daarvan blijkt
in het spontane taalmateriaal slechts gering. Dit suffixtype komt slechts 28 maal
voor. Uitgaande van een potentieel van 526 vormen komt dat neer op 5.3%. De
vorming van het diminutief naar de regels van het oude dialect heeft blijkbaar
sterk aan kracht ingeboet.
8.2.2 De invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse
De 28 vormen met het suffix -/ka/ of een variant (-/экэ/ of -/ska/) op een
potentieel van 526 vormen komen voor bij 21 verschillende informanten. Er is
dus geen sprake van een hoge concentratie van deze vorm bij een klein aantal
informanten. Aan de andere kant komt dit suffix niet voor bij een groot aantal
informanten en dat maakt het weinig aantrekkelijk om een variantie-analyse toe
te passen op de proportie dialectvormen per informant om de invloed van de
onafhankelijke variabelen te bepalen.
Een andere ingang voor de analyse van de invloed van de onafhankelijke
variabelen is de verhouding tussen het aantal informanten dat het suffix -/ka/ of
een variant (minstens één keer) gebruikt versus het aantal potentiële gebruikers.
De kwalificatie 'potentiële gebruiker' houdt in dat in het taalmateriaal van een
informant minstens één keer een woord aanwezig moet zijn dat in potentie in
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aanmerking komt voor het suffix -/ka/ of een variant. Het resultaat, uitgesplitst
naar beroepsgroep, leeftijd en sekse, staat in tabel 8.3.

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes
15-18
1/11
0/10
0/10
1/31

jongens
15-18
1/12
0/11
0/10
1/33

mannen
35-44
4/12
1/10
1/12
6/34

mannen
60-74
6/12
5/14
2/10
13/36

totaal

12/47
6/45
3/42
21/134

Tabel 8.3'. Het aantal informanten dat het suffix -/кэ/ of een variant gebruikte
versus het aantal potentiële gebruikers (n=134), uitgesplitst naar beroepsgroep,
leeftijd en sekse

Een loglineaire analyse van de gegevens van tabel 8.3 leidt tot een model
waarin de interactie van beroepsgroep met de af- dan wel aanwezigheid van het
-/k9/-suffix en de interactie van leeftijd/sekse met de af- dan wel aanwezigheid
van dit suffix opgenomen zijn (£=4.30, df=\2, p=.907). In minder statistischtechnische taal betekent dit resultaat dat er een significant sterke relatie bestaat
tussen beroepsgroep en het gebruik van het diminutiefsuffix en hetzelfde geldt
voor de onderscheiden groepen informanten. Het is duidelijk dat er geen verschil
is tussen de jongens en de meisjes. De cijfers in tabel 8.3 maken duidelijk dat
er een scherpe leeftijdsverdeling ontstaan is. In de jongere generatie gebruikt
nog slechts een enkeling het suffix dat typerend is voor het oude dialect. Verder
blijkt er een duidelijke stratificatie naar beroepsgroep te bestaan: het gebruik
van het dialectsuffix is gecorreleerd met de hoogte van de beroepsgroep en het
gebruik is het hoogst in de laagste beroepsgroep. Het patroon is typerend voor
een dialectverschijnsel dat in aanzienlijke mate terrein verloren heeft en verdrongen is door standaardtalige vormen. De relatieve zeldzaamheid van de umlaut
versterkt dit beeld. Deze komt voor in drie vormen die alle drie het vereiste
dialectsuffix hebben: mtnneke (2x) en jungake. Twee informanten zijn verantwoordeHjk voor deze vormen, de een behoort tot de laagste beroepsgroep van de
35-44-jarige mannen, de ander tot de laagste beroepsgroep van de 60-74-jarige
mannen. Dat de umlautvormen juist daar gevonden worden, moet als een ondersteuning beschouwd worden van het patroon dat voor het suffix gevonden
is.
Tot slot bleken ook nog zeven vormen in het materiaal aanwezig die de Hollandse variant van het verkleinsuffix hebben, nl. - / i e / (bijvoorbeeld hoek-ie,
agroef-ie, plek-ie). Deze vorm werd door drie meisjes gebruikt (4x), door één
jongen uit de hoogste beroepsgroep en door twee 35-44-jarige mannen uit de
hoogste beroepsgroep. Het patroon is tegengesteld aan dat van de dialectvormen en kennelijk geniet deze Hollandse importvariant enig prestige.
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aspecten

Het a a n t a l vormen d a t als dialectvorm onderkend kan worden is slechts gering
en d a t m a a k t het niet gemakkelijk o m meer structurele processen in de vorming
van het verkleinwoord d a n wel ontwikkelingen in die processen te onderzoeken.
De 28 dialectvormen die in het m a t e r i a a l aanwezig zijn s t a a n in tabel 8.4.

dingske
stukske(Sx)
fietske (5x)
òr»e/fce(3x)
pinnekes
котке

kringkske
prikske
ietskes
efkes (2x)
manneke
wegke

jungske
zwembwekske
menske
menneke (2x)

Tabel 8.4: Overzicht van de verkleinwoorden m e t een dialectvorm ( n = 2 8 )

Wat betreft het suffix zit er één 'foute' vorm bij, namelijk wegke, een diminutief dat n a a r de regels van het oude dialect wegske had m o e t e n luiden. Verder
kan vastgesteld worden d a t in een enkele vorm de u m l a u t o n t b r e e k t . Dat brengt
ons echter niet veel verder. De frequentie van sommige vormen wijst onmiskenbaar op de resistentie van de dialectvorm in specifieke woorden; gezien de
relatieve zeldzaamheid van het dialectsuffix scoren woorden als stukske en fietske
volstrekt boven kans 6 . Naast lexicale diffusie lijkt de fonologische context ook van
invloed te zijn. Het a a n t a l woorden eindigend op een velare consonant is hoog 6 .
Daartegenover is h e t opvallend d a t in het gehele m a t e r i a a l noch een woordvorm
eindigend op / 1 / noch een woordvorm eindigend op / r / een dialectvariant te
zien geeft. Deze u i t k o m s t voor een s l o t - / l / spoort met de vaststelling van Hoppenbrouwers (1978:473) voor het Westerhovens, dat deze context ontvankelijk is
voor vormen o p - / ( t ) j a / . Zijn verklaring luidt d a t de articulatieplaats van de / 1 /
overeenkomt m e t die van de / t / en / n / , contexten waarin het -/(t)J9/-suffix al
voorkomt.
Hoe zit het d a n met de / r / ? De resultaten in het s p o n t a n e t a a l m a t e r i a a l
worden inzoverre bevestigd door de opgaves in de enquête Willems d a t aldaar
zeer frequent zowel de - / t j a / als - / k a / variant wordt opgegeven voor vormen
eindigend op - / э г / . Dit lijkt te duiden o p twee dingen. Ten eerste speelt ook
hier de sjwa een voortrekkersrol 7 . Ten tweede schept ook de /r/ een fonologische
s

Het verkleinwoord atukje met bijbehorende varianten komt in totaal 30 maal voor; fietsje
slechts 5 maal en elke keer betreft het dus de dialectvorm.
e
Htin frequentie is 11, terwijl deze context in het materiaal van die informanten die een
dialectvorm produceren, in totaal 24 χ voorkomt.
7
Dit lykt een boeiende uitkomst gesien de vaststelling van Trommelen (1983:19-21) dat de
sjwa in het Nederlands qua distributie sterk overeenkomt met de lange vocalen; deze observatie
is deels gebaseerd op de vorming van het verkleinwoord in het Nederlands. Het is de moeite
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conditie die gevoelig is voor de standaardtaalvariant van het diminutiefsuffix.
Verder is het opmerkelijk in het materiaal Willems dat het standaardtaalsuffix
zo frequent optreedt na vocalen. Dergelijke verschuivingen lijken id in de vorige
eeuw te duiden op een proces waarin het suffix -/кэ/ als basismorfeem voor de
diminutiefvorming verdrongen wordt door het suffix -/tja/. Dit lijkt tegenge
sproken te worden door het feit dat het suffix -/(t)J8/ in het oude dialect een
bescheiden positie inneemt wat betreft het aantal fonologische contexten. Daar
staat tegenover dat dit suffix moet wijken in de positie na vocalen, een positie die
juist het minst gemarkeerde suffix lijkt te moeten nemen, en dat het suffix /(t)ja/
een zeer hoge gebruiksfrequentie blijkt te hebben in het mondelinge taalgebruik
(als we de uitkomsten van het onderzochte taaicorpus mogen generaliseren).
8.2.4 Een beetje: een uitzonderlijk geval
Bij het opsporen van mogelijke diminutiefvormen in de transcripten bleek de
meest voorkomende diminutiefvorm het woord beetje ( = beetj/ъ j) te zijn, een
versteende vorm waarin voor de huidige taalgebruiker geen grondvorm herkenbaar is. Wat het suffix betreft is er geen verschil tussen het dialect van Nijmegen
en de standaardtaal, maar wat de vocaal betreft is er wel een verschil. De dialectvorm, die overigens niet alleen typerend is voor Nijmegen, heeft een /i/-achtige
klank {— bietje)6. Het vocaalverschil is niet te vangen in een ische regel. Het
verschil tussen de standaardvorm en de dialectvorm is van lexicale aard. Door
de relatief hoge frequentie van dit woord (het komt in totaal 339 maal voor) kan
het onderzocht worden als een afzonderlijke variabele. Als dit woord zich schikt
in het algemene patroon van dialectachteruitgang dan luidt de verwachting dat
de dialectvorm relatief frequenter voorkomt in de lagere beroepsgroepen en de
oudere leeftijdsgroepen.
De relatieve frequentie van de dialectvorm met de vocaal /i/ kan eenvoudig
berekend worden door het aantal dialectvormen te delen door het totaal aantal
vormen (dialect- plus standaardtaalvormen). De gemiddelde relatieve frequen
ties, uitgesplitst naar beroepsgroep, sekse en leeftijd zijn te vinden in tabel 8.5.
Deze cijfers zijn gebaseerd op 116 informanten, omdat het onderhavige woord
bij 27 informanten niet aangetroffen is in de getranscribeerde delen van het in
terview.
Het patroon in tabel 8.5 staat diametraal tegenover de patronen die aan
getroffen worden bij een sterke dialectachteruitgang. Op de eerste plaats is de
frequentie van de dialectvorm bijzonder hoog (de gemiddelde relatieve frequen
tie voor de gehele groep is .69). Op de tweede plaats komt het verschijnsel het
frequentst voor in de hogere beroepsgroepen (deze factor is significant in een
waard om te bezien of op basis van syllabestructuuiregels de voortrekkersrol van de sjwa in de
aanpassing van het diminutief in dialectsystemen aan de standaardtaal verklaard kan worden.
e
Overigens komt een enkele keer ook een variant met een korte vocaal voor, nl. /l/. Deze
variant levert geen duidelijk patroon op.
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meisjes
jongens
15-18
15-18
beroepsgroep 1
.64 ( 9)
.46 (10)
beroepsgroep 2
.94 ( 9)
.50 (12)
beroepsgroep 3
.76 (10)
.78 (10)
totaal
.78 (28)
.58 (32)

mannen
mannen
60-74
35-44
.56 (10)
.67 ( 8)
.68 (10)
.67 ( 9)
.83 (10) .85 ( 9)
.69 (29)
.73 (27)
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totaal
.58 (37)
.68 (40)
.80 (39)
.69(116)

TabeJ 8.5: Gemiddelde relatieve frequentie van de dialectvorm bietje, uitgesplitst
naar beroepsgroep, leeftijd en sekse; tussen haakjes staat het aantal informanten
waarvoor gegevens voorhanden zijn

variantie-analyse voor de mannelijke informanten; .Р=3.381, df=2,79, p=.039)
Op de derde plaats gebruiken de meisjes de dialectvorm frequenter dan de jongens
(dit verschil is net niet significant in een variantie-analyse; .Р=:3.776, ¿/=2,54,
p=.057). Ten slotte treedt er geen significant effect op voor de leeftijdsgroepen.
De dialectvorm lijkt een zeker aanzien te genieten en het blijkt dat een lexicale
variabele zich incidenteel kan onttrekken aan een algemene werkzame verschuiving ten gunste van standaardvormen. Mogelijk kunnen dergelijke incidentele
vormen zich handhaven omdat ze functioneren als algemeen geaccepteerd symbool of teken van ontspannen, informeel taalgedrag.
8.3 PRONOMINA
8.3.1 Pronominale

varianten

De pronomina vormen het voorbeeld bij uitstek van een afgebakende, gesloten
woordklasse. Het gaat om een beperkte groep van 'kleine' woorden die in de taal
een complexe taak vervult en die gekenmerkt wordt door een hoge gebruiksfrequentie, al geldt die hoge gebruiksfrequentie niet ieder afzonderlijk lid van deze
groep. Het gaat hier niet zozeer om die functionele taak, maar om het gebruik
van pronominale vormen die afwijken van de standaardtaalvormen. De hoge
frequentie van een aantal pronomina biedt enige garantie dat de pronominale
variatie in kwantitatieve zin onderzoekbaar is. Op grond van diezelfde hoge frequentie zou verwacht mogen worden dat deze functiewoorden weerstand kunnen
bieden aan de druk van de standaardtaal.
Twee klassen van pronomina zijn uitgebreid onderzocht, ni. de pronomina
personalia en de pronomina possessiva. Daarnaast is het reflexief pronomen
onderzocht en in combinatie daarmee het demonstratief pronomen zelf. Op een
enkele uitzondering na bleek het verre van eenvoudig om vast te stellen wat de
oorspronkelijke vormen in het Nijmeegs dialect zijn geweest. Dit feit alleen al
vormt een indicatie dat de oude vormen weinig standvastig zijn geweest.
Achteraf bleek het weinig zin te hebben om een inventaris van oude Nij-
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meegse v o r m e n voor de p r o n o m i n a possessiva op t e stellen. Het r e s u l t a a t van
de o n d e r z o c h t e vormen in het s p o n t a a n t a a l m a t e r i a a l was praktisch m a x i m a a l
negatief. E r bleken 930 b r u i k b a r e p r o n o m i n a in het m a t e r i a a l aanwezig, m a a r
geen van deze vormen bleek af t e wijken van de v o r m e n die in de s t a n d a a r d t a a l
gebruikt worden. Dat h o u d t ook in d a t er geen afwijkende buigingsvormen zijn
9
aangetroffen . E e n uitzondering in de s p o n t a n e t a a l d a t a vormt het voorkomen
van de gereduceerde vorm me ( = /ma/), die in de Algemene Nederlandse Spraak
k u n s t (1984:201) wordt gekwalificeerd als b e h o r e n d t o t de spreektaal. Deze glo
bale kwalificatie zal vooral slaan op de spreektaal in het westen van het l a n d .
In Nijmegen komt deze r e d u c t i e v o r m slechts zelden voor. I n totaal zijn er acht
duidelijke gevallen, die gebruikt worden door zeven i n f o r m a n t e n , alle zeven jon
geren, w a a r o n d e r zes meisjes.
O p basis van het voorradige dialectmateriaal is een inventaris gemaakt van
de dialectvormen van de p r o n o m i n a personalia die opgetekend zijn voor het Nij
meegs e n die in vorm afwijkend zijn van de gebruikelijke p r o n o m i n a in het he
10
d e n d a a g s S t a n d a a r d n e d e r l a n d s . Het r e s u l t a a t is t e vinden in tabel 8.6.

nominaiivus
2e pers.sing, bron
gij ge -de
W К
obliquus
Ie pers.smg.
mien
miën
min

bron
К V
W
R

Ie pers.plur. bron
wellie
W

2e pers.plur. bron
gällie
W
gceli
R

3e pers.plur. bron
salite
W
soeli
R

2e pers.stng. bron
ou
WK
oe
WK

3e pers.smg. bron
hum
W V

3e pers.plur. bron
hullie
W V
hœli
R

Tabel 8.6: Overzicht van afwijkende p r o n o m i n a personalia in de Nijmeegse dialectenquêtes; de bronnen zijn Willems ( ^ W ) , K e r n ( = K ) , R.N.D. ( = R ) en de
Vragenlijsten ( = V ) (zie 1.3.2); de vormen zijn diplomatisch weergegeven

De r e s u l t a t e n uit de jongere dialectenquêtes blijken weinig bemoedigend voor
de resistentie van de dialectpronomina. Vragenlijst 11 (1942) van het Centraal
B u r e a u voor Nederlandsche een Priesche dialecten b e h a n d e l t expliciet de pronom i n a personalia. De antwoorden leveren slechts twee afwijkende pronomina o p ,
nl. < m i e n > en < h u m > . Verder komen in alle enquêtes frequent gereduceerde
9
Deze komen in elk geval voor in de dialecten direkt ten zuiden en oosten van Nijmegen; cf.
de "geslachtskaarten" VI (onze) en VII (julhe) in Peters (1937). Naai alle waaischünlijkheid
moeten dergelijke verbuigingen ook in het dialect van Nijmegen ooit bestaan hebben. Er njn
echter geen duidelijke vindplaatsen in het oude dialectmateriaal.
10
Varianten op basis van fonologische correspondenties tussen het dialect en de standaardtaal
lijn buiten schot gebleven. Deze beperking heeft slechts een beperkte invloed op de inventaris van
de pronomina personalia; het meest duidelijke voorbeeld is niet opnemen van de vorm /Ьсет:г/.
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vormen voor die ook in het Standaardnederlands bestaan. Het meest in het oog
springt de verdwijning van de gij/ge-vorm (ge ~ g/э/) en de enclitische -¿e-vorm
( = - / d a / ) , vormen die in de dialectomgeving van Nijmegen zeer resistent lijken
te zijn. Alleen de enquêtes uit de vorige eeuw maken voor Nijmegen melding
van deze vormen van de tweede persoon enkelvoud. Het Nijmeegs pronominale
systeem zoals dat uit de enquête Willems te voorschijn komt, sluit vrij goed aan
bij de omliggende dialecten 11 .
In tabel 8.7 worden de vormen van de onderzochte pronomina personalia
opgesomd die in het spontane taalmateriaal voorkomen alsook hun frequentie
van voorkomen. Aangezien het specifiek gaat om vormvarianten zijn fonologische
varianten niet opgenomen. Daarom wordt de oblique vorm voor de eerste persoon
enkelvoud weergegeven als m-X-n, een vorm waarin de vocaal kan variëren 12 . Alle
vermelde pronomina verwijzen naar personen. Bij de oblique vorm van de derde
persoon meervoud zijn alleen die gevallen opgenomen waarbij verwezen werd
naar personen waarvan minstens een deel mannelijk was.
type
nom. 2e pers. sing.

nom 2e pers.plur.
nom. 3e pers plur.
obi. Ie pers. sing.
obi. 2e pers. sing.

obi. 3e pers. sing.
obi. 3e pers. plur.

standaardvorm
3318
JIJ
78
и
86
jìdhe
43
ze
1173
ZIJ
6
me
207
my
26
135
je
13
JOU
12
V
em (=: / э т / ) 111
Лет
7
ze
50
1
hen
24
hun

dialectvorm

substandaard

je

zullte
hulhe
m-X-n
OU

hum

2
6
52

hun

36

1

14

Tabei 8.7: Overzicht onderzochte vormvarianten van de pronomina personalia en
hun frequenties van voorkomen

De overlevingskracht van de typische dialectpronomina blijkt niet groot. De
cijfers in tabel 8.7 spreken duidelijke taal. Voor de pronomina van de tweede
persoon, zowel enkelvoud als meervoud, is in subjectpositie geen enkele maal de
"Zie Ьц оогЬееИ de inventaris van Jacob (1937:73) voor het dialect van Grave
13
In de oorspronkelijke vorm moet dit pronomen een [i]-klank hebben, maar in het onderzochte
materiaal komt deie vorm ook voor met een [d]-klank of variant of met een sjwa.
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oudere dialectvorm aangetroffen en dat ondanks de buitengewoon hoge frequentie
van het pronomen in het enkelvoud. De overige pronomina leveren ook niet
bepaald een hoopgevend beeld op. Het best scoren het oblique pronomen van
de eerste persoon enkelvoud, waar de dialectvorm m-X-n een aandeel heeft van
18.2%, en het oblique pronomen van de derde persoon enkelvoud met de vorm
hum (10.6%). De derde plaats blijkt ingenomen te worden door een vorm die niet
oorspronkelijk Nijmeegs is: hun als subjects vorm in de derde persoon meervoud
(2.9%).
Voor het reflexief pronomen kent het dialect van Nijmegen een variant waarin
het lexeem eige (— tig/9/) voorkomt, terwijl het demonstratief pronomen zelf in
het Nijmeegs eiga (— еід/э/s) luidt. Er blijkt in het materiaal 175 maal een
reflexief pronomen voor te komen, waarvan er 61 de Nijmeegse variant hebben
(34.9%). Het demonstratief pronomen zelf heeft 228 vindplaatsen, waarvan er
24 de Nijmeegse hebben (10.5%). Deze laatste vorm is klaarblijkelijk zeldzamer
dan de Nijmeegse variant van het reflexief pronomen.
8.3.2 De invloed van beroept groep, leeftijd en sekse
Voor de zeer laag frequent voorkomende pronomina heeft het geen zin een kwan
titatieve analyse naar de invloed van de sociaal-demografische variabelen uit te
voeren. Hooguit kan bekeken worden of die personen die zo'n variant gebrui
ken behoren tot de groep waarvan verwacht mag worden dat zo'n vorm aldaar
voorkomt. In een situatie van een dialect dat in menig opzicht moet wijken
voor de standaardtaal is het te verwachten dat relatief zeldzame dialectvormen
voorkomen in de oudste leeftijdsgroep en bovendien dan nog voornamelijk in
de lagere beroepsgroepen. De enige keer dat het pronomen ou voorkomt wordt
het in elk geval gebruikt door een informant uit de oudste leeftijdsgroep en wel
een informant uit beroepsgroep 2. De verdeling van de vormen zullie en hullie
zijn evenmin in strijd met deze verwachting. De vorm zullie is gebruikt door
een tweetal informanten uit de laagste beroepsgroep waarvan de een behoort tot
de oudste leeftijdsgroep en de ander tot de middelste leeftijdsgroep. De vorm
hullie is door drie informanten gebruikt, nl. door twee mannen uit de oudste leef
tijdsgroep, waarvan er één tot de laagste en één tot de middelste beroepsgroep
behoort; de derde informant is een man uit de middengeneratie, die behoort tot
de laagste beroepsgroep. Het voorkomen van de vorm hullie als nominatieve
vorm is in zoverre opmerkelijk dat er in de dialectenquêtes alleen vindplaatsen
zijn waarin deze vorm als oblique vorm gegeven wordt. Het is mogelijk dat deze
vorm min of meer toevallig ontbreekt als nominatieve vorm. In de directe omgeving van Nijmegen komt deze vorm ook voor als nominatieve vorm (zie bijv.
Jacob 1937) en er is geen reden om aan te nemen dat deze vorm niet ook in de
nominativus in het Nijmeegs dialect bestaan kan hebben. De vindplaatsen in het
spontane taalmateriaal wettigen deze veronderstelling.
De pronominale vormen die van de standaardtaalvormen afwijken en die met
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een hogere frequentie voorkomen blijken een uiteenlopende verdeling te hebben.
Gezien het groot aantal informanten dat deze 'afwijkende' vormen niet gebruikt,
is het ook hier raadzaam om voor de bepaling van de invloed van de sociaaldemografische factoren een loglineaire analyse te gebruiken.
De vorm m-X-n ais oblique pronomen voor de eerste persoon enkelvoud blijkt
door 28 informanten gebruikt te worden. Het aantal potentiële gebruikers lijkt
dan simpel bepaald te kunnen worden door die informanten als potentiële gebruiker aan te merken die minstens één keer een dergelijk pronomen gebruiken
in wat voor variant dan ook. Zo is dat ook gebeurd, maar er zijn enkele problemen. Zo komt de variant /men/ twee keer voor en dat is beslist niet een vorm
die als een gangbare gereduceerde vorm van de oorspronkelijke dialectvorm kan
gelden. Het is de vraag of deze reductievorm het resultaat is van een algemeen
fonetisch reductieproces werkzaam in gesproken taal waarbij volle vocalen gereduceerd kunnen worden tot een sjwa of dat er een meer specifieke regel werkzaam
is die analoog aan de pronominale reductievormen in de standaardtaal de vocaal
in pronominale dialect vormen tot een sjwa reduceert. Op de tweede plaats is
het de vraag of alle vindplaatsen wel even sterk in aanmerking komen voor de
realisatie van een dicdect variant. Het is voorstelbaar dat de gereduceerde vorm
me al langere tijd als dialectvariant geaccepteerd wordt en dat deze acceptatie
vooral geldt op posities waarin het pronomen minder (zins)accent draagt. Als
dat zo zou zijn, dan wordt de bepaling van het ware potentieel een hachelijke
onderneming. Daar staat tegenover, dat we bij de loglineaire analyse ons beperken tot de informatie of een bepaalde vormvariant al dan niet gebruikt wordt.
Er wordt geen index berekend die de mate van gebruik weerspiegelt. Het gevolg
is dat hooguit enkele informanten als potentieel gebruiker worden bestempeld,
die dat in feite niet zijn omdat de betrokken vindplaatsen niet of nauwelijks voor
een realisatie van de dialectvariant in aanmerking komen. Dit probleem geldt in
het algemeen voor de pronomina.
De verdeling van de gebruikers van de oblique vorm m-X-n versus het aantal
potentiële gebruikers is te vinden in tabel 8.8.

meisjes
15-18
beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

1/11
1/12
0/12
2/35

jongens
15-18
1/7
1/10
0/10
2/27

mannen
35-44

mannen
60-74

totaal

8/12
1/11
1/11
10/34

8/11
6/13
0/10
14/34

18/41
9/46
1/43
28/130

Tabel 8.8: Het aantal gebruikers van de vorm m-X-n als oblique vorm van de
eerste persoon enkelvoud versus het aantal potentiële gebruikers (τι=130), uitge
splitst naar beroepsgroep, leeftijd en sekse
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Een loglineaire analyse van de gegevens in tabel 8.8 levert als resultaat een
model op met de interactie-effecten van de aan- dan wel afwezigheid van de mX-n-vorm met respectievelijk beroepsgroep en leeftijd/sekse (L=5.925, df=6,
P—A32). Het gebruik van deze vorm neemt toe met het dalen van het beroepsniveau. Daarnaast staat het relatief hoge gebruik door de mannen uit de twee
hoogste leeftijdsgroepen tegenover het spaarzame gebruik door de jongens en de
meisjes.
De verdeling van de feitelijke vs. potentiële gebruikers van het nominatieve
pronomen hun is te vinden in tabel 8.9. Naar verwachting zou deze verdeling
moeten afwijken van die van de vorm τη-Λ'-η, aangezien het hier om een vorm
gaat die niet tot het oorspronkelijke dialect behoort. Het gaat om een vorm die in
opkomst lijkt in het Standaardnederlands en die blijkbaar ook in het taalgebruik
van Nijmegenaren voorkomt.
meisjes
15-18
beroepsgroep 1
7/12
beroepsgroep 2
5/12
beroepsgroep 3
1/12
totaal
13/36

jongens
15-18
5/11
2/12
2/12
9/35

mannen
35-44
1/12
1/11
3/12
5/35

mannen
60-74
1/12
0/14
0/10
1/36

totaal
14/47
8/49
6/46
28/142

Tabei 8.9: Het aantal gebruikers van de vorm hun als nominatieve vorm van
de derde persoon meervoud versus het aantal potentiële gebruikers (n=142),
uitgesplitst naar beroepsgroep, leeftijd en sekse

De verdeling in tabel 8.9 laat zien dat de vorm hun het grootste gebruik kent in
de jongere leeftijdsgroepen en het zijn vooral de meisjes die deze vorm gebruiken.
Dit resultaat staat haaks op het verdelingspatroon dat voor dialectkenmerken
gevonden is. Een loglineaire analyse levert als meest acceptabel model een model
op waarin zowel de interactie van sekse/leeftijd als van beroepsgroep met het
gebruik van hun aanwezig is (£=9.270, df—6, p=.159). De p-waarde is evenwel
niet hoog, terwijl aan de andere kant het effect van beroepsgroep niet erg sterk
is. Dat is ook niet onlogisch gezien de verschillen tussen de jongere en oudere
informanten. Wanneer de loglineaire analyse beperkt wordt tot de jongeren,
treedt er wel een duidelijk effect op voor beroepsgroep (het geselecteerde model
bevat de interactie tussen beroepsgroep en het gebruik van hun en er is geen
effect van sekse op het gebruik; L—2.630, df=3, p—A52), Het patroon wijst
op een taalverandering ten gunste van deze pronominale vorm 13 . De verdeling
duidt erop dat de vorm Aun een zeker prestige geniet, maar dan wel een verborgen
13
Het is wel aardig dat Paardekoopei in een korte notitie in De Nieuwe Taalgids (jaargang 59
(1966), pag.286) voorzichtig foimuleert dat dit pronomen meer door vrouwen dan door mannen
gebruikt wordt.
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prestige in die zin dat de verandering bij de jongeren niet getrokken wordt door de
hogere beroepsgroepen. Op de vorm Лип wordt nog meer in detail teruggekomen
in 8.3.3.
De verdeling van de variant hum als oblique mannelijke vorm van de derde
persoon enkelvoud staat in tabel 8.10. Het is misschien goed om er nog eens op te
wijzen dat de resultaten beperkt zijn tot die gevallen waarin met het pronomen
personale ook werkelijk naar een persoon verwezen wordt en in dit geval dus naar
een mannelijke persoon. Overigens komen in het materiaal geen gevallen voor
waarbij de vorm hum niet naar een mannelijke persoon verwijst. Dat geldt niet
voor de gereduceerde vorm em ( = / э т / ) die ook gebruikt wordt voor verwijzing
naar niet-levende zaken.

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes
15-18
3/3
1/6
0/3
4/12

jongens
15-18
2/4
1/8
0/6
3/18

mannen
35-44
2/8
2/4
0/6
4/18

mannen
60-74
1/5
0/6
1/6
2/17

totaal
8/20
4/24
1/21
13/65

Tabei 8.10: Het aantal gebruikers van de vorm Лит als oblique vorm van de
eerste persoon enkelvoud versus het aantal potentiële gebruikers (n=65), uitgesplitst naar beroepsgroep, leeftijd en sekse

Een globale blik op de verdeling in tabel 8.10 maakt al duidelijk dat de verdeling afwijkt van de verdelingen die in beide voorafgaande tabellen aangetroffen
zijn. Hier is hooguit de variabele beroepsgroep een betekenisvolle factor. De
loglineaire analyse wijst in die richting, want het model dat als best passende te
voorschijn komt bezit alleen een interactie tussen beroepsgroep en het gebruik
van de vorm hum en niet de interactie tussen sekse/leeftijd en gebruik (L=14.655
<f/=9, p=:.101). De p-waarde is laag, maar het alternatief (een verzadigd model)
is ook niet aantrekkelijk. Overigens is een interpretatie van het gekozen beperkte
model verre van eenvoudig. Waarom blijft deze vorm over de leeftijdsgroepen
heen zo constant in frequentie? Vooral echter moeilijk te beantwoorden is de
vraag waarom deze vorm zich zo constant kan handhaven op zo'n laag niveau
wat het aantal gebruikers betreft. Het is niet uitgesloten dat deze vorm het
resultaat kan zijn van twee verschillende processen. Op de eerste plaats is natuurlijk mogelijk dat deze vorm geproduceerd wordt als Nijmeegse dialectvorm.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat deze vorm een gereduceerde vorm van de
volle vorm hem weerspiegelt. Voor de vorm /man/ is al geconstateerd dat de
relatie tussen de volle vormen en de gereduceerde vormen in de standaardtaal de
oorzaak zou kunnen zijn van de reductie van de vocaal in de dialectvorm tot een
sjwa.
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Tot slot van de analyses van de invloed van de sociaal-demografische factoren
resteren nog het reflexief pronomen en het demonstratief pronomen zelf. In tabel
8.11 staat de verdeling van het aantal gebruikers van de vorm eige als deel van
het reflexief pronomen versus het aantal potentiële gebruikers.
meisjes
15-18
beroepsgroep 1
7/10
beroepsgroep 2
2/5
1/5
beroepsgroep 3
10/20
totaal

jongens
15-18
1/4
2/7
2/6
5/17

mannen
35-44
6/9
4/7
3/10
13/26

mannen
60-74
5/7
3/10
1/9
9/26

totaal
19/30
11/29
7/30
37/89

Tabe/ 8.11: Het aantal gebruikers van de vorm eige bij het reflexief pronomen
versus het aantal potentiële gebruikers (n=89), uitgesplitst naar beroepsgroep,
leeftijd en sekse

Een loglineaire analyse van de verdehng van het reflexief pronomen in tabel
8.11 levert als best passende model het model op dat beperkt is tot één interactie
en wel de interactie tussen de af- dan wel aanwezigheid van de vorm eige met beroepsgroep (£=5.951, df=9, p=.745). Het valt op dat dit dialectverschijnsel zich
handhaaft en wel op een redelijk frequent niveau wat het aantal gebruikers betreft. Een mogelijke verklaring is dat dit verschijnsel niet zozeer typerend is voor
het dialect van Nijmegen maar eerder voor gesproken informele standaardtaal in
het algemeen.
Dat kan zeker niet beweerd worden van de vorm еідез als demonstratief pro
nomen. Dat zou inhouden dat bij dit verschijnsel wel een significant effect voor
leeftijd/sekse aangetroffen wordt. De verdeling van het aantal gebruikers van de
vorm eiges versus het aantal potentiële gebruikers wordt gegeven in tabel 8.12.
meisjes
15-18
beroepsgroep 1
0/8
beroepsgroep 2
0/11
beroepsgroep 3
0/11
totaal
0/30

jongens
15-18
3/11
1/9
0/11
4/31

mannen
35-44
2/10
0/7
0/10
2/27

mannen
60-74
3/7
1/11
0/5
4/23

totaal
8/36
2/38
0/37
10/111

Tabel 8.12: Het aantal gebruikers van de vorm eiges als demonstratief pronomen
versus het aantal potentiële gebruikers (n—111), uitgesplitst naar beroepsgroep,
leeftijd en sekse
De vorm ег^ел heeft geen hoge gebruiksfrequentie. Er lijkt een sociale stra
tificatie te bestaan omdat het gebruik daalt met het stijgen van het beroepsni-
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veau, terwijl verder de afwezigheid van het onderhavige verschijnsel opvalt bij
de meisjes. Het best passende model bezit twee interacties en wel de af- dan wel
aanwezigheid van de vorm eiges met zowel beroep als leeftijd/sekse (£=8.369,
df=9, p=0.497). Van deze twee levert evenwel de beroepsgroep duidelijk de
sterkste bijdrage. Het effect voor leeftijd/sekse wordt vooral veroorzaakt door
de afwezigheid van de vorm etges bij de meisjes.
In de dialectgeografie wordt bij herhaling de stelling naar voren gebracht dat
elk woord zijn eigen kaartbeeld heeft (zie bijv. Weijnen 1966:66), naar analogie van de taalhistorische stelling dat elk woord zijn eigen geschiedenis heeft.
Eenzelfde etellingname lijkt men te kunnen verdedigen voor de sociale stratificatie van taalverschijnselen, in elk geval van de pronomina, die op zich al
een uitzonderlijke groep vormen omdat ze zich in het algemeen niet storen aan
klankwetten (Weijnen 1966:59). Aan de andere kant lijkt er ook een bindende
kracht te bestaan en dat is diezelfde sociale stratificatie. Weliswaar stemmen de
gevonden verdehngen niet overeen, maar bij elk van de onderzochte verschijnselen is er een significant verschil tussen de beroepsgroepen en wel in die zin dat
het steeds de laagste beroepsgroep is die de hoogste frequenties oplevert. De
samenhang tussen de pronomina komt nog ter sprake in de 8.3.4.
8.3.3 Waarom hun?
Het gebruik van het pronomen Aun als subjectsvorm blijkt in Nijmegen veelvuldig voor te komen. Waarom is deze vorm zo succesvol, niet alleen in Nijmegen
maar ook in de rest van Nederland? Het is een vorm die door veel taaipedagogen
te vuur en te zwaard bestreden wordt en het is geen vorm die door een hoog
prestige gedragen wordt. De oorsprong van deze vorm wordt gezocht in het
Zuidhollands (Weijnen 1966:305) en ze wordt gebrandmerkt als behorend tot de
'lagere volkstaal' (Karsten 1939:26) in de grote steden in de randstad 1 *.
Nu is de verschuiving van een oblique pronomen naar de nominatief geen
onbekend verschijnsel in het Nederlands (bijv. het pronomen u). Het komt zelfs in
veel West-Europese talen voor16. In de Nederlandse dialecten blijkt een dergelijke
verschuiving zelfs veelvuldig voor te komen. Een korte verkenning levert een
overdadige oogst op: Weijnen (1966:305) vermeldt als voorbeelden Aum, em,
dich, hulhe en ons; Karsten (1939) noemt hem; Kloeke (1941) noemt Aoar en
hij verklaart ook het ontstaan van de subjectsvorm jullie op basis van dit type
verschuiving.
De R.N.D.-enquête kan wat uitvoeriger informatie verschaffen over de vorm
van het subjectspronomen van de derde persoon meervoud in de Nederlandse
dialecten 16 . De verkenning van het R.N.D.-materiaal richtte zich op de vormen
"Karsten (1939) noemt Amsterdam en Rotterdam, Van Ginneken (1913) noemt Den Haag,
Vor der Hake (1911) noemt Haarlem
16
Vor der Hake (1911) geeft een reeks van voorbeelden
16
Niet betrokken m deie verkenning is deel 14 (Zuid-Drente en Noord-Overijsel), dat nog met
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hun, hullie en zullie. De vorm hullie, van oorsprong een oblique pronomen, blijkt
wijd verbreid te zijn. Ze komt voor op de Zeeuwse eilanden (vooral in de gebieden
grenzend aan Noord-Brabant en Zuid-Holland) en in Noord-Brabant. Daarnaast
is er een gebied waarin naast hullie ook hun voorkomt. Het meest frequent zijn
deze vormen in Zuid- en Noord-Holland, maar ze komen ook voor in Utrecht, de
Rivierenstreek en Noord-Limburg. In de gebieden waarin de vormen hullie en
Лип (of ook wel Aunm'e) voorkomen, komt ook steeds en met een hogere frequentie
zullie voor.
De vorm hun blijkt meer oostelijk voor te komen dan men op basis van de
dialectologische literatuur zou verwachten. Opvallend is de vermelding van Aun
in Arnhem (L23), 't Loo (L27b) en Stroe (F147). De aangetroffen dialectgeografische verdeling, waarin het oorspronkelijk oblique pronomen hullie regelmatig
voorkomt, lijkt een goede voedingsbodem te vormen voor de verbreiding van
de vorm Aun als nominatieve vorm. Deze vorm sluit als het ware aan op ont
wikkelingen die zich op ruime schaal in het gebied waarin ook Nijmegen ligt,
voltrokken. Vandaar ook dat het niet verwonderlijk is dat in het spontane taal
materiaal de vorm hullie in de functie van subject aangetroffen werd, hoewel er
geen vindplaatsen zijn voor deze functie in de Nijmeegse dialectenquêtes.
De aanwezigheid van een begunstigende factor levert geen antwoord op de
vraag wat de oorzaak is van de verschuivingen van de pronomina in het Nederlandse taalgebied en van het pronomen Aun in het bijzonder 17 . Vor der Hake
(1911) noemt twee verklaringen die het vermelden waard zijn 18 . De eerste is de
verwarring van subjects- en objectsvormen, een verklaring die eerder een constatering genoemd kan worden dan dat ze wijst op een echte oorzaak. De tweede is
interessanter. Deze wijst op de invloed van klemtoon of accent:
"De Nominatief, als subjekt, heeft meestal minder accent dan 't objekt. (Frans je, il, Nederl. je, ge, we, ze). Nu is 't niet onmogelik dat,
door analogie, in alle sterk geaccentueerde gevallen de Nominatief de
Accusatiefvorm aannam (...) " (Vor der Hake 1911:23)
De rol van de klemtoon wijst op het intrigerende en systematische onderscheid in de standaardtaal tussen volle en gereduceerde vormen en men kan zich
afvragen wat de rol is van dit onderscheid in het gebruik van deze pronomina.
De pronomina personalia zijn gekenmerkt door een beperkt aantal plaatsingsmogelijkheden (cf. Jansen 1981a:47). De gereduceerde oblique vormen kennen
verschenen was toen deze dialectgeografische inventarisatie uitgevoerd werd.
1T
Storms (1978) is van mening dat het gebrek aan verschil tussen 'zij werkte' en '&ц werkten'
in het huidige Nederlands aanleiding is voor het ontstaan van 'hun werkten'. Gezien de alge
meenheid van de verschuiving van de pronomina biedt deze 'homonymievrees' geen bevredigende
verklaring.
De taaihistorie drukte in die tijd een zwaar stempel op de taalkunde. Dat accent is terug te
vinden in de derde mogelijke verklaring die Ьц aanvoert: de invloed van het Keltisch.
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bovendien nog de beperking dat ze niet de eerste positie in de uiting mogen in
nemen. De nominatieve pronomina hebben een voorkeurspositie in de uiting: in
hoofdzinnen staan ze meestal achter de persoonsvorm. Dat geldt in elk geval voor
gesproken Nederlands, zoals Jansen (1981a) op basis van zijn Leidse taaicorpus
vaststelt. Het geldt ook in zeer sterke mate voor de onderzochte pronomina in
het Nijmeegse taaicorpus. Dat kan geconstateerd worden aan de hand van de
frequenties in tabel 8.13.

je
jij
и

totaal

voor pv
631
30
15

na pv
2023
33
61

676

2117

ze
zij
hun
zullie
hullie
totaal

voor ρ ν
250
2
18
1
3
274

na ρ ν
726
1
11
0
3
741

Tabei 8.13: De positie ten opzichte van de persoonsvorm van de varianten van
twee nominatieve pronomina personalia, nl. tweede persoon enkelvoud en derde
persoon meervoud; het betreft hoofdzinnen

Uit tabel 8.13 is af te lezen dat vooral de gereduceerde vormen na de per
soonsvorm voorkomen; de volle vormen staan relatief vaker voor de persoons
vorm, inclusief de vorm Лип. Dat beeld blijft intact als de telling beperkt wordt
tot die informanten die daadwerkelijk het pronomen hun als subject gebruiken 1 9 .
Deze vorm lijkt zich juist in een gemarkeerde en geaccentueerde positie het meest
'thuis' te voelen en het ziet er naar uit dat het juist de positie voor de persoons
vorm is waar dit pronomen zich weet te verbreiden over het gesproken Neder
lands. Subjectspronomina komen vaak voor in de ongeaccentueerde positie na
de persoonsvorm en dat kan een slijtageproces veroorzaken wat weer tot gevolg
heeft dat voor sterke, benadrukte vormen een beroep gedaan wordt op de obli
que pronomina. Deze verklaringis speculatief, maar ze verdient nader onderzoek.
In zo'n onderzoek moet in elk geval ook betrokken worden dat de taalkundige
terminologie voor het onderscheid van naamvallen in de pronomina personalia
(nominatief-oblique, subject-object) discutabel is (Kruisinga 1939). Een tweede
punt van belang is de aanwezigheid van een semantisch aspect: geaccentueerde
vormen kunnen alleen op personen of dieren slaan, of zoals Kruisinga (1939:174)
formuleert: "de sterkbeklemde vormen zijn individualiserend". Ten derde is er
een interessante hypothese van Kloeke (1941), dat er niet alleen een vergaande
invloed van de objectief op de nominatief bestaat maar vooral van de possessief.
19

By deïe informanten komt ze in hoofdzinnen 50x voor de persoonsvorm en 149x na de
persoonsvorm voor; de verhouding voor hun is natuurlijk nog steeds 18 versus 11.
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8.3.4 De pronominale neergang: restanten met een patroon
De resultaten van de analyse van de pronomina wijzen onmiskenbaar op een omvattende neergang van de dialectpronomina. Ze komen óf niet meer voor bij de
onderzochte informanten óf ze komen slechts in zeer lage frequenties voor. Door
deze lage frequenties, die als het ware de restanten vormen van het oude pronominale systeem in het Nijmeegs dialect, wordt het moeilijk om een algemener
patroon in het gebruik van de pronomina te onderkennen. De lage frequenties
leiden tot problemen bij het berekenen van de samenhang tussen het gebruik
van de pronominale varianten. Wanneer de hoeveelheid materiaal per informant
uitgebreid zou worden en met name dan voor die informanten die van de standaardtaal afwijkende pronomina gebruiken, is er een gerede kans aanwezig dat
de regelmaat in de gegevens toe zou nemen, maar we zullen moeten roeien met
de riemen die we hebben.
Een aangrijpingspunt voor de ordening van de onderzochte pronomina biedt
de sociaal-demografische verdeling. Het pronomen hun heeft duidelijk een heel eigen verdeling in vergelijking met de andere pronomina. Daarnaast is er een groep
pronomina waarin een vergelijkbare verdeling optreedt, nl. een verdeling waarin
de lagere beroepsgroepen en de oudere leeftijdsgroepen de hoogste gebruikscijfers vertonen. Deze verdeling is in elk geval aanwezig voor de pronomina zullie,
hullie, ou, m-X-n en eiges. Dat leidt tot de veronderstelling dat er mogelijk een
algemeen verbindend patroon voor dit quintet pronomina bestaat. Deze veronderstelling kan getoetst worden door een berekening van een pronominale index.
Het verdelingspatroon zou in versterkte mate te voorschijn moeten komen in zo'n
index. Om de proef op de som te nemen zijn er twee indexen berekend. De eerste
index heeft twee waarden. De waarde ' i ' geeft aan dat de betrokken informant
minstens één van de vijf pronominale dialectvormen gebruikt. Een waarde '0'
houdt in dat geen van deze vormen werd aangetroifen 20 . Het resultaat van de
berekening van de eerste index is te vinden in tabel 8,14.
Een loglineaire analyse levert het verwachte model op waarin de twee verwachte interacties aanwezig zijn: de interacties tussen de aan- dan wel afwezigheid van een dialectpronomen met zowel beroepsgroep als leeftijd/sekse (de
waarden voor het betreffende model zijn: L=8.153, df—6, p=.227). Beide effecten zijn sterk aanwezig.
De tweede index die berekend is, levert een nog overtuigender resultaat op.
Deze index is de somscore van de aan- of afwezigheid van de vijf onderzochte
dialectpronomina. De aanwezigheid van één van de pronomina is beloond met
de score ' 1 ' ; afwezigheid houdt een score '0' in. Het maximum van de somscore
is dus 5 en het minimum is 0. Op deze index is een variantie-analyse toegepast.
Bij de jongeren treden geen significante effecten op, hetgeen ook niet verwacht
mag worden gezien het vloereffect. Zowel bij de jongens als de meisjes zijn de
ï0

Het aantal ontbrekende waarden is op maximaal 2 gesteld waardoor 140 informanten overbleven. Dat geldt ook voor de nog te bespreken tweede index
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meisjes jongens mannen
15-18
35-44
15-18
beroepsgroep 1
1/11
3/11
9/12
beroepsgroep 2
1/12
1/11
1/12
beroepsgroep 3
0/12
1/12
0/12
totaal
2/35
4/35
11/35

mannen
60-74
8/11
9/14
0/10
17/35
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totaal
21/45
12/49
1/46
34/140

Tabei 8.14: Het aantal gebruikers van een pronominale dialectvorm (hullie, zullie, OU) mijn, eiges) versus het aantal potentiële gebruikers (n=140), uitgesplitst
naar beroepsgroep, leeftijd en sekse

dialectvormen slechts bij enkele informanten aangetroffen. De variantie-analyse
voor de mannelijke informanten levert een sterk significant effect op voor beroepsgroep (F=11.585, df=2,96, p=.000, % var.=23.6) en een minder ingrijpend
significant effect voor leeftijd (,Ρ=5.291, d/"=2,96, p=.007, %var.-6.9). Het is
gezien de verdeling in tabel 8.14 niet verwonderlijk dat ook het interactie-effect
tussen beroepsgroep en leeftijd bijna significant is (.F=2.370, ¿/=4,96, p=.058,
% var.=6.2). De middelste beroepsgroep van de middengeneratie scoort uitgesproken laag. De uitkomsten van de variantie-analyse ondersteunen de gedachte
dat er voor de onderzochte subset van de pronomina een algemener bindend
patroon aanwezig is.
8.4 HET WERKWOORD zijn
8.4.1 Lexicale varianten
Een aantal aspecten van de realisatievormen van het onregelmatige werkwoord
zijn zitten al verscholen in de in het vorige hoofdstuk besproken fonologische variabelen. Onder de variabele (ij) vallen mogelijke /¡/-realisaties als tegenhanger
van de standaardtalige /ei/-klank. Bovendien kan deze standaardtalige diftong
een monoftonge uitspraak krijgen. Onder de variabele (aa) valt de variatie in
de realisatie van de vocaal (eia) in de verledentijdsvorm waren. Deze aspecten
komen hier niet aan de orde. Hier gaat het om varianten in het paradigma van
het werkwoord zijn die lexicaal van aard zijn.
De twee belangrijkste onderzochte lexicale variabelen zijn het gebruik van de
stam &m (= /bin/) tegenover de standaardtEilige stam èen (— /hen/) in vormen
van de tegenwoordige tijd en de vocaal in het voltooid deelwoord geweest die in
het Nijmeegs kort is in de vorm gewist (=· /xauist/) 2 1 . De eerste variabele is
zonder meer van lexicale aard: er is geen fonologische en zelfs geen morfolexicale
regel voorstelbaar die een min of meer regelmatige correspondentie tussen / e /
21
De mogelijke deletie van de slot-(t) wordt hier verder niet bekeken; ook dit verschijnsel valt
onder de fonologische variabelen van hoofdstuk 7.
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en /ι/ ZOU p r o d u c e r e n . De klank van het voltooid deelwoord is een meer delicate
kwestie. I n de vervoeging van het werkwoord opereren i n het oude Nijmeegs een
a a n t a l regels die ook te vinden zijn m de o m r i n g e n d e dialecten. Behalve d a t de
u m l a u t actief is treedt vaak verkorting op van de vocaal m e t het woordaccent
in de tweede en derde persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd, in de ver
ledentijdsvorm en in het voltooid deelwoord. Van deze regels is weinig tot niets
meer te b e s p e u r e n in het Nijmeegs zoals d a t heden ten dage gesproken wordt,
m a a r het is niet uitgesloten d a t r e s t a n t e n van deze regels de tegenstelling tussen
de dialectvorm en de s t a n d a a r d t a a l v o r m in s t a n d h o u d e n of steunen. D a a r s t a a t
tegenover d a t er nauwelijks a n d e r e vormen zijn waar dit klankverschil een rol
22
s p e e l t . Een tweede t e g e n a r g u m e n t is d a t zo'n regel er van uit zou m o e t e n g a a n
d a t de basisvorm in het dialect de lange vocaal / e / zou h e b b e n en d a a r is in het
23
p a r a d i g m a van het werkwoord zijn geen bewijs v o o r . De variatie tussen /i/ en
/ e / in het voltooid deelwoord wordt d a a r o m als een lexicale kwestie beschouwd.
De o m - v o r m komt in het dialect van Nijmegen analoog a a n de s t a n d a a r d t a a l
voor in de eerste en tweede p e r s o o n enkelvoud van de tegenwoordige tijd. Be
wijsmateriaal is t e vinden in de jongere dialectenquêtes, nl. de Vragenlijsten en
de R.N.D. In de enquêtes uit de vorige eeuw blijkt echter d a t het Nijmeegs oorspronkelijk nog een afwijkende variant voor de tweede persoon enkelvoud heeft
gekend, nl. zie(t) ( = / z i ( t ) / ) . In beide enquêtes gaat deze vorm vergezeld van
een variant van het pronomen gij en dat doet vermoeden d a t m e t het verdwijnen
van dit p r o n o m e n (zie 8.3) ook de bijbehorende afwijkende dialectvormen van
b e p a a l d e werkwoorden ten onder zijn gegaan 2 4 . Voor het werkwoord zijn zal
d a t uit het s p o n t a n e t a a l m a t e r i a a l m o e t e n blijken; een sterke indicatie vormt
d e afwezigheid van de ziei-vorm in de tweede persoon enkelvoud in de jongere
dialectenquêtes. Maar ook op een minder voorspelbare wijze blijkt de s t a m i m
in a n d e r e vormen van het werkwoord zijn te zijn doorgedrongen, nl. in het meervoud. In de tweede persoon meervoud, in geval het werkwoord vergezeld gaat van
het p r o n o m e n gulhe of een variant, is d a t niet zo verwonderlijk; het gaat vooral
o m de eerste en derde persoon meervoud Van de derde persoon meervoud is een
voorbeeld te vinden in de Vragenlijsten, overigens het enige voorbeeld. J a c o b
(1937) vermeldt deze vorm voor het dialect van Grave naast zien. Het s p o n t a n e
t a a l m a t e r i a a l zal verder uitsluitsel moeten geven of de bm-variant een rol speelt
in het h e d e n d a a g s e Nijmeegs. Indien dat het geval is lijkt er een overgeneralisatie
te zijn opgetreden van deze v o r m v a n a n t in vergelijking m e t het oude Nijmeegs,
"Deze klanktegenstelling гои byvoorbeeld ook op kunnen treden bij de verkleinwoorden, er is
echter,fcoalsin 8 2 Ыцкі, geen voorbeeld m het spontane taalmateriaal gevonden
33
Een mogelijke kandidaat is de vorm wezen, vindplaatsen in de dialectenquêtes geven voor
deze vorm echter eveneens een korte vocaal op
"Ondanks het voorkomen van het pronomen gi] met bijbehorende varianten blijkt de vorm
zte(i) ш het dialect van het nabij gelegen stadje Grave al voor de Tweede Wereldoorlog aan
het wankelen te гцп Jacob (1937 38) geeft de vorm b\n(t) op als de meest gangbare vorm, hij
constateert dat by inversie ook zte-(de) voorkomt, maar deze variant wordt door hem voorzien
van het bijschrift 'min of meer vulgair'

De spontane taaldata: morfologische en lexicale variabelen

241

waar in het meervoud nog de vormen zien en ziet (tweede persoon) aangetroffen
worden.
Verder zijn er twee varianten in het spontane taaimateriaal aangetroffen waarvoor geen vindplaatsen in de dialectenquêtes aangetroffen zijn en waarvan de
status onduidelijk is, nl. de vorm gewi ( = / ^ э в і / ) voor het voltooid deelwoord
en de vorm waar als enkelvoudsvorm van de verleden tijd. Beide vormen komen
wel voor in de omringende dialecten en het is niet uitgesloten dat ze in een ver
verleden een meer opvallend bestaan geleid hebben in het Nijmeegse dialect.
In tabel 8.15 worden de vormen en hun frequenties gepresenteerd die gevon
den zijn in het spontane taalmateriaal zowel voor de eerste en tweede persoon
enkelvoud en het meervoud van de tegenwoordige tijd als voor het voltooid deel
woord.

Ie pers meerv

variant stand taal
vorm
freq
ben
453
ben
95
bent
90
zijn
176

2e pers meerv
3e pers meerv
voltooid deelwoord

zijn
zijn
geweest

veri tijd enkelv

was

verschijnsel
Ie pers enkel ν
2e pers enkelv

4
300
374
1579

overige varianten
freq
vorm
bm
24
4
bm
bint
7
benne
2
banne
2
benne
1
òtnne
3
gewist
39
1
gewi
waar
3

Tabei 8.15: Onderzochte varianten van het werkwoord zijn en hun frequenties in
het spontane taalmateriaal

De twee hoofdvariabelen hebben, zoals blijkt uit de cijfers van tabel 8.15, het
hoogste percentage dialectvarianten. De stam bm komt in de eerste en tweede
persoon van de tegenwoordige tijd in 5.2% van de gevallen voor en de vorm gewist
heeft een percentage van 9.7%. Dergelijke percentages zijn absoluut gezien niet
hoog en ook deze uitkomsten duiden op een sterke afkalving van de dialectvormen
in het Nijmeegs. De vorm zie(t) dan wel een meer standaardtalige variant van
deze vorm blijkt zelfs geen enkele maal meer voor te komen in de tweede persoon
enkelvoud.
De andere onderzochte varianten zijn zeer infrequent. De stam bm/ben voor
het meervoud heeft een percentage van 1.6%, de variant van het voltooid deelwoord gewt komt slechts l x voor en de variant waar in het enkelvoud van de
verleden tijd komt slechts 3x voor (=0.2%). Van al deze varianten is de positie
in het oorspronkelijke dialect onduidelijk. Het kan zijn dat het om een toevallige
afwijking gaat dan wel om afwijkingen die in het taalgebruik van een informant
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terecht gekomen zijn door contact met andere taalvariëteiten, inclusief dialecten
uit de omgeving. De verdeling van deze varianten in samenhang met de verdeling
van de dialectvarianten van de twee hoofdvariabelen kan mogelijk enig uitsluitsel
geven over de positie van deze afwijkende en infrequente vormen. Dat zal worden
onderzocht in 8.4.3.
8.4.2 De invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse
De 35 bm-vormen blijken voor rekening te komen van 16 informanten. Tegenover
deze 16 informanten staan er 123 die deze vorm niet vertonen 25 . Gezien het
grote aantal met-gebruikers zal een loglineaire analyse toegepast worden om de
invloed van de onafhankelijke variabelen na te trekken. Het aantal gebruikers
versus niet-gebruikers is te vinden in tabel 8.16.

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes
15-18
0/12
0/12
0/11
0/35

jongens
15-18
1/12
1/12
0/12
2/36

mannen
35-44
2/11
2/11
0/12
4/34

mannen
60-74
4/11
5/14
1/9
10/34

totaal
7/46
8/49
1/44
16/139

Tabei 8.26: Het aantal informanten dat de vorm bin(t) gebruikte versus het aantal potentiële gebruikers (n=139), uitgesplitst naar beroepsgroep, leeftijd en
sekse
Het model dat het beste past op de gegevens van tabel 8.16, blijkt niet moeilijk te selecteren. Het betreft het model waarin twee interactie-effecten aanwezig
zijn: ten eerste het interactie-effect tussen leeftijd/sekse en de aan- dan wel afwezigheid van de im-variant en ten tweede het interactie-effect tussen beroepsgroep
en het voorkomen van de 6in-variant. De overeenstemming tussen het model en
de data is bijna perfect (£=1.114, df—6, p=.981). Het aantal gebruikers is zeer
goed te voorspellen op basis van de leeftijd/sekse en beroepsgroep. Statistisch
gezien is er een significante afname in gebruik met het stijgen van het beroepsniveau en een afname met het dalen van de leeftijd. Wat betreft het verschil tussen
de jongens en de meisjes kan opgemerkt worden dat het verschil niet groot is,
maar het is wel opvallend dat bij geen enkel meisje de om-variant is aangetroffen
De verdeling van de informanten die de variant gewist als voltooid deelwoord
gebruiken is te vinden in tabel 8.17. Het betreft 25 informanten, die te zamen
deze variant 39 maal gebruikten. Tegenover deze 25 gebruikers staan 98 nietgebruikers 26 .
25

Viei informanten ontbreken omdat lij geen enkele maal het werkwoord zijn in de eerste of
tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd gebruikten.
36
Het aantal informanten waarbij het voltooid deelwoord niet voorkwam in het materiaal
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beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes jongens
15-18
15-18
0/10
3/8
0/11
1/11
0/12
0/10
0/33
4/29

mannen
35-44
4/10
0/9
2/LO
6/29

mannen
60-74
6/10
6/13
3/9
15/32
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totaal
13/38
7/44
5/41
25/123

Tabe] S.J 7: Het aantal informanten dat de vorm gewist gebruikte versus het
aantal potentiële gebruikers (n=123), uitgesplitst naar beroepsgroep, leeftijd en
sekse

Op de verdeling van de informanten in tabel 8.17 kan weer een loglineaire
analyse toegepast worden. Het best passende model is hetzelfde als dat van
tabel 8.16, nl. het model dat beperkt is tot twee interactie-effecten. Er is een
significante interactie tussen leeftijd/sekse en de aan- dan wel afwezigheid van
de variant gewist en een significante interactie tussen beroep en het voorkomen
van deze variant (£=6.014, df—6, p=.422). Het effect voor leeftijd/sekse is het
sterkst en dat is niet verwonderlijk gezien het feit dat deze variant geen enkele
maal bij de meisjes aangetroffen werd, terwijl het aantal gebruikers in de drie
overige groepen hoger is dan voor de Jï'n-variant. Er is wederom een duidelijk
leeftijdseffect en de onderzochte variant blijkt vooral voor te komen in de oudste
leeftijdsgroep. Het effect van de variabele beroep laat weer een afname zien met
de toename van het beroepsniveau. Het is echter vooral de laagste beroepsgroep
waarin het verschijnsel optreedt. De uitkomsten wijzen wederom op een sterke
achteruitgang van de dialectvorm.
8.4.3 De positie van de uitzonderlijke

vormen

Hoe passen de drie typen varianten van het werkwoord zijn, die naast de twee
hoofdvariabelen in tabel 8.15 worden gepresenteerd, in het beeld dat van de
twee hoofdvariabelen verkregen is? Indien het om min of meer toevallige fouten gaat of om varianten die niet inherent zijn aan het Nijmeegs dan zal het
distributiepatroon van deze vormen afwijken van het patroon dat voor de twee
hoofdvariabelen gevonden is.
Nu gaat een dergelijke bewijsvoering voor de variant gewi een beetje mank,
omdat deze slechts één keer voorkomt. Deze vorm komt echter wel voor bij
een informant uit de oudste leeftijdsgroep die ook de variant gewist gebruikt en
die bovendien in absolute zin deze laatste variant het frequentst gebruikte (nl.
4x versus 2x de standaardtaalvariant). Het is echter niet uit te sluiten dat
deze variant door contact met omringende dialecten in het taalgebruik van deze
bedraagt dus 20.
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informant terecht gekomen is.
Dat geldt ook voor de verledentijdsvorm waar. Deze variant komt 3x voor
als enkelvoud en wel bij drie verschillende informanten die alle drie tot de oudste
teeftijdsgroep behoren. Alle drie gebruikten ze de vorm gewist en twee van de
drie gebruikten de vorm bin. Deze infrequente vorm waar wordt dus in elk geval
gebruikt door informanten die ook al andere dialectvarianten van het werkwoord
zijn gebruiken.
De meervoudsvormen бг'ппе en benne blijken alleen voor te komen bij infor
manten die ook de variant 6tn gebruiken. Het gaat om zes informanten, waarvan
er één behoort tot de middelste leeftijdscategorie en de vijf overige tot de oudste
leeftijdsgroep. Opmerkelijk is dat dit meervoud in alle drie de personen van het
meervoud voorkomt, al is de frequentie laag 27 . Dat betekent dat het distributiepatroon gelijkenis vertoont met de dialectvorm 6¿n en dat de meervoudsvorm bij
bepaalde informanten onderdeel uitmaakt van hun 'Nijmeegse' taalvariëteit. Er
is al opgemerkt dat er sporen van deze ontwikkeling te vinden zijn in de Vragenlijsten. Interessant is de vraag naar het waarom van de opkomst van deze vormen
die naar het schijnt niet in de oudere stadia van het Nijmeegs aanwezig waren.
Ze kunnen als tussenvormen geïnterpreteerd worden, als een soort van compromis tussen de oude dialectvormen en de standaardtaal. De oude /i/-vormen van
het werkwoord hebben grotendeels het veld moeten ruimen, maar het is voorstelbaar dat de daarmee gepaard gaande overgang naar de standaardtaalvormen
als te groot is ervaren. Een overgeneralisatie van de stam die in het enkelvoud
voorkomt kan voor een tussenstadium zorgen waarin nog enige afstand tot de
standaardtaal in stand gehouden wordt. Het optreden van dergelijke analoge
vormen is echter ook alleen al mogelijk door de onzekerheid die over de Nijmeegse dialectvormen ontstaan is als gevolg van de diep ingrijpende invloed van de
standaardtaal.
De strekking van deze subparagraaf over de uitzonderlijke vormen aangetroffen in de vervoegde vormen van het werkwoord zijn is dat deze vormen tot de
dialectvarianten van het Nijmeegs gerekend moeten worden. Deze interpretatie wordt gesteund door een analyse van de invloed van de factoren beroepsgroep, leeftijd en sekse op een databestand waarin ook deze als uitzonderlijk
betitelde vormen opgenomen zijn. Dat betekent dat aan het distributiepatroon
van linguïstische variabelen gebaseerd op externe, sociale variabelen argumenten
ontleend worden die betrekking hebben op de linguïstische positie van taalvarianten.
In het voornoemde databestand zijn naast de twee hoofdvariabelen de drie
uitzonderlijke variabelen opgenomen en elk van deze variabelen is gecodeerd op
aan- (=1) dan wel afwezigheid (—0) van de dialectvariant c.q. de afwijkende
27
Het aantal in tabel 8.15 genoemde zijn-varianten is beperkt tot die gevallen waarin er geen
twgfel bestond over het onderwerp van de zin en waar het onderwerp expliciet aanwezig waa
in de uiting. Het gegeven aantal gevallen kan dus als een ondergrens van het aantal potentiële
gevallen gezien worden.
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variant 28 . Voor een loglineaire analyse is een score ' 1 ' toegekend als de betrokken informant op één van de variabelen een positieve score had. Zo niet, dan is de
score '0' toegekend. De uitkomst van de loglineaire analyse is in overeenstemming
met de afzonderlijke loglineaire analyses van de twee hoofd variabelen. Het model
met de twee interacties tussen de taalvariabele en respectievelijk de variabelen
beroepsgroep en leeftijd/sekse blijkt het best passende (¿=1.696, ¿/=6, p=.945).
De effecten verschijnen zelfs in een meer geprononceerde gedaante, hetgeen nog
eens blijkt uit een variantie-analyse op de somscore van de vijf taal variabelen.
Voor de jongeren is er een effect voor sekse dat bijna significant is (i , =3.960,
df—1,66, p=.051, % var.=5.3). Voor de mannelijke informanten is vooral de factor leeftijd significant van invloed (^=9.295, ¿/=2,98, p=.000, % var.=14.7). De
factor beroepsgroep is eveneens significant, maar in een duidelijk meer bescheiden
mate (F=3.194, # = 2 , 9 8 , p=.045, %var.=3.1).
8.5 OVERZICHT TAALVARIABELEN EN VARIATIEBRONNEN

Ondanks de relatief lage frequentie van de onderzochte morfologische en lexicale
taalvariabelen geven de resultaten van de analyses een duidelijk beeld van de positie van de dialectvarianten van deze variabelen. De onderzochte dialectvarianten
komen over het algemeen nog slechts in zeer beperkte mate voor. Niettemin is er
een patroon herkenbaar in de samenhang met de sociaal-demografische factoren.
Een overzicht van de invloed van beroepsgroep, sekse en leeftijd wordt gegeven in tabel 8.18. In het overzicht zijn vijf taalvariabelen opgenomen. Het
betreft het gebruik van het diminutiefsuffix -/кэ/, de lexicale variabele beetje,
het subjectspronomen hun, de somscore van de dialectvormen van de pronomina
en de somscore van de dialectvarianten van het werkwoord zijn.
In vergelijking met de variabelen van de woordenlijst (6.5) en de de fono
logische variabelen van de spontane taaldata (7.8) valt het grote aantal niet
significante effecten op. Dat wordt deels veroorzaakt door de lage frequentie
van de dialect- of substandaardvarianten van de onderzochte verschijnselen. De
kwantitatieve analyse van deze variabelen was dan ook gebaseerd op aan- dan
wel afwezigheid van de diaiectvarianten bij de informanten en niet op de mate
van hun relatieve frequentie. Een uitzondering vormt de lexicale variabele beetje.
Twee van de vijf variabelen in het overzicht in tabel 8.18 vertonen een op
vallend patroon in die zin dat er een ' + ' aanwezig is. Het betreft de lexicale
variabele beetje en het pronomen hun in subjectspositie. De interpretatie van
het variatiepatroon van beide variabelen wijkt duidelijk af van die van de an
dere variabelen. Het gaat om taalvariabelen waarvan de niet-standaardvariant
een stijgend aandeel vertoont en wel ten opzichte van beroepsgroep (de variabele
(beetje)) of ten opzichte van leeftijd (de variabele ( h u n g u ^ : ) ) .
"Natuurlek is bij de analyse ook rekening gebonden met ontbrekende waaiden. Van de vyf
betiokken variabelen mochten ei hooguit drie ontbieken. Vooi geen enkele informant bleken
meet dan drie variabelen te ontbreken.
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jongeren
be- sekse beroep χ
roep
sekse
o

o
o o o
j

O O 1

(hunsubj)
(pronomina)
0
(zijn W w)
0 — geen significant effect
X = significant effect; richting niet gespecificeerd
- = significant effect, nl.
- afname met stijgen beroepsniveau
- afname met dalen leeftijd
- meisjes lagere score dan jongens
+ — significant effect, nl.
- toename met stijgen beroepsniveau
- toename met dalen leeftijd
- meisjes hogere score dan jongens
Effecten die net niet significant zijn,
staan tussen ronde haken (.05< ρ <.10).

o o o o

(dim S uf)
(beetje)

mannen
be- leef- beroep X
roep tijd leeftijd
0
0
+ 0
0
(-) 4
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Tabei 8.18: Overzicht van de invloed van beroepsgroep, leeftijd en sekse op de
morfologische en lexicale taaJvariabelen in het s p o n t a a n taalgebruik

De analyses van de variabelen in dit hoofdstuk bevestigen de stellingname
dat veel taalveranderingsprocessen woordbepaald zijn. D a t geldt voor de onder
zochte p r o n o m i n a en d a t geldt voor de onderzochte vormen in het p a r a d i g m a
van het werkwoord гуп. Bij de diminutiefvorming waren n i e t t e m i n structurele
factoren van linguïstische a a r d n a s p e u r b a a r . Datzelfde geldt voor de opkomst
van het p r o n o m e n hun in subjectspositie, alhoewel d a a r de precieze werking van
de linguïstische factoren niet doorzichtig is.

Hoofdstuk 9
Linguïstische covariatie en algemene patronen

9.1 INLEIDING

In veel taaivariatie-onderzoek ligt het accent in nogal sterke mate op de analyse van afzonderlijke taalvariabelen. De behandeling van taaivariabelen als onderzoeksgrootheden met een eigen, autonoom bestaansrecht kent taalhistorisch
gezien een traditie en deze traditie bestaat niet zonder reden. Al uit een ver taalkundig verleden stamt de opvatting dat ieder woord zijn eigen geschiedenis en
zijn eigen verspreidingsgebied kent (Jaberg 1908). In Hudson (1980) wordt deze
opvating verwoord in een modernere sociolinguïstische vorm: elke taalvariabele
kent haar eigen distributiepatroon.
De nadruk op de eigenheid en het autonome karakter van taalvariabelen mag
niet verhullen dat distributiepatronen van afzonderlijke taalvariabelen ook een
mate van gelijkenis kunnen vertonen. De belangstelling in sociolinguïstisch onderzoek voor het vaststellen van die mate van onderlinge gelijkenis is nooit opvallend groot geweest. De nadruk heeft nogal gelegen op een diepgaande analyse
van afzonderlijke taalvariabelen en variabele regels en die investering is ten koste
gegaan van empirisch onderzoek naar de coöccurrentie ('co-occurrence') van taalvariabelen in wat gewoonlijk wordt aangeduid als variëteiten, registers of stijlen.
Dat wordt op verscheidene plaatsen in de literatuur geconstateerd. Giles, Scherer & Taylor (1979) kennen dan ook een hoge prioriteit toe aan onderzoek naar
meer omvattende of complexere vormen van taaivariatie.
Al is het empirisch onderzoek naar de relaties tussen de distributiepatronen
van taalvariabelen nauwelijks van de grond gekomen, er is vanaf het ontstaan
van de sociolinguïstiek gewezen op het theoretisch belang van het verkrijgen van
inzicht in de coherentieverhoudingen in het dialect-standaardtaalcontinuüm. Een
impliciete formulering bevat het selectiecriterium voor taalvariabelen van Labov
(1966), waarin vereist wordt dat de te selecteren taalvariabele een geïntegreerd
element moet zijn van een grotere structuur. In een meer expliciete gedaante
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komen we deze gedachte tegen in Labov (1971b), waar hij constateert dat er bij
coëxisterende taalvariëteiten in geval van codewisseling sprake is van een strikte
coöccurrentie van taalelementen en taalregels. In een situatie die gekenmerkt
wordt door taalvariabïliteit zou er sprake zijn van een minder absolute vorm van
coöccurrentie, nl. van covariatie, een vorm die gekenmerkt wordt door een minder
strikte vorm van samenhang tussen taaiverschijnselen. Er is een relatieve mate
van samenhang tussen taaivariabelen.
De mate van samenhang tussen taal variabelen ofwel de covariatie van taaivariabelen is het onderwerp van dit hoofdstuk. In feite heeft de covariatie tussen
taalvari abelen steeds al een rol gespeeld in de voorgaande hoofdstukken. Regelmatig werden correlaties berekend tussen verwante taaivariabelen (bijv. bij
de monoftongering van de diftongen; zie hoofdstuk б en 7) om de mate van
verwantschap tussen de betrokken variabelen te onderzoeken; daarnaast werden
correlationele patronen gebruikt om te bepalen of een variabel taalverschijnsel
gevangen kon worden onder één of meer taaivariabelen (zie de analyse van de (t)deletie in spontane spraak in hoofdstuk 7). Dit hoofdstuk borduurt voort op deze
benadering met behulp van correlationele patronen. De doelstelling is nu evenwel algemener. Het doel van dit hoofdstuk is het achterhalen van de algemene
patronen of dimensies in de totale verzameling van onderzochte taaivariabelen.
In 9.2 volgt allereerst een korte bespreking van enkele sociolinguïstische studies op het terrein van covariatie. De conclusie zal luiden dat factoranalyse een
zeer acceptabel instrument is voor het detecteren van meer algemene patronen
in een verzameling t aal vari abelen. In 9.3 t / m 9.6 worden de Nijmeegse taaivariabelen aan een nadere analyse onderworpen.
9.2 SOCIOLINGUÏSTISCH ONDERZOEK NAAR COVARIATIE

Er zijn verscheidene studies waarin de multidimensionale aard van taalvariatiepatronen wordt onderzocht (zie bijv. Ma & Herasimchuk 1972, Klein 1974, Pellowe
1976, Thelander 1976, Jones-Sargent 1983, Le Page & Tabouret-Keiler 1985,
Horvath & Sankoff 1987). In deze studies tekent zich niet bepaald een uniforme
benaderingswijze of theoretisch interpretatiekader af. Een punt van overeenstemming lijkt er wel te zijn op het punt van het soort van analysetechniek dat nodig
is om taaivariabelen van kwantitatieve aard te onderzoeken, nl. een multivariate
statistische techniek. Het ligt dan het meest voor de hand om een van de vele
bestaande technieken te nemen, bijv. clusteranalyse, multidimensionaal scheden
of factoranalyse. Een uitzondering op deze voor de hand liggende keuze vormt
Thelander (1979) (zie ook Thelander 1982), die als het ware poogt een eigen
techniek te ontwikkelen voor de sociolinguïstische taaldata die hij verzamelde
in het Zweedse plaatsje Buträsk. Deze techniek zal hier niet nader besproken
worden. Een heranalyse van zijn taalmateriaal 1 met een factoranalyse blijkt een
'De gegevens гцп te vinden in een appendix in Thelander (1979).
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resultaat op te leveren dat praktisch identiek is aan de tweedimensionale structuur die hij na vele moeizame analyses ten grondslag legt aan het variatiepatroon
van de door hem bestudeerde taaivariabelen. In meerdere studies blijkt een factoranalyse een bevredigend resultaat op te kunnen leveren (Ma & Herasimchuk
1972, Brouwer & Van Hout 1984, Van Bezooijen & Van Hout 1985, Horvath &
Sankoff 1987). Dat wil overigens niet zeggen dat andere multivariate technieken
niet ook tot een bevredigend resultaat zouden kunnen leiden.
De waarde van een factoranalyse kan vrij gemakkelijk geïllustreerd worden
aan de hand van een heranalyse van de gegevens in Schatz (1986). In een sociolinguïstische studie worden door Schatz (1986) zes taalvariabelen in het Amsterdams onderzocht. Zij beperkt zich wat betreft de samenhang tussen de variabelen
tot het geven van correlaties, zowel voor de informele als voor de formele stijl
(Schatz 1986:87). Een factoranalyse 2 blijkt zowel voor de formele als de informele stijl een duidelijke oplossing met twee factoren op te leveren. Het zijn de
twee taaivariabelen die (met reden) de meeste interpretatieproblemen opleveren
in deze studie (de genasaleerde uitspraak van de / a / en de uitspraak van de
/ r / ) die typerend zijn voor de tweede dimensie. De vier overige variabelen zijn
typerend voor de eerste dimensie. Van cruciaal belang is nu dat deze dimensie
overeenstemt met de hoofddimensie die in een ander sociolinguïstisch onderzoek
naar het Amsterdams op basis van een factoranalyse onderscheiden wordt (zie
Brouwer & Van Hout 1984). Die overeenstemming is ook gewenst, aangezien twee
van de taalvariabelen van Schatz (1986) (ni. de 'gekleurde' uitspraak van de / a /
en de diftongering van de / e / ) ook in de andere studie op vergelijkbare wijze als
taalvariabelen gedefinieerd en onderzocht zijn. De hoofddimensie in Brouwer &
Van Hout (1984) wordt omschreven als de standaard-non-standaarddimensie in
het Amsterdams. De juistheid van deze omschrijving wordt bevestigd door de
uitkomsten van de factoranalyse op het taalmateriaal van Schatz (1986). Bijkomend voordeel is dat de uitkomsten van beide sociolinguïstische onderzoeken
naar variatie in het Amsterdams vergelijkenderwijs geïnterpreteerd kunnen worden.
9.3 DE TAALVARIABELEN VAN HET ONDERZOEK IN NIJMEGEN

De analyses in hoofdstuk 6 t / m 8 hebben een reeks van taalvariabelen opgeleverd
die gebruikt kunnen worden voor het opsporen van meer algemene dimensies of
factoren die ten grondslag liggen aan de distributiepatronen van deze taalvariabelen. Een overzicht van de variabelen die in aanmerking komen is te vinden
in tabel 9.1. In deze tabel wordt een nadere omschrijving van de taalvariabele
in kwestie gegeven alsook het aantal informanten waarvoor de betreffende taalvariabele berekend kon worden en de vindplaats. Waar nodig is de vindplaats
nader gespecificeerd. Verder is bij elke taalvariabele in de vorm van een 'suffix'
3

Een (her)analyse van haar onderzoeksresultaten is makkelijk uitvoerbaar, aangezien de ruwe
gegevens verstrekt worden in een bijlage (Schatz 1986:119-120, Appendix D).
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gespecificeerd of deze variabele afkomstig is uit de voorgelezen woordenlijst ('w'; h e t betreft zeven taalvariabelen), het formele gedeelte van het interview ('-f';
het betreft twee taaivariabelen) of het informele deel van het interview ('-i'; het
betreft vijftien taaivariabelen).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

taalvariabele

omschrijving

(ijmon)- w
(uinion)-Vir
(ou 1 non)-' w
(t r e ¿)-w
(v s (; e m )-w
(z g j;em)' w
(g s tem)" w
(ij o u ¿)-i
(ui o u ¿)-i
(ij ou< i)-f
(ui o u ¿)-f
(Ümon)-i
(uimon)-i
(oumon)-i
(tjçjj.i)-!
(tre¿_2H
(οθπιοη)-ΐ
(aa)-i
(aar)-i
(diniguf)-!
(beetje)-i
(hun g u b:)-i
(pronomina)-i
(zijn w w )-i

monoftongering (ij) woordenlijst
monoftongering (ui) woordenlijst
monoftongering (ou) woordenlijst
(t)-reductie woordenlijst
verstemlozing (v)-inlaut woordenlijst
verstemlozing (z)-inlaut woordenlijst
verstemlozing (g)-inlaut woordenlijst
'oude' dialectvariant (ij) informeel
'oude' dialectvariant (ui) informeel
'oude' dialectvariant (ij) formeel
'oude' dialectvariant (ui) formeel
monoftongering (ij) informeel
monoftongering (ui) informeel
monoftongering (ou) informeel
(t)-reductie indexj informeel
(t)-reductie indexj informeel
monoftongering (oo) informeel
niet-standaardvarianten (aa) informeel
dialectvariant ( = [œ··:]) (aar) informeel
dialectsuffix diminutief informeel
dialectvariant beetje informeel
subjectsvorm hun informeel
somscore diakctpronomina informeel
somscore dialectvarianten ww. zijn informeel

aantal vindinform. plaats

140
141
141
139
140
141
139
143
143
141
140
121
121
117
141
141
143
143
143
134
116
142
140
143

6.2
6.2
6.2
6.3
6.4
6.4
6.4
7.3
7.3
7.3
7.3
7.4
7.4
7.4
7.5
7.5
7.6
7.7(7.7.1)
7.7 (7.7.3)

8.2
8.2 (8.2.4)

8.3
8.3 (8.3.4)
8.4 (8.4.3)

Tabei 9.1: Overzicht van de taal vari abelen

Tabel 9.1 bevat 24 taalvariabelen en het zou aantrekkelijk zijn om deze verzameling in h a a r geheel te b e n u t t e n voor een factoranalyse. Er zijn echter enkele taalvariabelen met een wat groter a a n t a l o n t b r e k e n d e waarnemingen en d a t
m a a k t deze variabelen minder aantrekkelijk voor een factoranalyse, aangezien
d a a r m e e het а а л і а і informanten zou dalen d a t in de analyse betrokken is.
O m die reden vallen er twee variabelen af, waarvoor geen direkte compen
satie t e vinden is in de overige taalvariabelen, nl. (dim s u £)-i en (beetje)-i. Die
compensatie geldt wel voor drie andere taalvariabelen m e t een beperkt aantal
informanten, nl. de variabelen betreffende de monoftonge uitspraak van de diftongen in h e t informele deel van het interview. Het gaat o m ( i j m o n H ) (uimon)*i
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en (oumonH· ^n tabel 9.2 zijn de correlaties van deze variabelen te vinden met
hun tegenhangers afkomstig van de voorgelezen woordenlijst. De correlaties blijken hoog te zijn, hoewel de (oumon) achterblijft. Het weglaten van deze drie
variabelen uit het informele gedeelte van het interview lijkt niet al te veel informatieverlies op te leveren. Bovendien is er altijd nog de mogelijkheid om achteraf
te controleren of de factoren uit de factoranalyse representatief zijn voor andere
variabelen. Dat kan door het berekenen van de correlatie van deze variabelen
met de onderscheiden factoren.
De hoge correlaties van deze monoftongeringsvariabelen in de woordenlijst en
de informele spraak verschaffen nog een additioneel argument om één van beide
verzamelingen weg te laten. Het 'verdubbelen' van een bepaalde taalvariabele
kan er toe leiden dat de betreffende taaivariabelen een relatief groot gewicht in de
schaal leggen bij de bepaling van het aantal dimensies in de factoranalyse. Indien
deze variabelen voor een deel gekenmerkt worden door een eigen distributiepatroon kan het resultaat zijn dat de betreffende variabelen als het ware een eigen
dimensie opeisen in de factoranalyse, eenvoudigweg door hun oververtegenwoordiging. Om die reden is besloten om de variabelen (ij ouc i) en ( u i o u j ) gemeten in
de formele context weg te laten. Uit tabel 9.2 blijkt dat de correlaties met hun
tegenhangers uit het informele deel hoog is. Bovendien kan via correlaties met
de resulterende factoren vastgesteld worden in hoeverre de weggelaten variabelen in de factorstructuur passen. Tabel 9.2 bevat ook de onderlinge correlaties
van een andere taalvariabele die ook dubbelop gemeten is, nl. de (t)-deletie. De
betreffende correlaties zijn dermate laag (ondanks hun significantie) dat het de
voorkeur verdient de drie onderscheiden taaivariabelen in een factoranalyse op
te nemen.
Na het wegvallen van zeven taaivariabelen blijven er 17 stuks over. In deze
variabelen ontbreken op enkele plaatsen nog valide waarnemingen, nl. 28 maal,
verspreid over 12 informanten (28/17x143=1.2%). Op deze plaatsen is de gemiddelde waarde van de betreffende variabele ingevuld. Voorzover kon worden
nagegaan heeft deze invulling geen effect gehad op de uitkomsten van de factoranalyse. Het voordeel van deze invulling is dat de gegevens van alle informanten
in de analyse betrokken kunnen worden.
9.4 STILISTISCHE COVARIATIE

Bij de omschrijving van covariatie in taal is het accent gelegd op de samenhang
in de wijze waarop verschillende taalvariabelen gerealiseerd worden. Het gaat om
het opsporen van een meer algemene karakteristiek van de spraak van informanten. Daarnaast kan covariatie natuurlijk bestudeerd worden bij een en dezelfde
taalvariabele in venchillende omstandigheden, bijv. verschillende stijlen.
Verschuivingen in taaivariabelen op de dimensie van informeel-formeel taalgebruik zijn veelvuldig onderwerp van sociolinguïstisch onderzoek geweest. Uit
de resultaten kunnen twee conclusies getrokken worden. Ten eerste blijkt een
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taalvarìabele stijlgevoelig te kunnen zijn. De index van zo'n variabele daalt of
stijgt met de mate van formaliteit van de situatie. Ten tweede kunnen bepaalde
groepen informanten gevoeliger zijn voor een verschuiving in stijl dan andere
groepen, zodanig zelfs dat er hypercorrecte patronen ontstaan.
In het Nijmegen-materiaal vormen de variabelen ( i j o u j ) en (ui o u ( j) voorbeelden van stijlgevoelige taalvariabelen. De oude varianten komen niet tot nauwelijks voor in de woordenlijst (zie 6.2.1; de / i / komt geen enkele maal voor, de
/y/-klank komt in totaal slechts 2χ voor). Zowel in de spontane spraak van
het formele deel als het informele deel van het interview komen de oude dialect
varianten heel wat frequenter voor (zie 7.3). Uit de resultaten van de analyses
in 7.3.3 blijkt dat beide taalvariabelen gevoelig zijn voor stijlverschuiving. Het
aandeel van de oude dialectvarianten neemt af met het toenemen van de aan
dacht voor het spreken. Indien er sprake is van een lineaire verschuiving in een
taalvarìabele zullen de correlaties tussen de formele en de informele stijl hoog
zijn. Voor de oude dialectvarianten blijken de correlaties redelijk hoog, zoals te
zien is in tabel 9.2. Hoge correlaties duiden op een voorspelbaar lineair verband.
correlatie

variabelen
n=140

OJoudH - («crndH
«„H)-f
n=117
(ijmon)-i -• (ijmon)-w
(uiraon)-i - (uimon)-w
(ou m on)-i - (°u m on)-w

.80**
.70**
.78**
.83**
.53**

τι=143

( W - i H -- ( t r e d ) " *
- (tr„l)-w

.39**
.37**

TabeJ 9.2: Overzicht correlaties tussen de taalvariabelen gemeten in verschillende
stilistische condities; ** ρ <.001

Tabel 9.2 bevat verder nog de correlaties tussen de taalvariabelen die zowel in
de woordenlijst als het informele deel van het interview onderzocht zijn. Het be
treft de monoftonge uitspraak van de diftongen en de (t)-deletie c.q. (t)-reductie.
De hoge correlaties van de (ijmon) en (ui m on) duiden op redundantie in in
formatief opzicht. Voor het onderscheiden van de informanten maakt het niet
veel uit of de gegevens uit de woordenlijst of de informele data gebruikt worden.
Dat sluit niet uit dat dit tweetal variabelen stijlgevoelig zou kunnen zijn. In dat
geval luidt de verwachting dat de scores in het informele deel gemiddeld hoger
zouden moeten liggen. Een t-test op de gemiddelde informantscores in beide
'stijlen' levert voor beide variabelen echter geen significante uitkomst in de ver
wachte richting op. Dat spreekt ook vanzelf aangezien de scores in het informele
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deel gemiddeld lager zijn dan die in de woordenlijst ((ijmon)-i=165.96, (ijmon)w=174.98; ( u i m o n ) - i = 1 6 3 . 9 7 , ( u i m o n ) - w = 166.77; n = 1 2 1 ) . Het is zelfs zo d a t
de scores voor de (ijmon) in de woordenlijst significant hoger zijn d a n die van
de informele t a a l d a t a (<=:2.89, df=\20,
ρ <.01). Deze uitkomst hoeft evenwel
beslist niet geïnterpreteerd te worden als een stijlverschuiving in tegengestelde
richting. O m d a t de linguïstische context sterk van invloed is op de m a t e van
monoftongering, kan de specifieke selectie van woorden in de woordenlijst van
doorslaggevende betekenis zijn voor de gemiddelde hoogte van de scores. Een
stijlverschuiving zou in zo'n geval nog onderzocht kunnen worden door te onderzoeken welk deel van de score in de ene stijl niet verklaarbaar is op basis van
de score in de a n d e r e stijl. Dat veronderstelt dat een eventuele stijlverschuiving
niet voor alle informanten op identieke wijze verloopt. Bij sommigen is bijvoorbeeld wel sprake van een verschuiving, bij anderen niet. Een dergelijk p a t r o o n
kan getoetst worden door op basis van de regressievergelijking de residuele scores
van de betreffende variabele in één van beide stijlen te berekenen. D a t is voor
de beide variabelen g e d a a n . Het p a t r o o n van de residuele scores bleek op geen
enkele wijze s a m e n te hangen met de sociaal-demogrcifische factoren. De meest
veilige conclusie lijkt d a a r o m te zijn d a t de beide monoftongeringsvariabelen niet
stijlgevoelig zijn.
De (t)-deletie c.q. (t)-reductie lijkt voorshands een stijlgevoelige variabele.
De gemiddelde score berekend over de afzonderlijke voorkomens b e d r a a g t voor
de (t)-reductie 1.23 (op een driepuntschaal; zie 6.3.1). De score voor de informele t a a l d a t a b e d r a a g t voor de lexicale slot-(t) en de slot-(t) in de voltooide
deelwoorden respectievelijk 1.85 en 1.67. Het verschil is groot, m a a r het is de
vraag wat de zin kan zijn o m dit verschil op informantniveau te testen. Een
zinvolle test vereist d a t de linguïstische condities gelijk getrokken worden gezien
de doorslaggevende invloed die deze condities blijken te h e b b e n op de m a t e van
reductie. D a t is praktisch onmogelijk. De lage correlaties in tabel 9.2 voor de
(t)-reductievariabelen zouden wel eens voor een deel veroorzaakt k u n n e n worden
door de variatie tussen de informanten in gunstige en m i n d e r gunstige condities
van de voorkomens van deze variabele in de informele t a a l d a t a .
9.5 DE FACTORANALYSE
O p de 17 resterende taaivariabelen is een factoranalyse toegepast (en wel een
principale-componenten-analyse 3 ). Allereerst moet bepaald worden hoeveel factoren er onderscheiden m o e t e n worden. De statistische informatie die bij die
keuze b e h u l p z a a m is staat in tabel 9.3.
Een criterium d a t vaak toegepast wordt bij de bepaling van het a a n t a l factoren is een minimale eigenwaarde van 1. D a t zou gezien de gegevens in tabel 9.3
resulteren in vijf factoren. Er is zowel een inhoudelijk als een meer statistisch
3

Een 'common factor analysis' leidt overigens tot een vrijwel identiek resultaat. Dat is niet
altijd het geval, zoals nog eens duidelijk blykt uit Hubbard & Allen (1987).
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factor eigenwaarde
5.589
2.311
1.265
1 167
1 029
0 894

percentage
variantie
32 9
13 6

74
69
61
53

cumulatief
percentage
32
46
53
60
66
72

9
5
9
8
8
1

Tabel 9.3: Overzicht factoren van de factoranalyse (principale componenten)

bezwaar tegen een dergelijke keuze aan te voeren. Het statistische bezwaar is
dat de breuk in de eigenwaardes van de factoren niet in de factoren schuilt die
rond een eigenwaarde van 1 schommelen, maar tussen de tweede en derde factor.
Het inhoudelijke bezwaar betreft de relatie tussen afzonderlijke taaivariabelen
en de meer algemene dimensies die aan de distributiepatronen van de taaivariabelen ten grondslag liggen. Indien een geringer aantal factoren gekozen wordt,
bijv. twee stuks, dan daalt de hoeveelheid verklaarde variantie. Dat is natuurlijk
minder gewenst, maar daar staat tegenover dat de onverklaarde variantie voor
een aanzienlijk deel toe te schrijven is aan de individuele afwijkingen van taaivariabelen. Elke taalvariabele heeft haar eigen unieke distributiepatroon. Dat is
ook de reden dat in de hoofdstukken 6 t / m 8 steeds voor elke taalvariabele weer
de analyses worden gepresenteerd van de invloed van de sociaal-demografìsche
variabelen sekse, beroepsgroep en leeftijd. Bovendien kan een taalvariabele deel
uit maken van een cluster van taalvariabelen dat gekenmerkt wordt door een
gelijksoortig linguïstisch variatiepatroon. De spiranten (met name ( v s t e m ) en
( z stem)) e n d e diftongen (met name (ijmon) e n (uiinon)) vormen voorbeelden
van zo'n cluster. Het is verre van denkbeeldig dat bij de selectie van een groter aantal factoren in de factoranalyse dergelijke clusters een zelfstandige factor
gaan vormen, vooral als de factoren geoptimaliseerd worden volgens een of ander
criterium door middel van rotatie.
Uiteindehjk is gekozen voor een factoranalyse van de taal variabelen met twee
factoren. De keuze van twee factoren bleek te leiden tot een structuur die goed
interpreteerbaar is in termen van algemene dimensies. De factorladingen van de
taaivariabelen op dit tweetal factoren na (varimax)rotatie zijn te vinden in tabel
9.4.
De eerste factor in tabel 9.4 kan alleen maar geïnterpreteerd worden als de
dialect-standaardtaaldimensie. Veruit het grootste deel van de taalvariabelen
kent een hoge lading op deze factor, terwijl de taalvariabelen die een hoge lading
kennen op de tweede factor gekenmerkt lijken te zijn door een anderssoortig verbindend element. Dat element is de variatie in het Standaardnederlands. Gezien
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taal variabele
1. (Jjmon)-w
2 (uimon)-w
3 (ou m on)-w
4 (tred)-w
5 (v s tem)- w
6 (zstem)-w
7
(gstem)- w
8· (iJoud)"1
9 (tUoud)-«

15 (Wl)- 1
ie (»геа-г)-1

17
18
19
22
23
24

(oomon)-i
(aa)-i
(aar)-i
(hun subj )-i
(pronomina)-i
(zijnWw)-i
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factor 1 factor 2
- 272
729
- 267
761
- 180
446
-016
592
-044
854
217
812
-458
568
731
196
.677
156
518
345
557
036
274
194
-091
799
633
- 130
- 167
468
- 051
650
- 173
677

Tabei 9.4: Overzicht factorladingen van de taalvariabelen na rotatie (varimax)

de variatie in de standaardtaal of, beter gezegd, gezien de variatie op de dimensie
standaard-non-standaard is het niet vreemd dat de verstemlozing van de frica
tieven en het pronomen kun als subjectsvorm hoog laden op de tweede factor.
Dat houdt in dat ontwikkelingen die van oorsprong (deels) in overeenstemming
zijn met de patronen in het Nijmeegse dialect als het ware in tweede instantie
weer opgepakt worden als ontwikkelingen die samenvallen met veranderingspro
cessen in de standaardtaal. Dat blijkt ook uit de positie van de taalvariabele
(*red-l) ^ e l e x i c a L l e slot-(t)), die op beide dimensies laadt, in tegenstelling tot
de taalvariabele (t r e ( j_2) (de slot-(t) van de voltooide deelwoorden) waarin de
variatie voor rekening komt van de dialect-standaardtaaldimensie.
De factorladingen van de taalvariabelen in tabel 9.4 zijn gelijk aan de cor
relaties van deze factoren met de betreffende taalvariabelen. Ook voor de niet
opgenomen variabelen kan nagegaan worden in hoeverre zij samenhangen met
deze twee onderscheiden dimensies of factoren Deze correlatiecoëfficiënten zijn
te vinden in tabel 9.5.
De correlaties in tabel 9.5 bevestigen de interpretatie van de twee factoren van
de factoranalyse. De meeste variabelen kennen een hoge correlatie met de eerste
factor en ze vertonen het correlationele patroon dat op basis van de factorladingen van verwante taalvariabelen in de factoranalyse verwacht mocht worden.
Een uitzonderingspositie neemt de lexicale variabele betreffende het bijwoord
beetje in. Dat mocht ook verwacht worden gezien het specifieke variatiepatroon
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taalvari abele
10 (iJ o u d )-f

H· ( u W ) - f

12. (ijmon)-i
13 (uimon)-i
14 (oumon)-i
20 (dim s u f )-i
21 (beetje)-i

η inform
141
140
121
121
117
106
116

factor 1
563**
.488**
808**
757**
383**
.362**
- 470**

factor 2
081
068
-225*
-.234*
- 075
- 106
- 174

Tabel 9.5: Overzicht van de correlaties van de overige variabelen met de fac
torscores van de twee factoren; * ρ <.01 ** ρ <.001

dat voor deze variabele gevonden werd (zie 8.2.4).
9.6 DE WAARDE VAN DE TWEE FACTOREN
Een validering van de onderscheiden twee factoren wordt geleverd door de corre
laties van de scores van de informanten op deze twee factoren met de resultaten
van de dialecttest (zie hoofdstuk 5). In deze test, die tot doel had de kennis
van het dialect vast te stellen, werden op basis van een clusteranalyse vier clus
ters van variabelen onderscheiden. Het eerste (grote) cluster bleek de algemene
graadmeter voor de kennis van het diidect te vormen, terwijl de drie overige
(kleine) clusters variabelen van fonetische aard omvatten, die bovendien ook in
de standaardtaal aan variatie onderhevig zijn (zie 5.3). De correlaties van de
scores op deze vier clusters uit de dialecttest met de factorscores van de twee
factoren staan in tabel 9.6.
kennis
cluster
cluster
cluster
cluster

1
2
3
4

factor 1
388**
172
- 144
024

factor 2
-.297**
-033
506**
159

π=137
n=139
n=139
n=139

Tabel 9.6: Correlaties van de clusters van de dialecttest met de factorscores van
de twee factoren; * ρ <.01 ** ρ <.001

Cluster 1 correleert het hoogst met de eerste taaiindex en dat is overeen
komstig de verwachting aangezien de eerste taaiindex de mate van gebruik van
dialectkenmerken aangeeft. Cluster 3 correleert hoog met de tweede taaiindex.
Cluster 3 van de dialecttest omvat de uitspraak van de spiranten (in intervocalische positie) en de uitspraak van de spiranten vervult een hoofdrol in de tweede
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taalindex. De uitkomsten van de dialecttest en de taaldata blijken elkaar te ondersteunen. Overigens is ook de systematiek van deze uitkomsten in strijd met
Labov's axioma van de 'subordinate shift' (Labov 1972b:213) (zie 5.5 en 5.6). Er
bestaat alle reden om dit axioma van de hand te wijzen.
De validiteit van de gekozen twee factoren als algemene dimensies voor de
taalvariabelen wordt eveneens ondersteund door de onderzoeksresultaten gepresenteerd in Van Bezooijen L· Van Hout (1985). In die studie zijn steekproeven
getrokken van uitingen uit het informele deel van het interview van 16 jongens en
16 mannen van 60-74 jaar. De omvang van de steekproef per informant bedroeg
ongeveer 1 minuut spraak. Selectiecriteria waren de technische kwaliteit van de
uitingen en de verbale inhoud. De geselecteerde uitingen moesten inhoudelijk
neutraal zijn ten opzichte van de persoonlijkheidskenmerken, de sociale kenmerken en de regionale achtergrond van de informant 4 . Zes taalvariabelen werden
gescoord, aangeduid als / v / , / z / , / œ y / , / e i / , /ε/ en /a/. De taalvariabelen /cey/
en /ei/ in die studie zijn exact gelijk in hun definitie aan de monoftongeringsvariabelen in deze studie, nl. de (ijmon)-w, ( u i m o n ) - w , (ijmon)-i e n (uimon)-··
De definitie van de fricatieven /v/ en /z/ is zonder meer vergelijkbaar met de
( v s t e m ) " w e n ( z s t e m ) " w B · ^ e taalvariabele /a/ kan vergeleken worden met de
(aa)-i in deze studie. De /a/ is een subset van de (aa)-i in die zin dat de te
scoren varianten voor de /a/ beperkt zijn tot de dimensie van de 'kleuring' van
deze lange vocaal door een meer achterwaartse en meer geronde uitspraak. De
variabele /ε/ heeft geen pendant in deze studie. Deze variabele betreft de meer
open uitspraak van dit foneem ([ae]) in het Nijmeegs dialect. Een factoranalyse
leverde een tweedimensionale oplossing op, waarvan het resultaat (na rotatie) te
vinden is in tabel 9.7.
factor 1
/v/
/*/

/œy/
/ei/
/ε/

N

0.14
0.04
0.64
0.65
0.80
0.75

factor
0.99
0.31
0.40
0.27
0.17
-0.17

Tabel 9.7: Factormatrix voor de taalvariabelen onderzocht in Van Bezooijen L·
Van Hout (1985) (zie aldaar 'table 4')
De positie van de /v/ en /z/ in de factormatrix van tabel 9.7 correspondeert
4

D i t selectiecriterium had (ook) van doen met ándete analysedoeleinden waarvoor dit spraakmateriaal gebruikt is.
B
In Van Bezooijen & Van Hout (1985) worden vier varianten onderscheiden op het continuüm
van stemhebbend/ongespannen naar stemloos/gespannen; in de woordenlijst zijn drie varianten
onderscheiden.
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met de positie van deze fricatieven in de factormatrix van het onderhavige onderzoek. De factorlading van de / z / is aan de lage kant en een plausibele verklaring
hiervoor ligt niet direkt voor de hand. Het is niet uitgesloten dat distributionele
verschillen tussen beide fricatieven in linguïstische context een rol van betekenis
spelen. Ondanks de problematische positie van de / z / mag de conclusie getrokken worden dat de factormatrix uit het onderzoek van Van Bezooijen & Van
Hout (1985) correspondeert met de resultaten van de factoranalyse en daarmee
met de factormatrix in dit onderzoek.
Er ís nog een tweede resultaat dat de validiteit van de factoranalyse ondersteunt. De spraakfragmenten uit het onderzoek van Van Bezooijen & Van Hout
werden ter beoordeling voorgelegd aan drie beoordelaars, die de fragmenten via
een vierpuntsschaal moesten beoordelen op de mate van accent. De betrouwbaarheid van hun oordelen bleek zeer hoog 6 . Hun gemiddelde beoordeling werd
gecorreleerd met de factorscores van de informanten op de twee dimensies ал
de factormatrix van de taaivariabelen. De uitkomsten zijn bijzonder duidelijk.
Er is een hoge positieve correlatie tussen factor 1 en mate van accent (r=.88,
ρ <.001) - een correlatie die hoger is dan welke correlatie ook tussen de indivi
duele taal variabelen en de mate van accent - en er is een zeer magere correlatie
tussen factor 2 en de mate van accent (r=.23, p— .10). Factor 1 blijkt een di
mensie in de taalvariatiepatronen te meten die overeenkomt met de perceptieve
beoordeling van de mate van accent. Gezien de overeenkomst tussen deze factor
1 en factor 1 voor de taalvariabelen in dit onderzoek mag aangenomen worden
dat dezelfde perceptuele relevantie geldt voor factor 1 uit dit onderzoek.
Een geheel andere kwestie betreft de relatieve prominentie van de verschil
lende linguïstische niveaus als sociale markeerders. Uit taaiattitude-onderzoek
blijken zowel fonetisch-fonologische, grammaticale en lexicale kenmerken van invloed te kunnen zijn op de gemeten taaiattitudes (Knops 1987:51). Het is natuurlijk van belang om te weten of bepaalde linguïstische kenmerken als determinanten van taaiattitudes fungeren. De uitkomsten van de factoranalyse geven
echter aan dat de vraag naar determinanten niet moet beginnen met het afwegen van de relatieve prominentie van sociale markeerders maar met het bepalen
van de interne consistentie van de markeerders. Uit de factoranalyse blijkt juist
dat verschillende niveaus van het taalsysteem in een situatie van taaivariatie
onderling sterk kunnen samenhangen.
De waarde van de twee onderscheiden factoren in de taalvariabelen zal verder
moeten blijken uit de samenhang met extern-linguïstische variabelen. Het zou
vooral de afwezigheid van een zinvolle samenhang met de sociaal-demografische
variabelen zijn die twijfel zou doen rijzen over de validiteit van de twee onderscheiden factoren. De samenhang van de twee onderscheiden variatiefactoren
met extern-linguïstische factoren is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

6

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bedroeg 93 (Ru-coëfficiënt).

Hoofdstuk 10
De invloed van sociale factoren

10.1 INLEIDING

Bij de analyse van de afzonderlijke taalvariabelen is steeds onderzocht hoe het variatiepatroon zich verhield tot de sociaal-demogafische variabelen beroepsgroep,
leeftijd en sekse. De analyse in dit hoofdstuk is gericht op de analyse van variatiepatronen met een meer algemeen karakter en wel door middel van een nadere
analyse van de twee algemene factoren die uit de factoranalyse in het vorige
hoofdstuk te voorschijn kwamen De twee factorbcores die voor elke informant
voor respectievelijk de eerste en de tweede factor berekend zijn worden in dit
hoofdstuk respectievelijk de eerste en de tweede taaiindex genoemd. De analyses in dit hoofdstuk vervullen in feite een dubbele functie Op de eerste plaats
moeten de analyses van de twee algemene variatiepatronen, geoperationaliseerd
in de vorm van twee taaiindexen, de algemene rol van de sociaal-demografische
factoren aan het licht brengen. Op de tweede plaats ondersteunt een succesvol
resultaat de operationalisatie in de vorm van de twee taaiindexen
De analyse en interpretatie van de rol van extern-linguïstische variabelen
vormen vaak een problematische aangelegenheid in sociohnguistisch onderzoek.
Dat wordt in 10.2 geïllustreerd aan de hand van een heranalyse van de sociolinguïstische data die door Milroy (1980) verzameld zijn in Belfast. Het is inherent aan survey-onderzoek en dus ook aan sociolinguistisch survey-onderzoek dat
de onderlinge relaties van variabelen vaak moeilijk eenduidig zijn te interpreteren
op causaal niveau 1 .
In 10.3 wordt de invloed van de variabelen beroepsgroep, leeftijd en sekse onderzocht via vanan tie- analyse op de twee algemene taaiindexen. Naast dit drietal
'Het is storend dat er al aperte interpretatiefouten optreden by de analyse van relatief eenvoudige patronen Een voorbeeld hiervan is de interpretatie van het sekse-effect in Schatz (1986)
Br is geen sprake van een algemeen sekse-effect, ïoals zy concludeert Zij maakt de fout hoofdeffecten m een vanantie-analyse te interpreteren onafliankelyk van de interactie-effecten (in dit
geval de interactie tussen sekse en sociale status)
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extern-linguïstische variabelen komen in 10.4 nog drie andere extern-linguïstische
variabelen aan de orde, nl. de genoten opleiding, de sociale stijging (van de informant t.o.v. de ouders) en de bekendheid m e t , c.q. het gerapporteerde gebruik
van het dialect. N a de beschrijving van deze variabelen en de motivatie voor h u n
keuze volgt een eerste correlationele analyse van de relatie van deze variabelen
met de twee taaiindexen. In 10.5 volgt een analyse van de concurrerende rol
van de leeftijdsfactor en het opleidingsniveau. Tot slot wordt in 10.6 een poging
gedaan tot een afsluitende interpretatie van de rol van de extern-linguïstische
variabelen.
10.2 HET NETWERK: DE BELFAST-CASE
Het boek "Language and social networks" van Lesley Milroy (1980) betekende
een definitieve d o o r b r a a k voor het begrip sociaal netwerk in de sociolinguïstiek.
Theoretisch is dit begrip beslist niet van betekenis ontbloot, m a a r een heranalyse
van de onderzoeksgegevens leidt tot de conclusie dat h a a r interpretatie van de
rol van het netwerk foutief is en dat de resultaten minder spectaculair zijn dan
door h a a r gesuggereerd. De hieronder gepresenteerde heranalyse is gebaseerd op
de onderzoeksgegevens die in een bijlage in Milroy (1980) gepresenteerd worden.
In het Belfast-onderzoek van Milroy (1980) zijn negen taaivariabelen betrokken. De analyse s t a r t met het meten van de invloed van de sociaal-demografische
variabelen sekse, leeftijd en woonwijk met behulp van variantie-analyses. Van
dit negental taaivariabelen blijken er vijf een significant verband te hebben met
de variabele sekse (Milroy 1980:123). Vervolgens wordt de index die voor het
meten van het sociale netwerk is geconstrueerd gecorreleerd met dezelfde negen
taaivariabelen. Vier van de vijf taalvariabelen die een significant verband bleken
te h e b b e n m e t het kenmerk sekse, correleerden significant met de netwerkindex
(Milroy 1980:155). O m d a t een variantie-analyse van de netwerkindex bovendien
een significant verschil liet zien tussen m a n n e n en vrouwen (Milroy 1980:145),
ligt de volgende conclusie verleidelijk voor de h a n d : "... in considering the social mechanisms which impel some speakers to use very much higher levels of
t h e vernacular t h a n others, sex a n d network must be said to conspire with each
other in a particularly i n t i m a t e m a n n e r " (Milroy 1980:162).
De gedachte aan een conspiratief verbond is gestoeld op een wat te overhaaste
en oppervlakkige interpretatie van de onderzoeksgegevens. De gegevens worden
in brokstukken geanalyseerd en het is niet zo dat deelresulaten zonder meer tot
een geheel gesmeed kunnen worden. Er zijn twee dingen nagelaten, die het betoog
van Milroy h a d d e n kunnen onderbouwen. Ten eerste laat ze n a om de gecombineerde invloed van sekse en netwerk als onafhankelijke variabelen te bepalen.
De beide variabelen worden niet in één analyse ondergebracht. Het gevolg is dat
we niet weten in hoeverre de variabele netwerk in s t a a t is de invloed van de variabele sekse te verklaren. P a s als de variabele netwerk grotendeels in staat blijkt
de invloed van de variabele sekse te kunnen verantwoorden, kan met enige ze-
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kerheid gesteld worden dat het sekseverschil grotendeels veroorzaakt wordt door
de verschillende geaardheid van de sociale netwerken van mannen en vrouwen.
Ten tweede had Milroy moeten nagaan in hoeverre de linguïstische variabelen
covariëren zodat eventueel een algemenere taalvariatiescore geconstrueerd had
kunnen worden.
Uit een factoranalyse toegepast op de taalvariabelen kan afgeleid worden
dat de vijf variabelen, die zowel met sekse als netwerk significant gecorreleerd
zijn, onderling zodanig samenhangen dat ze op één factor (en wel de eerste)
terecht komen. Dat geeft het recht om de scores op te tellen met als gevolg
dat de meting betrouwbaarder wordt 2 Hoe ziet het correlatiepatroon tussen de
variabelen sekse, netwerk en de algemene taaiscore er nu uit? De correlaties zijn
te vinden in tabel 10.1.

sekse
netwerk
taaiscore

sekse
—
•

—

netwerk
27*
—

taaiscore
66**
49**
—

Tabel 10.1: Correlaties sekse, netwerk en taaiscore op basis van de gegevens uit
Milroy (1980); * ρ <.05;** ρ <.01; n=46

De correlatie tussen sekse en netwerk is lager dan de correlatie tussen respec
tievelijk sekse en taaiscore en netwerk en taaiscore. Opmerkelijk is al dat de
correlatie tussen sekse en taaiscore hoger is dan die tussen netwerk en taaiscore,
maar het is niet uitgesloten, zeker niet in de visie van Milroy (1980), dat een (be
langrijk) deel van de correlatie tussen sekse en taaiscore berust op het in causaal
opzicht meer primaire verband tussen netwerk en taaiscore. Dit is na te gaan
door de berekening van de partiële correlatiecoèfficient tussen sekse en taaiscore,
waarmee uit de taaiscore en sekse dat deel is weggehaald dat verklaard wordt
door de correlatie tussen netwerk en taaiscore enerzijds en netwerk en sekse anderzijds. Deze partiële correlatiecoèfficient blijkt 63 te bedragen. De daling
ten opzicht van de oorspronkelijke correlatiecoèfficient (.66) is zo gering dat de
enige gevolgtrekking kan zijn, dat de invloed van sekse grotendeels onafhankelijk is van de invloed van de variabele netwerk. Milroy (1980) heeft zich laten
misleiden door de significanties van de correlaties zonder op de hoogte van de
a
Dit vijftal taalvariabelen (nl (a), (th), (ui), (εΐ), (ε2)) komt overeen met de vanabelen die
Milroy (1980) centraal stelt in haar analyses (zie ook Milroy & Margrain 1980) Het verschil
is dat zy Ьц de analyse van de netwerkscores steeds (u2) neemt in plaats van (ui), omdat
deïe taalvanabele iets hoger correleert met de netwerkscore Er blijken in de scores van de vyf
geselecteerde vanabelen ÏO links en rechts ontbrekende waarden aanwezig te zijn Om al de
informanten in de analyse te houden zyn by de optelling alleen die variabelen opgeteld waarvoor
een score aanwezig is by een informant Voor de optelling zyn de г-scores gebruikt en de som is
steeds gedeeld door het aantal aanwezige scores
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correlaties t e l e t t e n . De lering die we hieruit m o e t e n trekken is dat de onafhan
kelijke variabelen niet in afzondering bekeken k u n n e n worden en d a t uitspraken
over v e r b a n d e n van causale a a r d gebaseerd m o e t e n zijn op a d e q u a t e analyses.
1 0 . 3 DE INVLOED VAN BEROEPSGROEP, LEEFTIJD EN SEKSE
In deze p a r a g r a a f worden de twee taaiindexen, die berekend zijn op basis van de
u i t k o m s t e n van de factoranalyse in het vorige hoofdstuk, geanalyseerd voor wat
betreft de invloed van de variabelen beroepsgroep, leeftijd en sekse. Het g a a t
voor beide t a a i i n d e x e n o m factorscores en dergelijke scores vormen г-scores. De
eerste t a a i i n d e x heeft betrekking op de eerste factor uit de factoranalyse en de
tweede t a a i i n d e x op de tweede factor. De gemiddelde scores van de eerste taaii n d e x ( T A A L I ) s t a a n in tabel 10.2. De scores zijn uitgesplitst n a a r beroepsgroep,
leeftijd en sekse. De gemiddelde г-scores van de tweede t a a i i n d e x (TAAL2) zijn
t e v i n d e n in tabel 10.3.

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes
15-18
-0.220
-0.769
-0.674
0.555

jongens
15-18
0.500
-0.073
- 0 644
-0.072

mannen mannen
35-44
60-74
0.507
1.442
0.100
0.635
-0.405
-0.596
ΟΤθ67
0.562

totaal
0.557
-0.002
-0.579
O.QOO'

Tabel 10.2: G e m i d d e l d e scores op de eerste t a a i i n d e x (TAAL!), uitgesplitst n a a r
b e r o e p s g r o e p , leeftijd en sekse ( n = 1 4 3 )

beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3
totaal

meisjes
15-18
1.397
0.914
0.455
0 922

jongens
15-18
0.364
0.093
-0.077
0.127

mannen
35-44
-0.641
-0.436
-0.646
-0.578

mannen
60-74
-0.106
-0.595
-0.791
-0.487

totaal
0.253
-0.021
-0.242
0.000

Tabel 10.3: G e m i d d e l d e scores op de tweede taaiindex (TAAL2), uitgesplitst n a a r
b e r o e p s g r o e p , leeftijd en sekse ( n = 1 4 3 )

De scores i n tabel 10.2 en 10.3 vertonen op het eerste gezicht al opvallende
verschillen. Terwijl de jongeren op de eerste t a a i i n d e x gemiddeld negatief scoren
(relatief weinig dialectelementen) h e b b e n ze gemiddeld een positieve score voor
d e tweede t a a i i n d e x (relatief veel varianten van de taalvariabelen b e h o r e n d tot
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de tweede dimensie uit de factoranalyse). Het zijn vooral de meisjes die op de
tweede index hoog scoren. Verder lijkt de differentiatie naar beroepsgroep minder
geprononceerd in de tweede index in vergelijking met de eerste index. Een va
riantie-analyse zal echter moeten uitwijzen wat de waarde is van de verschillen.
De resultaten van de variantie-analyses voor de eerste taaiindex worden in
extenso gepresenteerd in tabel 10.4. Er is zowel een variantie-analyse uitgevoerd
voor de jongere als voor de mannelijke informanten.
variatiebron
jongeren
hoofdeffecten
beroepsgroep
sekse
interactie
beroep χ sekse
residueel
totaal
mannen
hoofdeffecten
beroepsgroep
leeftijd
interactie
beroep χ leeftijd
residueel
totaal

sum of
squares

df

mean
square

12 266
8 080
4 186

3
2
1

1 841
33 371
47 478

%var

F

Ρ

4 089
4 040
4 186

8 087
7 991
8 279

000
001
005

25 8
17 0
88

2
66
71

0 921
0 506

1821

170

39

39 493
31508
6 858

4
2
2

9 873
15 754
3 429

14 107
22 510
4 900

000
000
009

35 2
28 1
61

4 124
68.587
112 204

4
98
106

1 031
0 700

1473

216

37

TabeJ 10.4: Variantie-analyse van de eerste taaiindex (TAALI) voor de jongere
informanten (n=72) en de mannelijke informanten (n=107)

De uitkomsten van de variantie-analyse in tabel 10.4 zijn in overeenstemming
met de verwachtingen voor een taaiindex die representatief is voor de teruggang
van het dialect op het dialect-standaardtaalcontinuüm. Bij de jongeren treedt
een significant effect op voor beroepsgroep en sekse Er is sprake van differentiatie naar beroepsgroep, waarbij de hogere beroepsgroepen minder dialectvarianten
gebruiken. Daarnaast gebruiken de meisjes minder dialectelementen dan de jongens. De differentiatie naar beroepsgroep lijkt bij de jongens geprononceerder
dan bij de meisjes, maar het patroon is niet uitgesproken genoeg om tot een
significant interactie-effect tussen beroepsgroep en sekse te leiden. Bij de mannelijke informanten treedt een significant effect op voor beroepsgroep en leeftijd.
Het effect voor beroepsgroep houdt ook hier in dat minder dialectelementen aangetroffen worden in de hogere beroepsgroepen. Het effect voor leeftijd houdt in
dat er een daling in het aandeel van de dialectelementen optreedt met het dalen
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van de leeftijd. De breuk lijkt vooral gelocaliseerd te m o e t e n worden tussen de
o u d s t e leeftijdsgroep en de beide a n d e r e leeftijdsgroepen. De differentiatie n a a r
b e r o e p s g r o e p is het meest uitgesproken in de o u d s t e leeftijdsgroep, m a a r dit pat r o o n is niet sterk genoeg o m een interactie-effect te veroorzaken tussen leeftijd
en b e r o e p s g r o e p .
De effecten die optreden in de analyse van de eerste taaiindex zijn niet verrassend gezien de resultaten van eerder sociolinguïstisch onderzoek en gezien de
effecten die eerder gevonden werden bij de analyse van de afzonderlijke taaivariabelen. Globaal kan men stellen dat de r e s u l t a t e n duiden op een sociale
stratificatie n a a r beroepsgroep, leeftijd en sekse en wel zodanig dat het gevonden p a t r o o n d u i d t op een teruggang van het aandeel van varianten typisch voor
het dialect van Nijmegen.
W a t voor p a t r o o n levert de tweede taaiindex op? De resultaten van de variantie-analyses voor de tweede taaiindex s t a a n in tabel 10.5.

variatiebron
jongeren
hoofdeffecten
beroepsgroep
sekse
interactie
beroep X sekse
residueel
totaal
τπατιτιβη
hoofdeffecten
beroepsgroep
leeftijd
interactie
beroepxleeftijd
residueel
totaal

%var.

sum of
squares

df

mean
square

F

ρ

17.146
5.752
11.394

3
2
1

5.715
2.876
11.394

7.842
3.946
15.633

.000
.024
.005

26.0
8.7
17.3

0.760
48.102
66.008

2
66
71

0.380
0.729

0.521

.596

1.2

12.900
2.403
10.623

4
2
2

3.225
1.201
5.312

5.096
1.898
8.393

.001
.155
.000

16.8
3.1
13.8

1.936
62.022
76.858

4
98
106

0.484
0.633

0.484

.765

2.5

TabeJ 10.5: Variantie-analyse van de tweede t a a i i n d e x (TAAL2) voor de jongere
informanten ( n = 7 2 ) en de mannelijke informanten ( n = 1 0 7 )

D e u i t k o m s t e n van de variantie-analyse voor de jongeren in tabel 10.5 leveren
een significant effect op voor beroepsgroep en sekse, dezelfde effecten die signi
ficant waren in de variantie-analyse van de eerste taaiindex. Dat is dan ook de
enige overeenkomst. Ten eerste is nu het sekse-effect veel sterker d a n het effect
voor b e r o e p s g r o e p . Ten tweede werkt het sekse-effect nu omgekeerd. Het zijn
de meisjes die veruit het hoogst scoren in het aandeel van varianten typerend
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voor de tweede taaiindex. Bij de mannelijke informanten treedt een significant
effect op voor leeftijd en dit leeftijdseffect duidt op een toename van de taaiindex
bij de jongere informanten. Het zijn de jongens die de hoogste scores boeken.
De tweede taaiindex laat een ontwikkeling zien waarin de jongeren het voortouw
hebben en dan vooral de meisjes. Bij de meisjes zijn het vooral de meisjes uit
beroepsgroep 1 die hoog scoren. Ook in de variantie-analyses van de tweede
taaiindex treden geen significante interactie-effecten op. Niettemin valt het op
dat er in de oudste groep informanten een verdeling aanwezig is die gaat in de
richting van een stratificatie naar beroepsgroep en dat vooral vanwege de relatief
hoge scores in de laagste beroepsgroep. Een variantie-analyse naar het effect
van beroepsgroep in de oudste leeftijdsgroep levert een effect voor beroepsgroep
op dat net significant is (.F=3.483, d/=2,33, p=.042). Het is de vraag hoeveel
waarde aan dit effect gehecht moet worden.
Op basis van inhoudelijke overwegingen is het optreden van dit effect als
gewenst te beschouwen. Het gaat om de volgende overwegingen. De taaivaria
belen die bijdragen aan de tweede taaiindex (verstemlozing van de fricatieven,
het subjectspronomen hun, de reductie van de lexicale slot-(t)) zijn gekozen om
dat de 'afwijkende' varianten ook in het oude dialect aanwezig waren, ai was
dat mogelijk slechts in een meer embryonale fase of minder uitgesproken vorm
(bijv. de subjectsvorm hun). De betreffende variabelen zijn tegelijkertijd geken
merkt door een parallel variatiepatroon in de standaardtaal, waar de afwijkende
varianten gerekend kunnen worden tot de non-standaardvormen en wel tot de
non-standaardvormen die een innovatief karakter lijken te hebben met een ver
borgen ('covert') prestige.
Het patroon dat gevonden wordt voor de tweede taaiindex is een patroon ty
perend voor een innovatieve taalverandering ('change in progress'). Het vertoont
de karakteristieke sociale verdeling, die door Guy е.a. (1986:23) beschreven wordt
als: "... higher rates of usage among working-class speakers, teenagers, and wo
men." Guy e.a. (1986) vonden dit patroon in een sociolinguïstisch onderzoek
naar de stijgende vraagintonatie in het Australisch Engels. Over de rol van de
sociale klasse in de verbreiding van een taalverandering bestaan overigens twee
verschillende opvattingen. Labov (zie Labov 1966: hst.9 en Labov 1980b:254)
stelt vast dat de verdeling over de sociale klassen van een veranderend taalverschijnsel vaak curvilineair is. De middengroepen (upper working class en lower
middle class) vertonen de hoogste frequentie in het gebruik van het nieuwe verschijnsel, de klassen aan de uiteinden vertonen een lagere frequentie. Kroch
(1978) stelt dat de verdeling over sociale klassen niet zozeer het resultaat is van
een stimulans vanuit de middenklassen, maar ontstaat door de weerstand tegen
veranderingen in de groepen met een hogere sociale status. Guy e.a. (1986:32)
leiden uit Kroch's standpunt af, dat de verdeling over de sociale klassen lineair
zal zijn, indien de mate van weerstand direct gerelateerd is aan de hoogte van
de sociale status. Het patroon van de tweede taaiindex is in elk geval meer lineair van aard. Overigens is dit lineaire karakter ook typerend voor de eerste
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taaiindex. Vooral bij het verdwijnen van dialectkenmerken wordt in Europese
studies consequent een lineair patroon gevonden voor de verdeling over de sociale
klassen.
De eerste taaiindex kan als typerend beschouwd worden voor een patroon
van de teruggang van dialectkenmerken ten gunste van standaardtaalvarianten.
De dialectvormen moeten terrein prijs geven onder druk van de standaardtaal.
De tweede taaiindex weerspiegelt taalveranderingsprocessen ten gunste van nonstandaardvarianten. De variati e patronen van de twee taaiindexen lopen daarmee
keurig in de pas met de algemene variatiepatronen die in taalvariatie-onderzoek
aangetroffen worden. Dat is vanzelfsprekend een positief punt en het pleit voor
de validiteit van de uitkomsten. Een minder positief punt is de hoeveelheid
variantie die verklaard wordt. De significante effecten verklaren bij jongeren
25.8% en bij de mannen 35.2% van de variantie in TAAL1. De percentages voor
TAALj bedragen respectievelijk 26.0% bij de jongeren en 13.8% bij de mannen.
De vergelijkbaarheid van deze cijfers met ander sociolinguïstisch onderzoek is
moeilijk, omdat het ten onrechte niet de gewoonte is onderzoeksresultaten te
evalueren in termen van verklaarde variantie. Gemeten naar de standaard van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek kunnen de percentages verklaarde variantie
niet als hoog aangemerkt worden. De oorzaken van een lager percentage verklaarde variantie kunnen veelvuldig van aard zijn. Een potentiële foutenbron vormt
de onnauwkeurigheid in de meting van de onafhankelijke variabelen. In het Nijmegen-onderzoek is het begrip sociale klasse nogal globaal geoperationaliseerd in
de vorm van drie beroepsgroepen. Het is voorstelbaar dat een meer nauwkeurige
differentiatie leidt tot een verbetering van de hoeveelheid verklaarde variantie.
Een tweede foutenbron is het weglaten van relevante onafhankelijke variabelen.
Een drietal additionele onafhankelijke variabelen komt aan de orde in de volgende
paragraaf.
1 0 . 4 DRIE ADDITIONELE VARIABELEN

10.4.1 Verantwoording
Naast beroepsgroep, leeftijd en sekse zijn er drie andere extern-linguïstische variabelen waarvoor het om uiteenlopende redenen de moeite waard lijkt om hun
relatie met de twee taaiindexen te onderzoeken. Het betreft opleiding, sociale
stijging en de bekendheid met, c.q. het gerapporteerde gebruik van het dialect
van Nijmegen.
In de classificatie van de Beroepenklapper is de vereiste opleiding behorend bij
een bepaald beroep één van de factoren die van directe invloed is op het beroepsniveau. Dat zou een reden kunnen zijn om opleiding niet meer als een additionele
variabele in de analyse te betrekken. Daar staan drie argumenten tegenover om
opleiding als extern-linguïstische variabele toe te voegen. Ten eerste kan er een
verschil bestaan tussen de vereiste opleiding en de feitelijke opleiding. Een der-
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gelijke discrepantie bleek vooral in de oudste leeftijdsgroep voor te komen, waar
naar de huidige maatstaven gemeten de feitelijke opleiding vaak lager ligt dan de
vereiste opleiding. Op de tweede plaats is de scholingsgraad van de Nederlandse
bevolking in deze eeuw enorm toegenomen en dat zal zich openbaren in een verschil in scholingsgraad tussen de oudere en de jongere generaties. Op de derde
plaats kan de opleiding als een kenmerk van de jongeren zelf vastgesteld worden,
waar voor het beroepsniveau steeds het beroep van de vader genomen is. Het
eerste en tweede argument zijn het meest zwaarwegend. Ze hebben betrekking op
algemene maatschappelijke ontwikkelingen en de daaraan gekoppelde veranderingen in beroepsstructuur en opleidingsniveau. Op de eerste taaiindex werd een
verschuiving tussen de generaties ten gunste van standaardtaalelementen gevonden. Het vaststellen van deze verschuiving is natuurlijk niet zonder belang, maar
het zou interessant zijn om te bezien of er met deze verschuiving in taalgedrag
tussen de leeftijdsgroepen een verschuiving in andere sociale kenmerken gepaard
gaat. Het opleidingsniveau lijkt een goede kandidaat en deze variabele zal dan
vooral onderzocht moeten worden als mogelijke concurrent van de leeftijdsfactor.
In verscheidene studies is de relatie tussen sociale stijging (sociale mobiliteit) dan wel gewenste sociale stijging (sociale ambitie) onderzocht in relatie
tot taalgedrag. Labov (1971c) onderzocht het effect van 'upward mobility' in
zijn New Yorkse steekproef en constateerde dat de personen in deze groep het
taalgedrag afstemmen op een hogere sociale groep dan waartoe ze zelf behoren.
Douglas-Cowie (1978) onderzocht bij tien informanten in een Noordiers dorp het
effect van sociale ambitie en vond een sterke relatie tussen taalgedrag en ambitie.
Verkroost (1983) onderzocht de relatie tussen de toekomstverwachtingen ('ambitie') van een groep Nijmeegse meisjes van ongeveer 16 jaar. Het onderzoek
vond plaats op een LHNO-school en de sociale ambitie werd bepaald door het
voor de toekomst gewenste beroep van de meisjes te leggen naast dat van hun
moeder. De meisjes met een hogere ambitie uit deze verder vrij homogene groep
bleken minder 'Nijmeegs' te spreken. De resultaten zijn interessant genoeg om
een poging te wagen het begrip sociale stijging te operationaliseren in het onderhavige onderzoek. Deze variabele zou dan aanvullende verklaringskracht moeten
hebben ten aanzien van de reeds aanwezige variabelen beroepsgroep, leeftijd en
sekse.
De derde additionele variabele betreft de bekendheid met, c.q. het gerapporteerde gebruik van het dialect van Nijmegen. In de vragenlijst van het formele
deel van het interview zijn meerdere vragen gesteld met betrekking tot de kennis van het dialect van Nijmegen die de informant dacht te hebben en de mate
van gebruik van het dialect. Verondersteld mag worden dat een geringe bekendheid met het dialect gecorreleerd zal zijn met een relatief lage frequentie
van dialect vari anten in het taalgebruik (gemeten met de eerste taaiindex); een
hoog gerapporteerd gebruik zou dan correleren met een relatief hoog percentage
dialectvarianten. Deze derde additionele variabele heeft aldus een controlerende
en validerende functie: er moet een redelijk hoge correlatie bestaan tussen deze
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variabele en de eerste taaiindex. Tegelijkertijd kan deze variabele een aanvullende functie hebben in die zin dat onderzocht kan worden of deze variabele
nog enige toegevoegde waarde bezit voor de verklaring van de variantie in het
variatiepatroon van de eerste taaiindex.
10.4.2 Opleiding
Als we de opleiding van de jongeren zelf als variabele willen opnemen» dan zal het
kenmerk opleiding beperkt moeten worden tot het type van voortgezet onderwijs
dat gevolgd is dan wel gevolgd wordt. Voor de meeste jongeren gaat het om het
schooltype dat men volgt; voor de ouderen gaat het om het hoogste schooltype
dat men (met succes) gevolgd heeft. Door de veranderingen in schooltypen in
de loop van de tijd zullen oudere en nieuwere schooltypen in één rangordening
ondergebracht moeten worden. De volgende rangordening naar type voortgezet
onderwijs is gehanteerd:
1.
2.
3.
4.

alleen lagere school;
lager beroepsonderwijs;
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (inclusief
hogere typen voortgezet onderwijs (inclusief HBS).

(M)ULO);

Veel mannen van de oudste generatie (liefst 24 van de 36) blijken geen vorm van
voortgezet onderwijs gevolgd te hebben, wat overigens niet uitsluit dat ze zich
via cursussen en praktijkopleidingen verder hebben geschoold. De hogere typen
van voortgezet onderwijs (categorie 4) scoren alleen hoog in de jongste generatie,
waar 24 van de 72 jongeren dit schooltype bezoeken.
Een manier om het verschil in scholingsgraad tussen de generaties tot uitdrukking te brengen, is het berekenen van een gemiddelde scholing per groep aan de
hand van de cijfers 1 t / m 4 uit de bovenstaande indeling. De gemiddeldes staan
in tabel 10.6.

meisjes
jongens
35-44 jaar
60-74 jaar

gemiddelde
2.97
3 06
2.17
161

Tabei 10.6: Gemiddelde scholingsgraad naar vorm van voortgezet onderwijs

De verschillen zijn groot en bij gevolg in een variantie-analyse significant
(F=22.666, ¿/=3,139 ) p—0.000). De verschillen in scholingsgraad tussen de generaties zijn aanzienlijk.
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stijging

Voor de twee oudere generaties is de operationalisatie van het begrip sociale
stijging relatief eenvoudig in zoverre dat het beroepsniveau van de informanten
vergeleken kan worden met d a t van h u n vader. In die vergelijking kan voor het
beroepsniveau van de vader dezelfde driedeling gehanteerd worden die ook in de
onderzoeksopzet en steekproef is toegepast. Het resultaat is t e vinden in tabel
10.7, waarin het beroepsniveau van de (oudere) informanten is afgezet tegen dat
van de vader.

beroepsgroep
informant
beroepsgroep 1
beroepsgroep 2
beroepsgroep 3

beroepsgroep vader
beroeps- beroeps- beroepsgroep 1
groep 2
groep 3
20
4
0
14
11
0
8
12
2

Tabe] 10.7: De beroepsgroep van de oudere informanten afgezet tegen de beroepsgroep van h u n vader

Zoals te verwachten valt gezien de beroepsontwikkeling in deze eeuw, is een
daling in beroepsniveau redelijk uitzonderlijk. Slechts vier informanten hebben
een beroepsniveau lager dan hun vader. Daar s t a a t tegenover dat 34 informanten
zijn gestegen; in acht gevallen zelfs twee niveau's.
Bij de oudere informanten kunnen we afgaan op hun feitelijk beroep, m a a r
bij de jongeren is dat uitgesloten, o m d a t de meesten nog geen beroep uitoefenen.
Het best vergelijkbaar is nog h u n ambitie wat betreft het toekomstig beroep.
Een extra probleem is echter dat ongeveer een derde deel van de jongeren, nl.
13 informanten, geen antwoord wist te geven op de vraag wat h u n toekomstig
beroep zou moeten zijn. O m hun beroepsperspectief enigszins te k u n n e n duiden
is gebruik gemaakt van het door hen bezochte t y p e voortgezet onderwijs. Globaal genomen kan het volgen van lager beroepsonderwijs gelijkgeschakeld kunnen
worden met beroepsgroep 1, terwijl de hogere schooltypes gelijkgeschakeld worden met beroepsgroep 2 en 3. O m echter gelijke tred te h o u d e n met de drie
beroepsgroepen is een verdere opsplitsing noodzakelijk. Die opsplitsing is tot
stand gebracht door het schooltype MAVO gelijk te schakelen met beroepsgroep
2 en het schooltype HAVO en hoger met beroepsgroep 3. Het eindresultaat voor
de jongeren is weergegeven in tabel 10.8.
Het aantal jongeren d a t een hogere beroepsgroep ambieert dan de feitelijke
beroepsgroep van de vader blijkt groter {n—22) dan het aantal d a t een lagere
groep verkiest ( n = 1 3 ) . De cijfers in tabel 10.8 verschillen van de cijfers van tabel
10.7. Daarbij m a g niet uit het oog verloren worden d a t de helft van de groep
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beroepsgroep vader
beroepsgroep
beroeps- beroeps- beroepsinformant
groep 1
groep2 groep 3
beroepsgroep 1
10
4
0
beroepsgroep 2
10
12
9
beroepsgroep 3
4
8
15
Tabei 10.8: De geambieerde beroepsgroep van de jongeren afgezet tegen de beroepsgroep van hun vader

jongeren uit meisjes bestaat. Van de 13 'dalers' behoren er liefst 11 tot de groep
meisjes. Bij de analyse zal rekening gehouden moeten worden met het verschil
in operationalisatie tussen de jongere en de oudere informanten.
De sociale stijging c.q. de sociale ambitie kan nu berekend worden door van
het feitelijk beroepsniveau c.q. geambieerde beroepsniveau (score van 1 tot 3)
het beroepsniveau van de vader af te trekken (score van 1 tot 3). Dat leidt tot
scores die variëren tussen -1 en -f 2, omdat de score -2 in de praktijk niet blijkt
voor te komen.
10.4.4 Bekendheid met het dialect
De beantwoording van de vragen over het spreken van het dialect van Nijmegen
bleek onder zware druk te staan van overwegingen van attitudinele aard. Dat is
één van de conclusies in hoofdstuk 4. Tevens bleek slechts een laag percentage
van de informanten instemmend te antwoorden op de vraag of men het dialect
van Nijmegen sprak. Dergelijke resultaten lijken geen dankbaar vertrekpunt te
vormen voor de constructie van een betrouwbare index voor de mate van bekendheid met dan wel gebruik van het dialect.
In de vragenlijst van het formele deel van het interview stonden verscheidene
vragen die betrekking hadden op de bekendheid met en het eigen gebruik van
het dialect van Nijmegen. Hier gaat het met name om een viertal vragen: (1)
de vraag of men het dialect van Nijmegen daadwerkelijk spreekt; (2) de vraag of
men het dialect kan verstaan; (3) de vraag of men het dialect kan spreken; (4)
de vraag of men zichzelf beschouwt als een echte dialectspreker.
De vraag naar het daadwerkelijk spreken van het dialect is lang niet altijd
even duidelijk beantwoord (zie hoofdstuk 4), maar door het beluisteren van de informatie verstrekt in het formele deel van het interview via de bandopnames kon
meestal achterhaald worden of de informanten in feite dialect gebruikten of niet.
Het al dan niet feitelijk spreken van het dialect is gesierd met de naam SDIAL.
Aan hen die zeiden het dialect niet te spreken is gevraagd of ze het konden verstaan en het al dan niet kunnen verstaan is gecodeerd onder de variabele VDIAL.
De derde variabele betreft de vraag of iemand in potentie een dialectspreker is:
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PDIAL. Een informant is aangemerkt als een potentiële dialectspreker als hij zei
feitelijk dialect te kunnen spreken en/of als de voertaal van de opvoeding (mede)
dialect is geweest (in het laatste geval gaat het dus om afgeleide informatie).
Tot slot is aan de informanten die zeiden het dialect van Nijmegen te spreken de
vraag gesteld of ze zichzelf beschouwden als een echte dialectspreker. Het al dan
niet positieve antwoord is gecodeerd in de variabele EDIAL.
Het resultaat is dat we vier dichotome (nee vs. ja) variabelen hebben die door
hun aaxd implicatief geordend moeten zijn: iemand die een echte dialectspreker
zegt te zijn, zal in feite ook dialect spreken, is in potentie iemand die dialect kan
spreken en zal het verstaan. De omgekeerde ordening is echter niet verplichtend.
Bij het schalen van de antwoordpatronen bleken drie van de 143 antwoordpatronen Ongrammaticaal'. Ze pasten niet in de veronderstelde implicatieve ordening.
Drie informanten worden door de toegepaste criteria aangemerkt als potentiële
dialectspreker, terwijl ze zeiden het dialect van Nijmegen niet te kunnen verstaan.
De informatie over het kunnen verstaan van het dialect is als meest betrouwbare
informatiebron beschouwd en navenant is de positieve code (de waarde 1 in geval
van bevestigende informatie) van PDIAL gehercodeerd naar een 0 (= nee). De
resulterende implicatieschaal met de verdeling van de antwoordpatronen is te
vinden in tabel 10.9.
EDIAL SDIAL PDIAL VDIAL score
patroon 1
1
1
1
1
4
patroon 2
0
1
1
1
3
1
0
patroon 3
0
1
2
0
0
1
1
patroon 4
0
0
0
0
0
patroon 5
0
EDIAL = echt dialectspreker (0=nee, l=ja)
SD1AL = feitelijk dialectspreker (0=nee, l=ja)
PDIAL = potentieel dialectspreker (0 =nee ) l=ja)
VDIAL = verstaan dialect (0:=nee, 1==ja)

η

11
28
33

53
18

Tabe/ 10.9: Implicatieschaal voor de bekendheid met, c.q. het gebruik van het
dialect; η is het aantal informanten dat onder het betreifende patroon valt

De scores die in tabel 10.9 staan hebben betrekking op het aantal l'en in het
antwoordpatroon. De vijf scores (0-4) kunnen gebruikt worden bij de verdere
analyses als index voor de bekendheid met, c.q. het gebruik van het Nijmeegse
dialect ofwel als index voor de 'dialectachtergrond'.
10.4.5 De correlaties
In tabel 10.10 en 10.11 zijn de correlatiecoëfficiënten te vinden van de drie additionele variabelen met respectievelijk de eerste en de tweede taaiindex. Ter
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vergelijking zijn ook de correlatiecoëfficiënten opgenomen van de variabelen beroepsgroep, leeftijd en sekse. Zowel de correlatiecoëfficiënten voor de afzonderlijke groepen als voor de groep jongeren en de groep m a n n e n worden gegeven.
De b r u i k b a a r h e i d van Pearson-correlatiecoëfficiënten als indices voor de m a t e
van s a m e n h a n g tussen twee variabelen veronderstelt een lineair verband tussen
de betrokken variabelen. Gezien het beperkt a a n t a l categorieën in de sociale
variabelen zou ook voor een andere benadering gekozen k u n n e n worden en wel
een b e h a n d e l i n g van de onafhankelijke variabelen als nominale variabelen. Via
een variantie-analyse of regressie-analyse zou d a n b e p a a l d k u n n e n worden hoeveel verklaarde variantie een onafhankelijke variabele voor zijn rekening n e e m t .
Een dergelijke analyse is in de vorige paragraaf uitgevoerd voor de variabelen
beroepsgroep, leeftijd en sekse 3 . Per definitie zal de verklaarde variantie meestal
hoger liggen en hooguit gelijk zijn aan de verklaarde variantie die bepaald wordt
op basis van de correlatiecoëfficiënt. Daar staat tegenover d a t correlatiecoëfficiënten inzichtelijker zijn, gesteld d a t het correlatiepatroon lineair van a a r d
is. Uit verdere analyses bleek d a t de correlatiecoëfficiënten van de additionele
variabelen redelijk dicht de m a x i m a a l te verklaren variantie b e n a d e r d e n en het is
d a a r o m verantwoord om de correlaties als m a a t voor s a m e n h a n g te presenteren in
t a b e l 10.10 en 10.11. In feite geldt hetzelfde voor de drie 'traditionele' variabelen
(beroepsgroep, leeftijd en sekse).
Tabel 10.10 betreffende de eerste taaiindex laat redelijk hoge correlaties zien
voor de variabelen opleiding en dialect ( = de bekenheid m e t , c.q. het gerapporteerde gebruik van het dialect). In alle onderscheiden groepen heeft het opleidingsniveau consistent de hoogste correlatie, ook in vergelijking met beroepsgroep. De variabele sociale stijging blijkt alleen bij de o u d e r e informanten een
redelijke correlatie te onderhouden met TAALi. Blijkbaar is deze variabele alleen
voor deze groep informanten een zinvolle variabele. De oorzaak is niet direct
duidelijk. Het kan zijn d a t de operationalisatie van de variabele bij de jongeren
m i n d e r geslaagd is; het kan ook zijn dat het gevolg van een sociale stijging of
van sociale ambitie pas op latere leeftijd zichtbaar wordt.
Vergelijking van de correlaties in de groepen brengt a a n het licht dat de correlaties voor de meisjes consistent het laagst zijn. Het m i n d e r geprononceerde
karakter van de correlaties voor deze groep komt voor rekening, zo lijkt het,
van het relatief homogene karakter van de informanten in deze groep. Door
de t o e n a d e r i n g tot de s t a n d a a r d t a a l treedt een bodemeffect o p da.t zorgt voor
een egalisering van de informanten ал deze groep t e n opzichte van de eerste
taaiindex.
De correlaties voor de tweede taaiindex in tabel 10.11 bereiken duidelijk min
der vaak een significamt niveau d a n de correlaties voor de eerste taaiindex. Voor
de afzonderlijke groepen informanten blijken de significante correlaties beperkt
'Aangezien de variabele sekse slechts twee waarden heeft maakt het natuurlijk niets uit welke
benadering gekozen wordt.
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meisjes

opleiding
stijging
dialect
beroep
leeftijd
sekse
Tabel 10.10:

jongens

71=36
- 481**
003
375*
- 287
_
—

35-45
60-74
jongemannen
jaar
jaar
ren
n=36
n=35
n=36
n-72
n=143
- 631** - 636** -7718** - 521**
- 667**
- 151
- 361*
-.367*
-.015
-.280**
621**
573**
595**
475** _ 631**
- 527** - 423** - 683** - 402** " -"537**
_
_
_
_
254**
—
—
—
297*
—

Correlaties TAALi m e t de sociale variabelen; * ρ < . 0 5 , * * ρ <.01

te zijn t o t de meisjes en de groep o u d s t e m a n n e n .

meisjes

opleiding
stijging
dialect
beroep
leeftijd
sekse

n=36
- 691**
.025
232
- 469**
—
—

jongens
n=36
- 292
- 061
081
- 196
—
—

35-45 60-74
jongemannen
jaar
jaar
ren
n=35 n - 3 6
7i=72
ri-143
- 124
359*
^455**
- 061
092 - 307
- 096
- 112
085
394*
159
045_
- 003 - 404** - 295**
- 172
—
—
297**
—
—
416**
—

Tabel 10.11: Correlaties TAAL2 met de sociale variabelen; * ρ < . 0 5 , ** ρ < . 0 l

Zowel de significante correlatie voor de variabele b e r o e p s g r o e p als voor op
leiding wijzen op een sociale differentiatie b i n n e n de groep meisjes en binnen de
groep o u d s t e m a n n e n op de tweede t a a i i n d e x De significante correlatie voor de
variabele dialect in de groep oudste m a n n e n bevestigt de eerdere i n t e r p r e t a t i e
van deze t a a i i n d e x . In de oudste groep informanten zijn de in deze taaiindex
betrokken taalvariabelen nog geassocieerd met het dialect van Nijmegen, terwijl
deze associatie in de andere groepen i n f o r m a n t e n verdwenen is.
1 0 . 5 LEEFTIJD VERSUS OPLEIDING
Het lag in de lijn der verwachting dat de eerste taaiindex, die de dialect-stan
d a a r d t a a l d i m e n s i e representeert, een significant verband zou h e b b e n m e t de leef
tijdsfactor. De verklaring voor de verschillen tussen de generaties lijkt gezocht
t e m o e t e n worden in de algemene maatschappelijke ontwikkelingen in deze eeuw.
De teruggang in dialect kenmerken en in het gebruik van dialect is typerend voor
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de veranderde maatschappelijke context waarin het dialect functioneert, zo zou
de stellingname kunnen luiden (zie hoofdstuk 1 en 4). Deze stellingname ís verdedigbaar, maar aanvullend op deze stellingname bestaat de vraag of de veranderde
maatschappelijke context ook herkenbaar is in individuele sociale kenmerken van
de informanten.
Eén van de kenmerken die gepaard ging met de veranderingen in de algemene
maatschappelijke context is de stijging van de gemiddelde scholingsgraad van de
bevolking. Uit de eerste analyses van de genoten opleiding bleken er duidelijke
verschillen in scholingsgraad te bestaan tussen de groepen informanten. Gezien
de samenval tussen een daling in leeftijd in de mannelijke groepen informanten
en een stijging in scholing in diezelfde groepen, is het niet uitgesloten dat de
factoren leeftijd en scholing op zijn minst voor een deel op soortgelijke wijze
covariëren met de eerste taaiindex. Mocht dat het geval zijn dan is het voorstelbaar dat de variatie in de taaiindex tussen de generaties ook verklaard kan
worden met behulp van de verschillen in scholingsgraad tussen de generaties. Of
opleidingsverschillen de verschillen tussen de generaties mannelijke informanten
kunnen verklaren, valt te onderzoeken met behulp van een covariantie-analyse,
waarin opleiding de covariaat vormt. De variabele opleiding krijgt als covariaat
in een dergelijke analyse de kans om dat deel van de variantie voor haar rekening te nemen dat op basis van deze variabele verklaard кгш worden. Vervolgens
wordt de resterende variantie onderworpen aan een variantie-analyse. In het
onderhavige geval behelst de variantie-analyse slechts één variabele, nl. leeftijd.
Als de opleidingsverschillen tussen de generaties de verschillen tussen de generaties op de eerste taaiindex kunnen verklaren, dan zal de variabele leeftijd in een
covariantie-analyse geen significant effect meer opleveren.
Voordat deze analyse uitgevoerd wordt, is het zaak de variabele opleiding
nog eens nader onder de loep te nemen. Deze variabele kent vier waarden. De
correlatie met de eerste taaiindex bleek .667 te bedragen voor de mannelijke informanten, een redelijk hoge correlatie. Onderzoek van de strooidiagrammen en
van de regressie-coëfficiënten leverden aanwijzingen op dat een hercodering van
deze variabele meer rendement zou kunnen opleveren. De hercodering betreft
het samennemen van de categorieën 3 en 4 van deze variabele. Categorie 3 betreft middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (inclusief ( M ) U L O ) en categorie
4 betreft de hogere typen voortgezet onderwijs (inclusief HBS). De gehercodeerde variabele levert een hogere correlatiecoëfficiënt op, nl. .683. In termen van
verklaarde variantie leidt dat tot een verbetering van 2.0%. Dat is echter niet de
enige reden om tot een hercodering over te gaan. In de regressie-analyses waarvan
de resultaten in de volgende paragraaf aan de orde komen, bleken de residuele
scores een meer optimaal patroon op te leveren indien de gehercodeerde variabele gebruikt werd. Bovendien valt er ook een inhoudelijke argument ten gunste
van een hercodering. De scheidslijn tussen categorie 3 en 4 is vooral discutabel
vanwege de positie van het oude schooltype (M)ULO. Er zijn argumenten om dit
schooltype toe te voegen aan de vierde categorie, bijvoorbeeld omdat het vroeger
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toegang gaf tot vervolgonderwijs d a t tegenwoordig valt onder de categorie hoger
beroepsonderwijs. In feite valt dit schooltype moeilijk te categoriseren onder de
tegenwoordige indeling n a a r schooltypen. Het s a m e n n e m e n van de categorieën
3 en 4 ondervangt in elk geval een discutabele beslissing.
In tabel 10.12 s t a a n de resultaten van de covariantie-analyse. Een correcte
toepassing van deze analyse vooronderstelt dat de regressiecoëfficiënten voor de
variabele opleiding in de leeftijdsgroepen homogeen zijn. De test op homogeniteit
leverde het gewenste resultaat o p . E r is geen significant verschil tussen de 6's
( F = 1 . 1 2 7 , d/=:2,101).

variatiebron
covariaat
opleiding
hoofdeffect
leeftijd
residueel
totaal

% var.

sum of
squares

df

mean
square

F

ρ

52.278

1

52.278

93.974

.000

46.6

2.626
57.299
112.204

2
103
106

1.313
0.556

2.360

.099

2.3

Tabei 10.12: Covariantie-analyse van de eerste taaiindex (TAALj) voor de man
nelijke informanten ( n = 1 0 7 )

De resultaten in tabel 10.12 laten zien d a t de variabele opleiding de variantie
die gepaard gaat m e t de leeftijdsfactor voor h a a r rekening kan n e m e n . In de cova
riantie-analyse is het leeftijdsefiect niet langer significant. De analyseresultaten
zijn bevredigend t e n o e m e n . Verschillen tussen de generaties die v e r k l a a r b a a r
zijn op basis van scholingsgraad bieden een aantrekkelijker i n t e r p r e t a t i e k a d e r
dan de leeftijdsverschillen op zich. Leeftijd op zich is geen aantrekkelijke sociale
factor; het gaat o m de sociale verschillen die met leeftijd g e p a a r d g a a n .
10.6 VERKLARENDE VARIABELEN
Tabel 10.12 levert nog een bijkomend r e s u l t a a t o p . De variantie die de variabele
opleiding voor h a a r rekening kan n e m e n ( = 4 6 . 6 % ) is b e d u i d e n d hoger dan de
variantie in de groep mannelijke informanten die verklaard kon worden op basis
van beroepsgroep en leeftijd ( = 3 5 . 2 % ; zie tabel 10.4). Gezien dit r e s u l t a a t is het
r a a d z a a m o m n a te g a a n of het mogelijk is m e t de drie additionele variabelen t o t
een analysemodel te komen d a t een betere verklaring biedt voor of een aanvullend
inzicht geeft op de variatie in taalgedrag van de informanten.
Een geschikt i n s t r u m e n t hiervoor is de regressie-analyse. Voor een regressie
analyse zijn zes onafhankelijke variabelen beschikbaar. Voor alle duidelijkheid
passeren ze hieronder nog even de revue, t e z a m e n m e t h u n waardebereik:
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1. beroepsgroep (van laag tot hoog: 1 t / m 3);
2. leeftijd (voor de groep mannelijke informanten;
van j o n g n a a r o u d : 1 t / m 3);
3. sekse (voor de groep jongeren; vrouwelijk vs. mannelijk: 1 vs. 2);
4. opleiding (van laag n a a r hoog: 1 t / m 4);
5. sociale stijging (van daling n a a r stijging: -1 t / m 2);
6. dialect (van weinig n a a r veel: 0 t / m 4)
In de vorige p a r a g r a a f werd de variabele opleiding gehercodeerd. De w a a r d e n 3
en 4 werden s a m e n g e n o m e n als de w a a r d e 3. Ook bij de regressie-analyses zal
deze variabele in de gehercodeerde vorm gebruikt worden. Ook voor een andere
variabele is besloten o m de waardeschaal te herzien. Een herziening bleek t o t
betere, in elk geval tot b e t e r te i n t e r p r e t e r e n r e s u l t a t e n t e leiden. Het gaat o m de
variabele sociale stijging, die gehercodeerd is tot een dichotome variabele die een
onderscheid m a a k t tussen dalend of gelijkblijvend beroepsniveau ( = 1 ) en stijgend
beroepsniveau ( = 2 ) . D e onafhankelijke variabelen worden in de regressie-analyse
b e h a n d e l d als variabelen van intervalniveau 4 .
De eerste analyses betreffen de groep mannelijke informanten. De afhanke
lijke variabele is de eerste t a a i i n d e x (TAALj). De relevante resultaten worden
gepresenteerd in tabel 10.13.

b
β
beroep
-0.384 - 303 - 4
opleiding
- 0 662 - 555 - 7
constante
2 364
11
MR= 736 Ä 2 = 542
{F=G1 429, d/=2,104, p = 000)
Na toevoeging dialect
MR= 767 R2 = 589
(F=:49 180, d/=3,103, p= 000)

t_
ρ
142™ 000
581
000
222
000

Tabel 10.13: Resultaten regressie-analyse op de eerste taaiindex (TAALj) voor de
groep mannelijke informanten (τι=1ΰ7)

O p de onafhankelijke vanabelen is een stapsgewijze regressie t o e g e p a s t 6 . Al
de onafhankelijke variabelen zijn betrokken in deze analyse met uitzondering van
de variabele dialect. Deze variabele wordt niet beschouwd als een verklarende
variabele, m a a r als een aanvullende variabele die kan aangeven hoeveel residuele
of onverklaarde variantie nog gerelateerd is a a n de bekendheid met dan wel het
4

Aanvullende analyses gaven geen aanleiding om van deze aanname a f t e zien
' D e waarschijnlykheidsdrempel voor selectie bedroeg 05, de drempel voor verwijdering be
droeg 10
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gerapporteerde eigen gebruik van het dialect en daardoor aan het verklaarbare
part van de dialect-standaardtaaldimensie.
In de stapsgewijze regressie worden slechts twee variabelen toegelaten: opleiding en beroep. Dat houdt in dat twee variabelen geen rol van betekenis
meer hebben voor de verdere verklaring van de variatie in taalgedrag tussen de
mannen: leeftijd en stijging. De concurrerende rol van opleiding en leeftijd is al
in de vorige paragraaf aan de orde geweest. De opname van de variabele opleiding
in het regressiemodel heeft tot gevolg dat de variabele leeftijd geen aanvullende
verklaringskracht meer bezit voor de variatie op de eerste taaiindex. Voor de
variabele stijging gaat dezelfde soort van argumentatie op. Successievelijk opleiding en beroep zorgen ervoor dat de potentiële bijdrage van deze variabele
teruggedrongen wordt.
Het uiteindelijk geselecteerde model behelst een combinatie van beroep en
opleiding. Behalve dat de variabele opleiding het generatieverschil voor haar
rekening neemt draagt deze variabele ook zorg voor een verdere differentiatie
van de informanten binnen de generaties. Men kan dit effect interpreteren als
een verfijning van de vrij globale differentiatie naar sociale status die op basis
van de drie niveau's voor beroepsgroep is aangebracht. Voor de jongste groep
mannelijke informanten dient natuurlijk wel bedacht te worden dat het beroepsniveau een kenmerk is van de vader en het opleidingsniveau een kenmerk van de
informant zelf. Een beperking van de regressie-analyse tot de oudere mannelijke
informanten levert overigens een praktisch identiek resultaat op.
In vergelijking met de variantie-analyse voor de variabelen leeftijd en beroepsgroep levert het geselecteerde regressiemodel een zeer aanzienlijke stijging op in
de hoeveelheid verklaarde variantie. In de variantie-analyse bedroeg het percentage 35.2%; het percentage in het geselecteerde regressiemodel bedraagt 54.2%.
Dit laatste model is dus aanzienlijk succesvoller. De variabele dialect blijkt nog
te leiden tot een significante toename in de hoeveelheid verklaarde variantie.
Na toevoeging van deze variabele bedraagt de hoeveelheid verklaarde variantie
58.9%. Het is van niet gering belang dat de residuele scores na toevoeging van
deze variabele een uiterst acceptabel patroon te zien geven. Dat geeft aan dat
de variabelen in het regressie-model niet leiden tot een systematische over- of
onderschatting van het taalgedrag in specifieke groepen. Het ondersteunt de
waarde van de gepresenteerde uitkomsten van de regressie-analyse.
Hoe verhouden de onafhankelijke variabelen zich bij de jongeren? Bij de
analyses in deze groep doet zich het probleem voor dat er bij de meisjes een
bodemeffect optreedt. De variantie in deze groep is aanzienlijk lager dan in
de overige groepen, alleen al omdat een groot deel van deze groep vrij extreem
(en dus laag) scoort op de dialect-standaardtaaldimensie. Een lage score betekent een groter aandeel van standaardtaalelementen. Het gevolg is dat de
onafhankelijke variabelen minder goed uit de verf kunnen komen en dat de correlaties naar verwachting minder geprononceerd zullen zijn. Dat houdt ook in
dat een gecombineerde regressie-analyse voor de jongens en meisjes een enigszins
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vertekend beeld kan opleveren, omdat de resulterende regressiecoëfficiënten een
onderschatting voor de jongens en een overschatting voor de meisjes op zullen
leveren. Gezien het correlatiepatroon met de onafhankelijke variabelen (zie tabel 10.10) komen de beide groepen in grote lijnen overeen. In plaats van een
regressie-analyse voor de zes onafhankelijke variabelen te zamen wordt hieronder
een regressie-analyse gepresenteerd voor de variabelen beroepsgroep en sociale
stijging, waarvan de uitkomsten de overeenkomst tussen beide groepen nog eens
onderstrepen. Bovendien blijkt daaruit dat de variabele sociale stijging of, beter gezegd, sociale ambitie een zeer speciale rol vervult in de verklaring van het
taalgedrag van de jongeren.

model
jongens
beroep
ambitie
beroep + ambitie

meisjes
beroep
ambitie
beroep + ambitie

effect

6

beroep
constante
ambitie
constante
beroep
ambitie
constante

-0.5T2
1.072
-0.363
0.401
-0.925
-1.211
3.359

beroep
constante
ambitie
constante
beroep
ambitie
constante

-0.227
-0.101
-0.056
-0.482
-0.332
-0.360
0.579

ß
-.527
-.188
-.852
-.629

-.287
-.040
-.420
-.257

t

Ρ

-3.617
3.137
-1.119
0.894
-6.376
-4.706
6.051

.001
.004
.271
.378
.000
.000
.000

-1.747
-0.358
-0.232
-1.449
-2.214
-1.354
1.010

.090
.722
.818
.156
.034
.185
.320

TabeJ 10.14: Resultaten regressie-analyse op de eerste taaiindex (TAALi) voor de
groep jongeren (n=72) betreifende beroepsgroep en sociale ambitie

Uit tabel 10.14 blijkt dat sociale ambitie op zich geen relatie van belang
onderhoudt met de eerste taaiindex, maar dat de kracht van deze variabele pas
tot haax recht komt in combinatie met beroepsgroep. Dat geldt zowel voor de
groep jongens als de groep meisjes. Bij de groep jongens is het effect voor be
roepsgroep afzonderlijk al significant, maar het wordt versterkt in combinatie
met de variabele sociale ambitie. Bij de meisjes is het effect voor beroepsgroep
afzonderlijk (net) niet significant, maar in combinatie met sociale ambitie wordt
het effect dusdanig versterkt dat het significant wordt.
Hoe dient dit effect geïnterpreteerd te worden? De variabele sociale ambitie
blijkt een surpressor-variabele ten aanzien van beroepsgroep te vormen en dat
komt het sterkst tot uitdrukking bij de jongens, waar de variabele sociale ambitie
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in combinatie met beroepsgroep zelfs een significant effect vormt. Ten eerste
moet uit deze resultaten de conclusie getrokken worden dat de variabele sociale
ambitie bij de jongeren een rol van betekenis blijkt te vervullen in de verklaring
van hun taalgedrag. Ten tweede moet de conclusie getrokken worden dat eigen
kenmerken van de jongere informanten van aanvullende betekenis zijn voor hun
taalgedrag, in combinatie met het effect dat uitgaat van de beroepsgroep van
de vader. Dat juist de combinatie een beter resultaat oplevert, is niet vreemd,
omdat de mogelijke waarden van de variabele sociale ambitie gerelateerd zijn aan
de hoogte van de beroepsgroep van de vader. Door de definitie van de variabele is
het niet mogelijk voor de jongere informanten uit de hoogste beroepsgroep om een
positieve score te krijgen voor hun ambitie. Het zijn de informanten uit de lagere
beroepsgroepen die een positieve score kunnen krijgen. Door de sociale ambitie
in de regressie-analyse te betrekken wordt een verdere differentiatie aangebracht
tussen de informanten uit de lagere beroepsgroepen en deze differentiatie werkt
positief uit voor de omvang van het effect van de variabele beroepsgroep.
Het correlatiepatroon van de additionele variabelen geeft geen direkte aanleiding om verdergaande regressie-analyses uit te voeren voor de tweede taaiindex.
Er treden geen verrassende correlaties op die een verder inzicht zouden kunnen geven in de aard van de variatie op deze tweede taaiindex. De uitgevoerde
regressie-analyses leverden geen aanvullende inzichten op in de variatiestructuur
van deze index. Het enige resultaat van belang is dat met behulp van opleiding de verklaarde variantie verhoogd kan worden in vergelijking met de eerder
uitgevoerde variantie-analyses (zie 10.3).

Hoofdstuk 11
Strategieën, keuzes en utiliteit

11.1 INLEIDING

Bij de analyse van de taaivariabelen in de voorgaande hoofdstukken is steeds uitgegaan van een zekere mate van equivalentie van de betrokken varianten. Bij de
definitie van een taalvariabele stond steeds de categorisering van varianten primair; in geval van een fonetisch graduele variabele werden de fonetische verwante
varianten geordend op een dimensie tussen dialect (of non-standaard) en standaardtaal. Deze onderzoeksstrategie past in de traditie van het sociolinguïstisch
onderzoek. Het voordeel van een dergelijke benadering is dat er geen direkte
assumpties nodig zijn over de precieze werking van het taal variatieproces op het
niveau van het taalsysteem of het taalgedrag van de individuele taalgebruiker.
Het gaat om een tamelijk neutraal beschrijvingskader, waarin de onderscheiden varianten gedefinieerd zijn op basis van het variatiespectrum van dialect en
standaardtaal. Het moge duidelijk dat een theorie over taaivariatie en taalverandering echter niet neutraal kan zijn over de wijze waarop taalvariatieprocessen
hun beslag krijgen op het niveau van het taalsysteem en het taalgedrag van de
taalgebruiker.
Het meest bekende voorstel voor een taalstructurele verantwoording van variatie is de variabele regel. De variabele regel is vaak beschouwd als een belangrijke
vernieuwing en verbetering in de taalkunde (zie bijv. Dittmar 1973:168-176 en
Cedergren & Sankoff 1974). De verbinding tussen de toepassingswaarschijnlijkheden van een regel met intern- en extern-linguïstische parameters leek een
waardevol instrument op te leveren ter beschrijving van variatie in taal en taalgedrag. De theoretische status van variabele regels en het begrip waarschijnlijkheid
hebben heel wat discussie teweeg gebracht in de taalkunde. De teneur van de
discussie is overwegend negatief. Hudson (1980:184) constateert dat de theorie
van de variabele regels weinig tot geen invloed heeft gehad op de theorie over
linguïstische structuren, ondanks het feit dat linguïstische variabelen op uitge-
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bteide schaal zijn bestudeerd. De constatering van Sankoff (1978b) dat proba
bilistische concepten op weinig sympathie mogen rekenen in de taalkunde geldt
tien jaar later nog in even sterke mate.
In de analyses van de linguïstische variatie in Nijmegen in de voorgaande
hoofdstukken heeft het begrip variabele regel geen rol van betekenis gespeeld.
Het begrip waarschijnlijkheid daarentegen wel. In 11.2 t / m 11.4 zal allereerst
worden ingegaan op de status van de variabele regel en de betekenis van het
begrip waarschijnlijkheid, twee zaken die ogenschijnlijk zeer nauw met elkaar
verbonden zijn. Een hoofddoel van die bespreking is het uit de weg ruimen van
enkele veel voorkomende misvattingen over de variabele-regel-analyse.
Na die bespreking komt in 11.5 en 11.6 een drietal begrippen aan de orde, nl.
keuze, utiliteit en strategie. Deze drie begrippen, zo wordt beargumenteerd, zouden belangrijke elementen kunnen vormen in het formuleren van een theoretisch
raamwerk voor de verklaring van taaivariatie en taalverandering. Ze ondervangen in ieder geval een deel van de kritiek die in het verleden is geformuleerd ten
aanzien van de nogal descriptieve oriëntatie van veel taal variatie-onderzoek en
ten aanzien van de beperkingen typerend voor de variabele regel.
11.2 EQUIVALENTIE EN VERVANGBAARHEID
Een taalsysteem kan opgevat worden als een (geordende) verzameling regels en
elementen. De meest eenvoudige voorstelling is natuurlijk die van een verzameling elementen. Uitgaande van die (vereenvoudigde) voorstelling kunnen vier
benaderingen van het verschijnsel taaivariatie onderscheiden worden. Deze zijn
weergegeven in tabel 11.1 en de onderscheiding is gebaseerd op de wijze waarop
onderscheiden variëteiten van een taal of taalsysteem worden behandeld.

(1) uitgangspunt is de fundamentele heterogeniteit van variëteiten (idiolecten, cf. Paul)
(2) uitgangspunt is de intersectie van variëteiten
(cf. Weinreich's diasysteem)
(3) uitgangspunt is de vereniging van variëteiten (cf Labovs variabele regel, Kleins 'overall
grammar', implicationele schalen)
(4) uitgangspunt is de fundamentele ('ideale') homogeniteit van variëteiten ( cf Chomsky's ideale taalgebruiker)
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Tabe/ 11.1: Classificatie van de benaderingen van taalvariëteiten van een taal of
taalsysteem (V, — een taal variëteit)

Behalve dat tabel 11.1 de verschillende invalshoeken laat zien waaronder het
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verschijnsel van taaivariatie b e n a d e r d kan worden, laat deze tabel ook zien dat
het van wezenlijke betekenis is of b e s t a a n d e of waargenomen verschillen in t a a l
of taalgebruik worden beschouwd als relevante verschillen. Het dilemma of het
spanningsveld tussen het accepteren of verwerpen van variatie (bijv. door het
principe van de ideale spreker/hoorder) wordt door Labov als volgt geformuleerd:
" T h e basic mode of operation of linguistics a n d its raison d'être follow
from t h e need to resolve this contradiction: we find in principle a n d in
fact t h a t some differences don't m a k e a difference." (Labov 1975:7)
De reikwijdte van deze verklaring is zeer r u i m en de verklaring op zich is niet
beperkt tot b e p a a l d e delen van het taalsysteem. Veel van het onderzoek van
Labov is niettemin gericht op variatie op fonologisch en fonetisch niveau. Op dat
niveau lijkt taaivariatie het gemakkelijkst gevangen te k u n n e n worden onder het
criterium dat de variërende elementen geen betekenisverschil veroorzaken op referentieel niveau m a a r slechts op connotatief niveau. Het criterium van identiteit
van de referentiële betekenis heeft de nodige discussie veroorzaakt. Lavandera
(1978) trekt de pessimistische conclusie d a t dit criterium het kwantitatieve onderzoek n a a r linguïstische variabelen beperkt tot de lager geordende delen van
het taalsysteem en dat variatie tussen vormen die verschillen in h u n betekenis een
andere vorm van analyse vereist (zie ook Romaine 1981, 1984a). Dines (1980)
kiest een a n d e r e benadering. Zíj vecht de beperktheid van het criterium aan
en pleit voor de vervanging van het semantisch-referentieel criterium door het
ruimere criterium van functionele equivalentie. D a a r m e e wil zij de toepassing
van de variatie-analyse uitbreiden tot het niveau van d e 'discourse' 1 .
Het uitgangspunt van equivalentie, in welke vorm dan ook, h o u d t in dat
een variatie-analyse gekenmerkt wordt door het principe van de vereniging van
taalvariëteiten (de derde categorie in tabel 11.1). Het principe kan nog beter omschreven worden als de vereniging van taalvarianten. Zo'n verzameling
taalvarianten is gekenmerkt door de eigenschap van vervangbaarheid. Vervangbaarheid betekent dat de taalgebruiker één van de varianten zal gebruiken (de
verzameling is u i t p u t t e n d ) , m a a r dat hij ook één van de andere varianten had
kunnen gebruiken of selecteren. De taalgebruiker moet kiezen en het gebruik en
de selectie van taalvarianten vormt een keuzeproces. Guy e.a. (1986) komen tot
de volgende slotsom:
"We can always use quantitative means t o investigate t h e social distribution of a linguistic phenomenon, and we can quantitatively investigate the linguistic distribution of a variable provided t h a t we
can identify some choice point in t h e g r a m m a r were t h e variants are
selected or generated." (Guy e.a. 1986:28)
'Sankoff (1986) bevat in deel III enkele artikelen betreffende 'discourse' en variatie
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Ook Appel, Hubers & Meijer (1976) ruimen een centrale plaats voor het keuzebegrip in hun poging om systematiek te scheppen in de uiteenlopende sociolinguïstische onderzoeksterreinen. Sprekers maken bij voortduring keuzes en
deze keuzes lopen uiteen van keuzes op het niveau van talen of taalvariëteiten
tot keuzes op het niveau van fonetische vormvarianten.
De definitie van taaivariatie met behulp van het keuzebegrip roept een reeks
van vragen op. Op een drietal vragen zal hieronder worden ingegaan. Ten
eerste betreft het de vraag naar de status van het begrip waarschijnlijkheid in
een theorie over taaivariatie (11.3). Ten tweede betreft het de vraag naar de
verhouding van deze definitie met variabele regels en de variabele-regel-analyse
(11.4). Ten derde betreft het de vraag naar een meer inhoudelijke beschrijving
van het keuzebegrip en van de wijze waarop keuzes tot stand komen (11.5 en
11.6).
1 1 . 3 HET BEGRIP WAARSCHIJNLIJKHEID

Het waarschijnlijkheidsbegrip vormt een bron van discussie en onenigheid, niet
alleen in de sociolinguïstiek. Dat is niet verwonderlijk. Pas in de Renaissance
ontstond een wiskundige calculus voor toevalsberekeningen 2 . Vooral sinds die tijd
woedt een nogal hevige strijd over de wetenschappelijke en filosofische status van
het begrip waarschijnlijkheid of probabiliteit. De oorzaak moet gezocht worden
in de immanent dualistische aard van het begrip. Het heeft een objectieve kant
in die zin dat het toeval een berekenbare kant heeft en het heeft een subjectieve
kant in die zin dat een beroep gedaan wordt op mate van geloof of vertrouwen
en op onzekerheid 3 .
De algemene wetenschappelijke discussie over het begrip waarschijnlijkheid
heeft ook de sociolinguïstiek niet onberoerd gelaten. Er zijn drie soorten bezwaren naar voren gebracht tegen de incorporatie van het waarschijnlijkheidsbegrip
in een theorie over taal en taalgedrag:
1. Een gebrek aan waarde voor een wetenschappelijke theorie in het algemeen.
De algemene filosofische discussie over de status van probabilistische verklaringen of regels in een wetenschappelijke theorie is meer recent ook terug
te vinden in de discussies over de vorm van een verklarende theorie over
taaivariatie en taalverandering (zie o.a. Itkonen 1980, Lass 1980, Romaine
1981, 1982a, Dittmar 1983). Het meest extreme standpunt neemt Lass
(1980) in. Hij verwerpt radicaal alle soorten van verklaringen die niet voldoen aan de eisen van het zogenaamde deductief-nomologische model. Dit
model accepteert geen regels of wetmatigheden van probabilistische of inductieve aard. Lass stelt dat verklaringen in probabilistische termen niet
3
Een uitstekend overzicht van de geschiedenis van het begrip waarschijnlijkheid biedt Hacking
(1978).
Het dualistisch karakter van het begrip waarschijnlijkheid wordt uitgebreid besproken door
Hacking (1978:hst.2).
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interessant zijn omdat ze niet ontkracht kunnen worden door empirische
onderzoeksresultaten. Om diezelfde reden moet een probabilistisch mechanisme in taalregels verworpen worden en daarmee zijn we bij het volgende
bezwaar aanbeland.
2. Een gebrek aan waarde voor een taaltheorie.
Cedergren & Sankoff (1974) beschouwen de toepassingswaarschijnlijkheden
van taalregels als een onderdeel van de taalcompetence. Het taalgebruik,
de performance, vormt als het ware een steekproef van deze onderliggende
waarschijnlijkheidsparameters. Er zijn bezwaren van formele en van psychologische aard geopperd tegen deze zienswijze. Van formele aard is het
bezwaar dat de toevoeging van waarschijnlijkheden noch van invloed is op
de vorm van de grammatica noch op de verzameling regels 4 . Het bezwaar
van psychologische aard betreft de werking van een probabiliteitsmechanisme in de menselijke geest. Bickerton (1971) is van mening dat het
uitgesloten is dat sprekers op een of andere wijze een soort boekhouding
zouden kunnen voeren over de frequentie van de toepassing van taalregels.
Waarschijnlijkheidspatronen zijn hooguit het gevolg van incompetentie of
onzekerheid bij sprekers vanwege 'imperfect learning'. Bickerton is de mening toegedaan dat veel van de variatie die in sociolinguïstische studies
gesignaleerd wordt het gevolg is van het samenvoegen (aggregeren) van gegevens van verschillende sprekers. De gevonden variatie is het gevolg van
de samenvoeging van variatie tussen sprekers en niet het resultaat van variatie binnen sprekers. Kortom, de gevonden variatie is een artefact van de
gevolgde onderzoeksstrategie.
3. Een gebrek aan waarde voor een taalgebruikHheorie.
Als men bereid is om waarschijnlijkheidswaarden te hechten aan taalregels,
dan is nog steeds verre van duidelijk hoe deze waarden gekoppeld zouden
moeten worden aan zaken als het linguïstisch bewustzijn, stijlverschuiving,
monitorprocessen en interactionele factoren in het spreekproces. Voor de
beschrijving en verklaring van taalgedrag zouden regels geformuleerd moeten worden die in staat zijn rekenschap af te leggen van de "interactive
meaning, that is, with the effects of intended meaning on the understanding by the hearer (the interpretive result)" (Dittmar 1983:233). Taalregels met min of meer gefixeerde waarschijnlijkheidsparameters zijn niet
toegerust voor het verantwoorden van de rol van interactionele intenties,
beslissingen en strategieën.
De bezwaren die tegen de opname van een probabiliteitsmechanisme in de taaicompetentie gericht zijn, moeten voor een groot deel als terecht worden aangemerkt. Dat gaat evenwel uitsluitend op voorzover de bezwaren zich richten op
^Dat wil niet zeggen dat et geen beperkingen zijn in de relatie tussen frequentiepatronen en
de verzameling mogelijke grammatica's (zie Klein 1974:99).
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een objectieve interpretatie van het begrip waarschijnlijkheid, een interpretatie
die de boventoon lijkt te voeren in de traditie van de analyse van taaivariatie
in termen van variabele regels. In deze traditie wordt waarschijnlijkheid veelal
geïnterpreteerd als een gefixeerde toepassingswaarde van een taalregel. Deze
waarde kan worden achterhaald of, beter gezegd, geschat door middel van de
berekening van de relatieve frequentie van een bepaald linguïstisch kenmerk.
Een subjectieve interpretatie van het optreden van waarschijnlijkheid verschaft een veel acceptabeler theoretisch kader. In een subjectief kader wordt
het verschijnsel van waarschijnlijkheid gezien als een veranderlijke index gebaseerd op menselijke 'beliefs' of attitudes. Centraal staat onderzoek naar de wijze
waarop mensen twijfel en onzekerheid wegen. Het uitgangspunt is dat mensen
de capaciteit bezitten om te kiezen uit een verzameling alternatieven en bij die
keuze spelen overwegingen betreffende mogelijke 'winst' of 'verlies' een bepalende
rol. Het zou dan mogelijk moeten zijn om menselijk gedrag te verklaren en te
formaliseren onder condities van onzekerheid (cf. De Finetti 1978, Weatherford
1982:219-240). Een dergelijke benadering lijkt veelbelovend voor taaivariatieonderzoek. Het biedt de mogelijkheid om de spreker en zijn intenties te betrekken
in de definitie van het begrip probabiliteit 5 .
Verder dient vastgesteld te worden dat het verwerpen van probabiliteitsmechanismen in een taaltheorie niet automatisch tot de conclusie mag leiden dat
het probabiliteitsbegrip ongeschikt zou zijn als heuristisch hulpmiddel in onderzoeksanalyses. Waarschijnlijkheidsverdelingen en -schattingen zijn uitermate
bruikbaar in de analyse van taalvariatiepatronen. Een begrip als onverklaarde
variantie kan fungeren als toetssteen voor de mate van succes van analyses. Het
ontbreken van een volledige verklaring voor de gevonden variatiepatronen sluit
zeker niet uit dat een relevant deel van de vaxiatiepatronen verklaard kan worden
en dat met een redelijke mate van succes determinerende factoren getraceerd en
getoetst kunnen worden.
1 1 . 4 VARIABELE REGELS

Het schijnt het noodlot van de variabele regel te zijn, dat steeds opnieuw verwarring ontstaat over de variabele regel als regelmodel voor de verklaring van
taaivariatie en over de variabele regel als statistische analysetechniek. De bron
van de verwarring is duidelijk. In de eerste publicaties over de variabele regel vallen het linguïstisch model en de statistische interpretatie samen. Dat geldt zowel
voor het additieve model (Labov 1969) als het multiplicatieve model (Cedergren
& SankofF 1974). Beide versies werden ontwikkeld als een kwantitatieve, probabilistische uitbreiding van de generatieve fonologische analyse en het bijbehorende
5

Het is met zonder belang om op te meiken dat de axioma's van de waarschijnlijkheidsrekening
zowel in de objectieve als subjectieve benadering geaccepteerd worden Dat houdt voor de
subjectieve benadering in dat ervan uitgegaan wordt dat het menselijk gedrag consistent en
rationeel is
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contextgevoelige regeltype. In statistische zin zijn beide modellen inadequaat en
ze zijn intussen dan ook vervangen door het zogenaamde logit-model (Sankoff
1988). Dit analysemodel komt overeen met moderne statistische analysetechnieken van discrete multivariate verdelingen (zie o.a. Bishop e.a. 1975). Het
nieuwe analysemodel wordt in de sociolinguïstiek nog steeds gepresenteerd onder
de noemer van de variabele regel en de variabele-regel-analyse. Als analysetechniek heeft dit model echter een veel groter bereik zoals Sankoff & Labov (1979)
terecht opmerken:
"Whenever a choice process is postulated in linguistic performance,
especially choice which is conditioned by a number of cross-cutting
linguistic and/or extralinguistic factors, a variable rule analysis, which
is after all a statistical general way for handling conditioned binomial
variables of all types, can be fruitfully undertaken." (Sankoff & Labov
1979:217)
In een overzichtsstudie van de variabele regel laat Sankoff wederom geen onduidelijkheid bestaan over de status van de variabele-regel-analyse:
"... variable rule analysis (which, in present usage, does not necessarily involve 'rules' at all) pertains specifically to the probabilistic
modeling and the statistical treatment of discrete choices and their
conditioning." (Sankoff 1988)
In de bovenstaande citaten valt op dat het keuzebegrip van centrale betekenis
is. Ook geven de citaten aan dat de variabele regel als taaltheoretisch construct
onderscheiden moet worden van de variabele regel als statistische techniek. Men
zou in het eerste geval van het variabele-regel-model en in het tweede geval van
de variabele-regel-analyse.
Als algemeen model voor taalvariatie voldoet de variabele regel niet. Veel
vormen van taaivariatie zijn niet onder de noemer van een variabele regel te
vangen. Als analysetechniek is de variabele regel zeker niet de enige mogelijke
zinvolle vorm van statistische analyse. Deze tamelijk gecompliceerde situatie
wekt vaak verwarring, ook al omdat niet alle sociolinguïsten voldoende kennis
bezitten om de statistische merites te overzien van de variabele-regel-analyse,
De opmerking dat de variabele-regel-analyse niet het alleenrecht heeft in de
analyse van taaivariatie wordt hier niet verder geadstrueerd met een technische
discussie. In de voorgaande hoofdstukken zijn andere statistische technieken
toegepast, o.a. multiple regressie en loglineaire analyse, en het lijkt niet te stoutmoedig om te concluderen dat ook met deze technieken valide resultaten geboekt
kunnen worden. Het verdient zeker aanbeveling om een aparte studie te wijden
aan de voor- en nadelen van de verschillende statistische analysetechnieken. Een
nadeel van een ruime verspreiding van het voor sociolinguïsten geschreven computerprogramma VARBRUL, dat de variabele-regel-analyse uitvoert (zie Sankoff
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1988), zou kunnen zijn dat het sociolinguïstisch onderzoek zich nogal eenzijdig
bedient van dit programma zonder naar alternatieve technieken te kijken, met
als gevolg dat de onderzoeker zich ontslagen acht van de plicht om over de assumpties en eigenschappen van de gekozen analysetechniek na te denken.
Welke statistische techniek ook gekozen wordt, het blijft typerend voor de
uitkomsten dat er een toevals- of waarschijnlijkheidscomponent aanwezig is. Die
component kan beschouwd worden als een gevolg van inherente taaivariatie of
als een gevolg van onvoldoende kennis van de kant van de onderzoeker om alle
condities die het keuzeproces beïnvloeden te determineren. Die component geeft
ook bij voortduring aanleiding om de variabele-regel-analyse te verwerpen en de
motiveringen daarvoor kunnen in twee categorieën verdeeld worden. Ze vallen
onder de categorie van linguïstische aard of onder de categorie van sociologische
dan wel sociaal-psychologische aard. Typerend voor de eerste categorie is Singh
(1987), typerend voor de tweede categorie is Huspek (1986). Beide typen van
kritiek komen er op neer dat variabiliteit in taal volstrekt voorspelbaar dan wel
determineerbaar is mits de juiste uitgangspunten en condities gekozen worden.
Singh (1987) is van mening dat fonologische variatiepatronen voorspelbaar zijn
op basis van prosodische principes. Huspek (1986) is van mening dat het voorkomen van taalvarianten determineerbaar dan wel verklaarbaar is op basis van
kennis van de sociale context. Beide visies zijn nogal naïef. Ze overschatten het
bestaande inzicht in taalvariatiepatronen en ze onderschatten de mogelijkheden
en de verdiensten van de statistische analyse van taalvariatiepatronen.
1 1 . 5 KEUZES EN UTILITEIT

Al wordt het keuzeproces tussen concurrerende taalvarianten op meerdere plaatsen in de literatuur als kenmerkend element van taalvariatie-onderzoek aangeduid, het is opvallend dat nergens een poging wordt gedaan om dit aspect nader
uit te werken. Dat is alleen al opmerkelijk omdat sinds het midden van de
vijftiger jaren de beslissingstheorie een belangrijk onderzoeksgebied vormt in de
economie, statistiek, psychologie en filosofie. Nu is het niet de bedoeling om op
deze plaats het theoretisch kader van de beslissingstheorie breed uit te meten.
De uiteenzetting hier is beperkt tot een nogal summiere weergave van enkele
basisbegrippen die ook waardevol zouden kunnen zijn in een theoretisch sociolinguïstisch kader.
Basisbegrippen in de beslissingstheorie zijn6: - beschikbare alternatieven of
handelingen (acts); - de mogelijke toestanden van de 'wereld' ('states of the
world'); - de consequenties of uitkomsten van de keuzes ('outcomes'). Deze
elementen zijn gemakkelijk herkenbaar in een situatie waarin een spreker uitingen
moet formuleren. Een spreker moet kiezen uit mogelijke alternatieven (bijv.
dialectvorm versus standaardtaalvorm). Bij die keuze zal hij rekening houden
inleidingen in de beslissingstheorie zijn byv. Coombs, Dawes к Tvcrsky (1970:hfst.5) en
Gätdenfors & Sahlin (1988).
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met de perceptie van de gedane keuzes door de hoorder (states of the world)
en de consequenties van de evaluatie door de hoorder (outcomes). Gegeven
deze basisbegrippen luidt de vraag hoe een spreker een optimale strategie kan
vinden ofwel hoe een beslissingsregel geformuleerd kan worden voor het maken
van een keuze. De keuzesituatie is weergegeven in tabel 11.2 in een zogenaamde
beslissingsmatrix.

alternatieven

ai = gebruik
variant χ
a2 = gebruik
variant y

si = variant χ
gewenst
оц — 'success'

S2 — variant y
gewenst
οι 2 = 'failure'

021 = 'failure'

£>22 = 'success'

TabeJ 11.2: Voorbeeld van een eenvoudige beslissingsmatrix

De berekening van de verwachte waarde (Expected Value -- EV) van elk al
ternatief (elke rij) zou de grondslag kunnen vormen voor het formuleren van een
eenvoudige beslissingsregel en wel de regel dat het alternatief met de hoogste ver
wachte waarde gekozen dient te worden. De verwachte waarde van een alternatief
is de som van de waarde van de uitkomsten gewogen door de waarschijnlijkheid
van voorkomen van een bepaalde toestand (state of the world). Voor alternatief
ai in tabel 11.2 kan de verwachte waarde berekend worden met de formule:
EV(ai)

=

((de waarde van uitkomst оц) χ
(de waarschijnlijkheid van voorkomen van Si)) f
((de waarde van uitkomst 012) χ
(de waarschijnlijkheid van voorkomen van S2))

— оц x p(s1) + o12 χ р(з2)
De berekeningswijze kan toegelicht worden met het voorbeeld in tabel 11.3.
Veronderstel dat een spreker moet kiezen tussen twee alternatieven ai en 02
(zie tabel 11.3; het derde alternatief in tabel 11.3 komt verderop nog ter sprake).
Verder is aan de uitkomsten in tabel 11.3 een waarde toegekend, nl. +.5 bij
een succesvolle keuze en .5 bij een foutieve keuze. Deze uitkomsten zijn te
beschouwen als de winst- en verliesrekening. Bovendien is in tabel 11.3 de kans
op ij en S2 aangegeven. De kans bedraagt respectievehjk .4 en .6. Toepassing
van de formule voor de verwachte waarde leidt dan tot de volgende uitkomsten
voor de verwachte waarden:
EV(a 1 )

= Ou X p(si) + оц χ p(s 3 )
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αχ = gebruik χ
α 2 = gebruik y

alternatieven

states
si = variant χ «2 = variant у
gewenst ρ=Λ
gewenst р=.б
оц = 4 .5
012 = - 5
022 = 4-5
»21 = - . 5

аз = gebruik ζ

озі = О

032 = О

Tabel 11.3: Beslissingsmatrix voor een gefingeerd linguïstisch keuzeprobleem

=
EV(a2)

(+.5 χ .4) + ( -.5 χ .6) = - . 1

= cai xp(si)
=

4 o22 x р{зг)

(-.S χ .4) 4- (+.5 χ .6) = f .1

De beste keuze is de keuze met de hoogste verwachte waarde en dat is in het
onderhavige voorbeeld de keuze voor 02. De functie van de verwachte waarde
blijkt echter geen goede voorspeller van menselijk gedrag in het algemeen; mensen
zouden anders geen roulette spelen of verzekeringen afsluiten. De voorkeuren of
keuzes blijken samen te hangen met de attitude ten opzichte van succes en falen.
De waarde of waardering van uitkomsten blijkt bepaald te moeten worden door
een utiliteitsmaat of -functie die aan de uitkomsten een waarde toekent. Op
basis van deze functie кал dan de verwachte utiliteit ('expected utility' = EU)
berekend worden. Veronderstel dat bij de bepaling van de utiliteitswaarde de
volgende regels gelden:
u(oim) =
u(olTn)

l/o, m

= o¡m

if Orni < О
if От > О

De berekening van de 'expected utilities' van de twee eerste alternatieven uit
tabel 11.3 leidt dan tot de volgende resultaten:
EUiai)

= u(oii) x p{si) 4 «(o^) x p{s2)
-

(ii(4.5) χ .4)) 4 H - . 5 ) x .6))

^

(.25 χ .4) + (-2 χ .6) = -1.10

EU(a2) = Цогі) x P ( s i ) + u{022) x Р{3г)
= {u{~.5) χ .4) + (u(4.5) χ .6)
= (-2 χ .4) + (.25 χ .6) = -0.65
De variant у ( = α 2 ) is nog steeds de variant die geprefereerd wordt. Beide alter
natieven hebben nu echter een negatieve utiliteitswaarde, een situatie die niet
bepaald benijdenswaardig is bij het maken van een keuze. Zo'n resultaat is mo
gelijk omdat door de gekozen utiliteitsfunctie in het onderhavige voorbeeld een

Strategieën, кеигез en utiliteit

291

negatieve uitkomst zwaarder gewogen wordt dan een positieve uitkomst. Zo'n
beslissingssituatie kan speciale gevolgen hebben. Daarop wordt in de volgende
paragraaf ingegaan alsook ook op de rol van de derde variant in tabel 11.3.
Ondanks de uiterst summiere informatie die gepresenteerd is over de beslis
singstheorie kan op grond van deze informatie aangegeven worden op welk punt
deze theorie een aanvulling geeft op bestaande taalvariatie-analyses. Het be
grip utiliteit en de utiliteitsfunctie biedt de mogelijkheid om in keuzeprocessen
behoeftes en wensen van taalgebruikers op te nemen. Tevens biedt het begrip
utiliteit mogelijkheden om taalvariatieprocessen in verband te brengen met al
gemene spreekstrategieën.
Ter afronding moet nog opgemerkt worden dat de bespreking van de beslissingstheorie geënt was op individuele beslissingen. Er zijn ook interessante
aanzetten voor onderzoek van beslissingen op het niveau van groepen. Verder
kunnen twee typen beslissingsproblemen op individueel niveau onderscheiden
worden: beslissingen die genomen moeten worden onder onvolledige kennis en
beslissingen die genomen moeten worden terwijl de preferenties onzeker zijn. In
het eerste geval betreft de onzekerheid de (toekomstige) toestand van de wereld
(het bovenstaande voorbeeld betreft dit type beslissingsprobleem); in het tweede
geval betreft de onzekerheid de voorkeuren van degene die de beslissing moet
nemen. Het tweede beslissingstype zou een aanzet tot een theoretisch kader kunnen bieden voor keuzefluctuaties bij zich herhalende keuzes, ΐη psychologisch
onderzoek worden dergelijke fluctuaties onder meer in verband gebracht met
aandachtsverschuivingen (Coombs, Dawes & Tversky 1970:148). De vergelijking
met de rol van aandachtsverschuivingen in taaiproductieprocessen ligt voor de
hand.
11.6 STRATEGIEËN
De begrippen keuze en utiliteit kunnen weer in verband gebracht worden met
het begrip strategie. In feite vormen de alternatieve handelingen in tabel 11.3 de
mogelijke strategieën voor de spreker in het betreffende keuzeprobleem. Het betreffende voorbeeld is natuurlijk nogal eenvoudig maar het illustreert wel dat deze
wijze van voorstelling aangeeft dat de keuze tussen alternatieven 'goal-directed'
is. Communicatie geschiedt met een bepaalde intentie, met een bepaald doel.
Om dat doel te bereiken zal een spreker zich, bewust dan wel minder bewust,
moeten bedienen van adequate strategieën. Het doel van de communicatie of
de intenties van de spreker hebben gevolgen voor de vormen gegenereerd door
taaiproductieprocessen 7 .
Een opmerkelijk voorbeeld van de relatie tussen vorm en doelstellingen van
T
De doelstellingen in het communicatieproces beïnvloeden ook de wijze van de perceptie of
verwerking van talige informatie. Noordman fc Vonk (1987) stellen vast dat het verwerken van
tekst (het lezen) een selectief proces is en dat het selectieproces afhankelijk is van het doel van
de lezer.

292

Hoofdstuk 11

de communicatie wordt gevormd door de structuureigenschappen van tweelingtalen. In een overzichtsstudie stelt Bakker (1987) vast dat tweelingen soms een
'autonome' taal ontwikkelen die voor de omgeving onbegrijpelijk is. De structuur lijkt vooral gebaseerd op pragmatische principes. Hij concludeert dat het
ontbreken van een morfologische markering in combinatie met de afwezigheid
van een vaste woordvolgorde voor de onderlinge communicatie van tweelingen
geen beletsel is omdat de 'intieme' en grotendeels identieke ervaringswereld de
context van de geverbaliseerde informatie disambigueert. Structuureigenschappen als morfologische markering en woordvolgorde "zijn pas van belang wanneer
iemand iets probeert uit te leggen aan iemand die niet aanwezig is of was bij een
gebeurtenis. Bepaalde semantische markeringen (zoals tense, modus en aspect
en een strategie voor het markeren van semantische relaties van nomina) zijn
dan pas nodig" (Bakker 1987:101).
Ook in de literatuur over tweede- en vreemdetaalverwerving worden vormkenmerken in verband gebracht met strategieën, met name in verband met lexicale
strategieën (zie Broeder e.a. 1988:5-8). Daar wordt gesproken van compensatiestrategieën of vermijdingsstrategieën 8 . Deze terminologie sluit goed aan bij het
type processen dat aangetroffen wordt in taalsociologisch en sociolinguïstische
onderzoek in situaties waarin zich keuzeproblemen voordoen.
Dat betreft vooral het begrip vermijdingsstrategie. In tabel 11.3 is een derde
alternatief toegevoegd en het blijkt dat in sommige situaties een ongewenste
keuze vermeden kan worden door de keuze van een additioneel alternatief dat
een zekere neutraliteitswaarde vertegenwoordigt. Dat alternatief biedt een hogere utiliteitswaarde dan de oorspronkelijke alternatieven. Een voorbeeld op het
niveau van de keuze tussen taalvariëteiten geeft Scotton (1976). Om de keuze
tussen twee of meerdere sociaal gestigmatiseerde variëteiten te vermijden kan de
keuze vallen op een variëteit met een meer neutrale positie, een lingua franca, een
taalvariëteit die in feite de taal van niemand is (Scotton 1976:920). De positie van
Europese talen in Afrika en Azië is deels hierdoor verklaarbaar 9 . Een sprekend
voorbeeld op het niveau van taalvarianten biedt de tussenvariant /ae:/ behorend
bij de taalvariabele (aar) (zie 7.7.5). Deze tussenschakel bleek afhankelijk van
de tegenstelling tussen de dialectvariant en de standaardtaalvariant. De keuze
van deze tussenvariant houdt een vermijding in van de keuze tussen de dialecten standaardtaalvariant. Een ander voorbeeld in het Nijmegen-onderzoek is de
hoge frequentie van de tussenvariant bij de fricatieven in de voorgelezen woordenlijst, zelfs in woorden die van huis uit een stemloze fricatief bezitten (zie 6.4.4).
8
KIein (1986) definieert de verwerving van een tweede taal m termen van taken ('tasks') voor
de leerder De lecrder üiet zich gesteld voor twee gerelateerde maar duidelijk onderscheiden
taken, een communicatietaak en een leertaak In feite kunnen deze 'tasks' opgevat worden als
strategieën op een hoog hierarchisch niveau
'Vergelijkbaar is het scheppen van een nieuwe taal Appel & Muysken (1987 134-135) geven als
voorbeeld het Bahasa Indonesia Een intrigerend voorbeeld van de (etnische) neutrahteitsfunctie
van een nieuwe hybride taalvariëteit in Zaïre geeft Goyvaerts (1988)
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Zoals al is vermeld in 7.5.5, gebruiken Chambers & Trudgill (1980) en Trudgill (1986:60-62) de aanduiding 'fudged' lect of dialect voor vormen die zich in
fonetisch opzicht nestelen tussen de oorspronkelijke vorm en de beoogde vorm 10 .
Een andere strategie voor het vermijden van een (definitieve) keuze is een
(verhoogde) vermenging van de betrokken variëteiten door middel van codewisseling ('code switching') of codevermenging ('code mixing' = wisseling binnen
zin). Het is dan niet zozeer de externe motivering van afzonderlijke 'switches'
die een verklaring behoeft maar het is veeleer de frequentie van de 'switches'
die sociale betekenis draagt (zie o.a. Appel & Muysken 1987:130). De vermijding van een keuze leidt tot het opvoeren van de hoeveelheid wisseling tussen
en vermenging van de betrokken taalvariëteiten. Processen van codewisseling en
codevermenging tussen dialect en standaardtaal worden beschreven in Giesbers
(1986) die onderzoek deed in het Noordlimburgse dorpje Ottersum. Hij vond
een groot aantal 'switches' in zijn onderzoek en de uitkomsten passen in het
kader van de resultaten gevonden bij 'switches' tussen structureel meer onderscheiden taalvariëteiten. Het opmerkelijke in vergelijking met het onderzoek in
Nijmegen is de mogelijkheid tot het onderscheiden van de dialect- en de standaardtaalvariëteit in het spontane taalgedrag. Een dergelijk onderscheid heeft
voor de taalvariatiepatronen in Nijmegen weinig zin. In Nijmegen tekent zich
duidelijk een continuüm af tussen dialectvarianten en standaardtaalvarianten en
geen scheidslijn tussen structureel gescheiden variëteiten. Vermenging treedt dan
ook op op het niveau van varianten en niet op het niveau van variëteiten. Dat
is ook het geval in het onderzoek van Thelander (1982), die een prachtig voorbeeld geeft van de variabiliteit in de keuze op het niveau van taalvarianten. Dit
voorbeeld is gereproduceerd in figuur 11.1.
Figuur 11.1 laat het covariatiepatroon zien tussen de leeftijd van de betrokken sprekers en de relatieve frequentie van 12 taaivariabelen, bestudeerd in het
Zweedse Burträsk. Gaande van de oudere naar de jongere leeftijdsgroepen vindt
een geleidelijke afname plaats in de variabiliteit van de varianten per taalvariabele terwijl tegelijkertijd de dialect- of de standaardtaalvariant aan frequentie
wint. Terwijl het taalgedrag van de oudere informanten gekenmerkt wordt door
een vermijding van een keuze door een intensieve vermenging van taalvarianten,
wordt het taalgedrag van de jongeren gekenmerkt door een duidelijke keuze voor
de dialect- of standaardtaalvariant. Het opvallende is dat de uiteindelijke keuze
van de jongeren op het niveau van de taalvariabelen opnieuw gekenmerkt wordt
door een vermenging van dialect- en standaardtaalelementen.
Uit de laatste voorbeelden kan de conclusie getrokken worden dat het opvoeren van de variabiliteit in taal het gevolg is van een algemenere strategie.
Het centraal stellen van het proces van keuzes en daaraan gekoppeld van strategieën als onderzoeksdomein voor sociolinguïstisch onderzoek heeft aantrekkelijke
l0
Interessaiit in dit opzicht is het gebruik van het begrip neutraliteit in taalstructutele zin bij
onderzoek naar codevermenging (zie Appel & Muysken 1987:126-128, Muysken 1987)
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Figuur 11.1: Grafische weergave van de taalvariatiedata van Thelander (1982:
figuur 3)

kanten, zo lijkt het. Op meerdere plaatsen in de literatuur zijn verdere aankno
pingspunten te vinden. Een voorbeeld is het 'social skill model' in Clark & Argyle
(1982), waarin de hiërarchische structuur van taalgedrag en van taaiplanning in
het taaiproductieproces benadrukt wordt. Ook de taalaccommodatietheorie van
Giles lijkt genoemd te moeten worden. In Giles & Powesland (1975:158-159)
wordt het accommodatiemodel gepresenteerd als een keuzeproces (de spreker
kiest een 'pattern of speech' uit zijn 'speech repertoire'). Het begrip strategie
komt om de hoek kijken wanneer taaiaccommodatie als volgt omschreven wordt:
"Accomodation through speech can be regarded as an attempt on the part of the
speaker to modify or disguise his persona in order to make it more acceptable to
the person addressed" (Giles & Powesland 1975:158). Niettemin kleven er aan de
taalaccommodatietheorie een aantal bezwaren die opgevangen moeten worden in
een sociolinguïstische theorie die gebaseerd is op de begrippen keuze, utiliteit en
strategie. De bezwaren betreffen (a) het feit dat niet alleen de hoorder maar ook
de spreker zelf een referentiepunt moet zijn in de keuze tussen alternatieven en
(b) het feit dat de gekozen strategie niet alleen geënt moet zijn op de gewenste
'approval' van de hoorder maar ook op de algemene doelstellingen en normen in
de betreffende interactiesituatie 11 .
11
Dat deze aanvullingen meer dan noodzakelijk гцп komt onmiskenbaar naar voren in de
resultaten die vermeld worden in Thakerar, Giles & Cheshire (1982) Een duidelijke verbetering
biedt het theoretisch kader van de 'speech accommodation theory' geschetst m Coupland е.a
(1988)

Hoofdstuk 12
Conclusies en discussie

12.1 DE DOELSTELLINGEN

In hoofdstuk 1 worden de doelstellingen opgesomd van het onderhavige sociolinguïstische onderzoek naar taaivariatie in Nijmegen (zie 1.4). De eerste doelstelling van inhoudelijke aard betrof het traceren en beschrijven van structurele
elementen in de variatie van taal en taalgedrag. Er zijn uiteenlopende informatiebronnen benut om een beeld te krijgen van de huidige taalsituatie in Nijmegen.
Het onderzoek was weliswaar primair sociolinguïstisch van aard, maar de inkadering van sociolinguïstische onderzoeksresultaten vergt een brede gegevensverzameling. Er zijn gegevens verzameld van historische en sociaal-geografische aard
over de ontwikkeling van steden alsook over de stad Nijmegen zelf (zie hoofdstuk
1 alsook hoofdstuk 3). Er zijn gegevens verzameld van taalsociologische aard
via vragen aan de informanten met betrekking tot het spreken van het Nijmeegs
dialect en hun meningen en oordelen over het Nijmeegs dialect (zie hoofdstuk
4). Er zijn gegevens verzameld van talige aard en wel door middel van een test
betreffende de kennis van het dialect (zie hoofdstuk 5), door middel van het voorlezen van een woordenlijst (zie hoofdstuk 6) en door middel van onderzoek van
spontaan gesproken taal (zie hoofdstuk 7 en 8). Verder zijn er bij de informanten
met behulp van vragenlijsten gegevens verzameld van sociaal-demografische aard
(zie hoofdstuk 2 en 10).
In het algemeen kan gesteld worden dat de vele analyses een gestructureerd
beeld opleverden van de sociale en linguïstische differentiatie van de taalvariatiepatronen in Nijmegen, tenminste voor wat betreft de autochtone Nijmegenaren. De analyses van de talige gegevens in relatie tot de sociaal-demografische
variabelen beroepsgroep, leeftijd en sekse (zie hoofdstuk 5 t / m 8) gaven een
systematisch patroon te zien. Het meest frequent was een patroon waarbij het
aandeel van de dialectvarianten (a) daalde met het stijgen van het beroepsniveau,
(b) daalde bij de jongere informanten en (c) daalde bij de meisjes in vergelijking
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rnet de jongens. In de onderzochte taaivariabelen werd dit patroon gevonden
zowel bij de fonologische taaivariabelen in de woordenlijst als bij de fonologische,
lexicale en morfologische taaivariabelen in de spontane taaldata. Ook de analyses van de invloed van intern-linguïstische condities en parameters leverden een
gestructureerd patroon op. Dat geldt bijvoorbeeld voor de (t)-deletie, de monoftongering van de diftongvariabelen en de verstemlozing van de Spiranten (zie
hoofdstuk 6 en 7). Wat betreft de descriptief gerichte doelstelling van het traceren van structurele elementen in de taalvariatiepatronen in Nijmegen heeft het
onderzoek een positief resultaat opgeleverd. De resultaten ondersteunen eenduidig het principe van de inherente, gestructureerde heterogeniteit van taal zoals
dat is geformuleerd door Weinreich, Labov & Herzog (1968).
Naast deze doelstelling van inhoudelijke aard stond een doelstelling van methodologische aard, nl. de evaluatie en uitwerking van een aantal methodologische
aspecten van sociolinguïstisch taaivariatie-onderzoek. Verschillende methodologische aspecten zijn aan de orde gekomen in hoofdstuk 2 en 3 betreffende de
selectie van informanten en de verzameling van de data. In de analyses van het
onderzoeksmateriaal in de hoofdstukken 4 t / m 10 zijn velerlei onderwerpen van
methodologische aard besproken, zoals bijv. de definitie van een taalvariabele,
de bepaling van het potentieel, de dataselectie en de scheiding van intern- en
extern-linguïstische factoren. Uitgangspunt is steeds geweest dat de potentiële
complexiteit van de structuur van taalvariatiepatronen het noodzakelijk maakt
om in methodologisch opzicht met grote zorgvuldigheid te werk te gaan.
Deze complexiteit bleek veroorzaakt te kunnen worden door de gezamenlijke
inwerking van diverse factoren van linguïstische aard op een taalverschijnsel (zie
bijv. de analyses van de (t)-deletie en de diftongen). Een tweede oorzaak wordt
gevormd door de mogelijke verschillen tussen informantgroepen wat betreft de
aard en de mate van invloed van de linguïstische factoren die inwerken op het
onderzochte taaiverschijnsel. Taalverandering kan zich niet alleen manifesteren
in een kwantitatieve verschuiving in de mate van gebruik, maar ook in een verschuiving van de relevante linguïstische factoren en condities. Dat bleek bij de
analyse van de monoftongering van de diftongen, waar de variabele (ou) zich bij
de jongeren schaart onder het patroon van de (ui) en de (ij), terwijl de realisatie
van de (ou) bij de ouderen grotendeels los staat van de realisatie van de (ui) en
(ij). Een tweede voorbeeld leverde de analyse van de (t)-deletie in de spontane
taaldata op. Over het algemeen werd bij de jongeren minder (t)-deletie gevonden
dan bij de oudere informanten. Deze afname bleek echter specifiek voor bepaalde
linguïstische domeinen, met name de voltooide deelwoorden, terwijl er in andere
domeinen geen afname gevonden werd. Een aparte vermelding als complicerende
factor in het onderzoek verdient het optreden van processen van lexicale diffusie.
Duidelijke woordspecifieke verschillen zijn aangetroffen bij de oude dialect varianten van de (ui) en (ij) en de persoonsvormen eindigend op een consonantcluster
met een slot-(t).
Uiteenlopende vormen van statistische analyse zijn toegepast om de relevante
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factoren in de taal variatiepatronen te traceren. De potentiële complexiteit van
taalvariatiepatronen leidt tot de conclusie dat het niet zo is dat er een soort
van standaardanalyse van taalvariabelen zou bestaan. Wel bleek het voortdurend noodzakelijk om in de definitie en analyse van de taal vari ab ele η gegevens
te betrekken van dialectologische en taalhistorische aard. Aan dergelijke gege
vens is dan ook regelmatig veel aandacht besteed, meer dan men gewoon is van
Amerikaanse sociolinguïstische studies. De oorzaak is duidelijk. In Amerikaanse
onderzoeken zijn de taaivariabelen veelal van puur fonetische aard, terwijl de bij
een variabele behorende varianten in Nijmegen vaak een distributionele, morfologische en/of lexicale component hebben. Bij de oude varianten van de (ui) en de
(ij) bleken bijvoorbeeld zowel distributionele verschillen van fonematische aard
als lexicale verschillen van belang te zijn. Om de ontwikkelingen en verschuivingen op het continuüm van dialect en standaardtaal te kunnen interpreteren, is
het noodzakelijk om meer te weten over de oorspronkelijke tegenstelling tussen
dialect en standaardtaal.
Naast de methodologische doelstelling en naast de meer bescheiden, descriptief gerichte inhoudelijke doelstelling van het onderzoek is nog een viertal meer
pretentieuze doelstellingen van inhoudelijke aard geformuleerd (zie 1.4):
1. er is een ruime plaats gegeven aan de intern-linguïstische analyse van de
onderzochte taalvariabelen, met het doel te laten zien dat empirische gegevens over variatie in taal en taalgedrag een bijdrage kunnen leveren aan
de ontwikkeling en toetsing van theoretisch-linguistische concepten;
2. een belangrijk element in de variatiepatronen van taalvariabelen lijkt de
samenhang of covariatie in die patronen en de te toetsen hypothese luidt
dat er een zekere coherentie of onderlinge samenhang zal bestaan tussen
de onderzochte taalvariabelen;
3. het descriptieve karakter van veel sociolinguïstisch onderzoek wordt veelal
veroorzaakt door een nogal statische behandeling van enkele eenvoudige
sociaal-demografische kenmerken; nagegaan moet worden of de toevoeging
van andere variabelen van sociale aard de interpretatie van de relatie tussen taaivariatie en sociale variatie een meer dynamisch, causaal gericht
perspectief kan geven;
4. onderzocht moet worden of het theoretisch kader van de sociolinguïstiek
uitbreiding en versterking behoeft met concepten als keuze, utiliteit en
strategieën.
Deze vier inhoudelijke doelstellingen worden successievelijk besproken aan de
hand van onderzoeksresultaten in 12.2 t / m 12.5. De slotparagraaf (12.6) bevat
een bespreking van de gewenste oriëntatie van het sociolinguïstisch onderzoek
naar taaivariatie.
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LINGUÏSTISCHE STRUCTUREN

Op de taalvariabelen in dit onderzoek die in fonetisch opzicht als geleidelijk
van aard kunnen worden gekwalificeerd en waarvoor een groot aantal data is
verzameld, konden uitvoerige analyses naar de invloed van intern-linguïstische
factoren worden toegepast. Het betreft vooral de monoftonge uitspraak van de
diftongvariabelen (ui) en (ij) en de (t)-deletie c.q. (t)-reductie. De analyses lieten
een gecompliceerde werking zien van meerdere linguïstische parameters en in dat
opzicht zijn de data bij uitstek geschikt voor het toetsen van hypotheses over aard
en vorm van taaivariatie- en taalveranderingsprocessen. Voor de interpretatie van
de resultaten van de (t)-deletie is aansluiting gezocht bij recente ontwikkelingen
in de fonologische theorie. Dat resulteerde in een duidelijke verbetering van het
linguïstisch model dat gepostuleerd werd ter verklaring van de variatie in de
data. Aan de andere kant blijken de bestaande theorieën niet toereikend voor de
verklaring van de complexe patronen in empirische gegevens. Dat moest ook De
Jong (1988) concluderen in zijn sociolinguïstisch onderzoek naar liaison in het
Frans. Deze vaststelling moet niet gezien worden als een direkte aanklacht tegen
een theoretische oriëntatie in taalkundig onderzoek. Deze vaststelling houdt
vooral in dat empirische gegevens veel vaker gebruikt zouden moeten worden als
toetssteen voor taalkundige theorieën.
In het sociolinguïstisch onderzoek is te weinig aandacht besteed aan theorievorming over processen van lexicale diffusie en analogievorming. Deze verschijnselen treden vooral op waar substitutierelaties tussen klanken geformuleerd
kunnen worden. Dat bleek overduidelijk in hoofdstuk 5 bij de analyse van de
systematiek van de data van de dialecttest. Het verschijnsel van lexicale diffusie
kwam verder nog aan bod bij de analyse van de oude varianten van de (ui) en de
(ij) in de spontane taaldata (zie 7.3); de analogievorming kwam nog aan bod bij
de analyse van de variabele (aar) (zie 7.7). Substitutierelaties passen in de regel
niet in het harnas van een enkelvoudige productieve taalregel. Dergelijke relaties
lijken niettemin vrij normaal in de verhoudingen tussen dialect en standaardtaal
in het Nederlandse taalgebied. Milroy (1987:131) schaart dit type variatie onder "lexical input to phonological variables". Zij acht dit type variatie typerend
voor "divergent dialect areas where two identifiable and radically different phonologies influenced each other" (Milroy 1987:132-133). Het is niet mogelijk een
overkoepelende regel van productieve aard te formuleren die varieert in de mate
van toepassing onder invloed van fonetisch-fonologische condities. Met een vergelijkbaar probleem geconfronteerd kiest Leodolter (1975) voor een proces van
'Inputwechsel' dat afhankelijk van de situatie en andere factoren de dialectvariant
of de standaardvariant in de spraak introduceert, een benadering die ook terug
te vinden is in Dressier & Wodak (1982). Een dergelijk 'switch'-mechanisme
zal gestuurd moeten worden door informatie van lexicale aard. Het is daarom
zaak om meer onderzoek te verrichten naar de vorm en structuur van het lexicon
en de rol van lexicale informatie in taaivariatie- en taalveranderingsprocessen.
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Overigens is al in een ver verleden de nadruk gelegd op lexicaal-specifieke variatiepatronen en analogievorming als centrale mechanismen in taalverandering
(zie bijv. Kloeke 1927).
12.3

D E ROL VAN COVARIATIE

In hoofdstuk 9 werd vastgesteld dat het accent in onderzoek naar taaivariatie in
nogal sterke mate ligt op de analyse van afzonderlijke taal vari abelen. Dat is niet
zonder reden. Op de eerste plaats blijken taaJvariabelen (gedeeltelijk) gekenmerkt te zijn door een eigen distributiepatroon. Op de tweede plaats worden de
geselecteerde en onderzochte taaivariabelen echter vaak beschouwd als typerend
voor de taalveranderingen in het algemeen in de onderzochte taalgemeenschap.
Deze beide argumenten zijn met elkaar in strijd. Deze tegenstrijdigheid is in
zoverre ogenschijnlijk dat variatiepatronen zowel overeenkomsten als verschillen
kunnen vertonen. In hoofdstuk 9 lag de nadruk op de overeenkomsten tussen de
onderzochte taal vari abelen. Op basis van een factoranalyse bleek het mogelijk
twee meer algemene dimensies in de onderzochte taaJvariabelen aan te wijzen.
Wanneer er een bindend element aanwezig is tussen taaivariabelen, doet zich
de vraag voor waar dat bindend element op berust. Bij de monoftongering van
de diftongvariabelen bleek er een sterke correlatie te bestaan tussen de realisatie van de (ui) en de (ij). Daar kan de conclusie aan verbonden worden dat
beide variabelen onderhevig zijn aan een identiek veranderingsproces. Opvallend is dat de variabele (ou) bij de jongeren in dit meer algemene proces past
en bij de ouderen niet. Deze wijziging in de positie van de (ou) lijkt herleid te
moeten worden tot een uitbreiding van het toepassingsdomein van het betrokken monoftongeringsproces. Een dergelijk bindend element doet zich ook voor
bij veranderingen waarbij een verandering in de uitspraak van een vocaal bijna
noodzakelijkerwijs een verandering in de uitspraak van nabijgelegen vocalen met
zich meebrengt ('chain shift'; zie bijv. Feagin 1986). In deze voorbeelden wordt
het optreden van covariatie tussen taaiverschijnselen gemotiveerd op grond van
intern-linguïstische parameters.
Een bindend element van intern-linguïstisch aard doet zich niet voor in de dimensies gevonden bij de factoranalyse in hoofdstuk 9 van de taaivariabelen. Er is
geen linguïstisch argument te bedenken waarom zich er tussen de onderzochte
Nijmeegse taalvariabelen, die van zeer verschillende aard zijn, een covariatiepatroon zou moeten aftekenen. Het covariatiepatroon van de eerste dimensie
in de factoranalyse bleek gebaseerd te kunnen worden op het kenmerk dat de
betrokken taalvariabelen een teruggang lieten zien in het aandeel van de dialectvarianten. Bij de analyse van de afzonderlijke variabelen werd dat patroon vooral
zichtbaar bij de morfologische en lexicale variabelen (zie hoofdstuk 8). Veel kenmerken van het oude Nijmeegs zijn radicaal verdwenen, zelfs al bij de oudste
groep van informanten. Dit beeld wordt nog eens versterkt door de uitkomsten
van de fonologische variabelen. Dit zich herhalende patroon is gekarakteriseerd
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als het verdwijnen van diaJectkenmerken onder de druk van de standaardtaal
en deze кеппгегкеп verdwijnen ten gunste van standaardtaalkenmerken of in elk
geval kenmerken die in linguïstisch opzicht dichter bij de standaardtaal liggen.
Op linguïstisch niveau heeft het oude dialect, dat vele taalstructurele verschillen
telde ten opzichte van de standaardtaal in morfosyntaxis, morfologie, lexicon en
fonologie, plaats gemaakt voor taalvariatiepatronen die vaak gekenmerkt worden
door fonetisch-fonologische verschillen. Met het oude dialect als referentiepunt
valt zo'n ontwikkeling te kenschetsen als een proces van dialectverval of dialectverlies.
Het bindend element tussen de taalvariabelen wordt echter niet gevormd door
de structuur van het oude dialect. De taalvariabelen zelf zijn in elk geval gebaseerd op de combinatie van taalstructurele overeenkomsten en verschillen tussen
dialect en standaardtaal. De structuur van de standaardtaal fungeert als doel
waarop zich de veranderingen en de variatiepatronen richten. Voor de veranderingen en verschuivingen in het variatiespectrum tussen dialect en standaardtaal zijn
de sociale en maatschappelijke veranderingen verantwoordelijk. Sociale factoren
vormen de stuwende kracht voor de aanpassing van het dialect aan de standaardtaal en deze sociale krachten oefenen druk uit op alle vormen en verschijnselen in
het dialect die afwijken van de standaardtaal. Dat leidt tot de conclusie dat het
bindend element tussen de taalvariabelen op het dialect-standaardtaalcontinuüm
gevormd wordt door krachten of factoren van sociale aard. Dezelfde conclusie kan
getrokken worden voor de taalvariabelen die zich onder de tweede dimensie van
de factoranalyse schaarden, een dimensie die benoemd is als een non-standaardstandaardtaalcontinuüm. De algemene en uniforme werking van sociale factoren
houdt overigens niet in dat alle taalvariabelen in hetzelfde tempo verdwijnen.
Covariatie betekent dat het variatiepatroon in een taalvariabele gerelateerd is
aan variatiepatronen van andere taalvariabelen. Dat sluit niet uit dat sommige
variabelen resistenter blijken te zijn tegen de druk van de standaardtaal en meer
dialectvarianten vertonen dan andere variabelen.
Tot slot dient opgemerkt te worden, dat er door de scherpe teruggang van het
dialect van Nijmegen inhoudelijke problemen ontstaan met de definitie van wat
het hedendaagse dialect van Nijmegen zou zijn. Met behulp van gegevens uit
dialectenquêtes is het mogelijk het variatiespectrum zo ver op te rekken dat inhoud gegeven kan worden aan de term dialect en met name dan het oude dialect
van Nijmegen. Het gaat niet om een observeerbare empirische grootheid; het is
een gereconstrueerd referentiepunt of ankerpunt voor de aangetroffen synchrone
taalvariatiepatronen. Moeilijker wordt het om het dialect als grootheid of referentiepunt te definiëren puur op basis van spontane spraak in het hedendaagse
Nijmegen. Een definitie op basis van dergelijke empirische gegevens lijkt zelfs
uitgesloten. De oorzaak is de instabiliteit en veranderlijkheid van het dialectstandaardtaalcontinuüm aan de dialectzijde die het gevolg is van de scherpe teruggang van de oude dialectvormen. Het paradoxale is dat het wel mogelijk is om
de informanten te ordenen op een dialect-standaardtaaldimensie. Deze dimensie
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is evenwel gedefinieerd op basis van de mate van samenhang en een dergelijk
covariatiepatroon laat bovendien ruimte voor afwijkingen in individuele taaiva
riabelen. Het patroon is niet stabiel genoeg en te diffuus om een afzonderlijke
taalvariëteit c.q. het hedendaagse dialect van Nijmegen te definiëren.
12.4

VERKLARING EN SOCIALE VARIABELEN

Labov (zie in het bijzonder Labov 1982) heeft meer dan eens verklaard dat het
hoofddoel van onderzoek naar de samenhang tussen linguïstische en sociale structuren niet de beschrijving van hun samenhang is maar het verkrijgen van inzicht
in processen van taalverandering. Zijn onderzoeksperspectief is dynamisch en
diachronisch en hij bestrijdt daarmee de opvatting dat homogeniteit in taal gelijk staat met structuur en dat homogeniteit de voorwaarde vormt voor valide
structurele beschrijvingen van taal. Dit dynamisch perspectief is overigens in
strijd, zoals Milroy (1987:96) terecht constateert, met de niet ongebruikelijke
pejoratieve benaming van sociolinguïstisch onderzoek naar taaivariatie als correlationele sociolinguïstiek.
Een steekproef van informanten uit een taalgemeenschap vormt een doorsnede in de tijdsdimensie, een momentopname van de ontwikkelingsgang van een
taalgemeenschap. Het gebruik van verschillende generaties informanten kan een
synchronisch sociolinguïstisch survey-onderzoek een diachronisch perspectief verlenen. Additionele informatiebronnen over het diachronische perspectief vormen
afwijkende of onregelmatige variatiepatronen in samenhang met spreekstijl, sekse
of sociale klasse (zie Milroy 1987:96-97). In het onderhavige onderzoek bijvoorbeeld vormde het verschil in taalgebruik tussen de jongens en meisjes een cruciale
factor in de interpretatie van de tweede algemene taaJindex. Mede vanwege dit
verschil kon deze index geïnterpreteerd worden als een dimensie in de taalvariatiepatronen die representatief is voor de opkomst van non-standaardvarianten
(zie hoofdstuk 10). Verder verkrijgen de gegevens die zijn verzameld in 'apparent
time' vooral ook een diachronische dimensie door gebruik te maken van gegevens
van dialectologische en taalhistorische aard.
Maar er zijn meer mogelijkheden die het dynamische, diachronisch perspectief kunnen versterken. Dat perspectief dient alleen al versterkt te worden omdat
juist een diachronisch perspectief een beter zicht biedt op causale processen. In
het Nïjmegen-onderzoek zijn twee componenten aanwezig die zicht bieden op de
diachronische ontwikkeling van de verhouding tussen dialect en standaardtaal.
Ten eerste betreft dat de verschillende inwerking van de factor leeftijd op dialectkennis en feitelijk taalgebruik. Ten tweede betreft het de concurrerende rol
van de factor opleiding ten opzichte van de factor leeftijd.
De verschillende inwerking van de factor leeftijd op dialectkennis en taalgebruik blijkt uit het feit dat de vermindering in dialectkennis door de generaties
heen niet parallel loopt aan de vermindering in het gebruik van het dialect. In
de Nijmeegse onderzoeksresulaten blijkt de leeftijdsdimensie een zeer invloedrij-
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ke rol te vervullen in de verklaring van de verschillen in dialectkennis op het
cluster vaxiabelen dat typerend is voor de dialect-standaardtaaldimensie. Liefst
63.4% van de variantie bleek op het conto van deze factor geschreven te kunnen
worden (zie 5.4 en met name de tabellen 5.3 en 5.4). Het betreft dus een zeer
invloedrijke variabele. Dat staat duidelijk in contrast met de cijfers voor spontaan taalgebruik. De eerste algemene taaiindex, eveneens representatief voor de
variatie op de dialect-standaardtaaldimensie, levert slechts een percentage verklaarde variantie op van 6.1% (zie tabel 10.4). De leeftijdsfactor blijkt hier een
factor van geringere betekenis. Bovendien blijkt uit de cijfers de ambivalentie
van de groep mannen van 35-44 jaar. In kennis liggen hun scores dichter bij de
oudere mannen dan bij de jongere informanten. Er treedt een breuk op tussen
de jongere mannen en de mannen van de middengeneratie. Voor het taalgebruik
geldt een ander patroon: daar liggen de scores van de middengeneratie duidelijk
dichter bij de jongere mannen. Kennis en feitelijk gebruik blijken aanzienlijk te
kunnen verschillen1. Een dergelijk verschil ten gunste van de kennis van dialectvormen ten opzichte van het gebruik ervan wijst ontegenzeglijk op een proces
van versnelde achteruitgang juist in deze middengeneratie van de positie van de
dialectvormen. Dit versnellingseffect in de middengeneratie komt ook te voorschijn in de cijfers over het door de informanten gerapporteerde gebruik van het
dialect (zie 4.2 en met name figuur 4.1).
In hoofdstuk 10 (zie 10.5) is de concurrerende rol besproken van de factor
leeftijd ten opzichte van de factor opleiding. Bij de vergelijking van generatieverschillen in taalvariatie-onderzoek lijkt het vaststellen van verschillen tussen
generaties op zich al een meer dan bevredigend resultaat genoemd te mogen worden. Dat is een misvatting. Verschillen in taalgedrag tussen generaties behoeven
verklaring, bijv. in de vorm van algemene maatschappelijke ontwikkelingen. In
het onderhavige onderzoek bleken verschillen tussen generaties grotendeels samen te vallen met verschillen in scholingsgraad (zie 10.5). Leeftijd op zich is geen
factor die voldoende verklaring biedt, het gaat om de sociale ontwikkelingen en
sociale verschillen die met leeftijdsverschillen verbonden zijn. De conclusie moet
luiden dat de factor tijd of diachronie een sociale factor is dan wel als sociale
factor geïnterpreteerd moet worden.
12.5

KEUZEPROCESSEN

In hoofdstuk 11 is betoogd dat de introductie en uitwerking van een beslissingstheorie met de begrippen keuze, utiliteit en strategie tot een verbetering van de
theoretische grondslagen van de sociolinguïstiek zou kunnen leiden. De gepresenteerde aanzet verkeert in een nogal schetsmatig stadium en behoeft op vele
punten uitwerking en aanscherping. Er zijn twee kwesties die zeer wezenlijk zijn
1
Een vergelijkbaar verschil werd gevonden in het onderzoek van Deprez en Geeits naai het
'algemeen Nederlands' in Vlaanderen (zie o.a. Depiez к Geeits 1976). Overigens betreft de
factor gebruik in dit onderzoek het gerapporteerde gebruik en niet het feitel^k gebruik.
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voor een taalvariatietheorie in termen van keuzes en strategieën. Op de eerste
plaats is er steeds stilzwijgend van uitgegaan dat er voor de spreker een afgebakend onderscheid bestaat tussen de betrokken taalvarianten. Op de tweede
plaats dient er een intern mechanisme aangenomen te worden in de taalgebruiker
waarin het afwegings- en keuzeproces plaatsvindt.
De eerste kwestie raakt aan een probleem dat al zeer lang een punt van
discussie is in de taalkunde. Veel klankveranderingen lijken in elk geval in eerste
instantie fonetisch geleidelijk van aard (zie Labov 1981). Het is de vraag in
hoeverre de betrokken taalgebruikers zich bewust zijn van de verandering en hoe
en wanneer aanvankelijk onbewuste veranderingen een stadium zouden kunnen
bereiken waarin de verandering opgemerkt wordt in een taalgemeenschap. Aan
de andere kant treedt in de Nijmeegse gegevens ook een omgekeerd proces op.
Tussen fonetisch duidelijk onderscheiden varianten verschijnen tussenvarianten.
Het meest sprekende voorbeeld leverde de taalvariabele (aar). Dat houdt in dat
een theorie over keuzeprocessen en taalverandering in staat moet zijn dergelijke
geleidelijke processen te beschrijven en te verklaren, ook in psycholinguïstische
zin.
Dat brengt ons bij het tweede punt, het intern productie- en perceptieproces
van de taalgebruiker. In de Nijmeegse onderzoeksresultaten bleek bijvoorbeeld
de aandacht voor het spreken een cruciale rol te spelen. In de dialecttest leidde
het richten van de aandacht op dialectvormen op overgeneralisaties door analogievormïng die een zeer regelmatig patroon bleken te bezitten, terwijl dergelijke
overgeneralisaties niet aangetroffen werden in het spontane taalmateriaal. Ook
de mate van accent bleek een intrigerende rol te spelen in de realisatie van de
taalvariabelen. Dat gold niet alleen voor het woordaccent (zie bijv. de analyses
van de (t)-deletie), maar ook voor het zinsaccent. Het zinsaccent bleek van invloed op het optreden van de oude dialectvarianten in de variabelen (ui) en (ij).
Bij controle voor zinsaccent trad er een neutralisatie-effect op tussen de onderscheiden woordtypen. De mate van aandacht is in sociolinguïstisch onderzoek
vooral verbonden met stijlverschillen, maar dit mechanisme wekt veel verfijnder. Ook binnen uitingen is de mate van aandacht niet evenredig verdeeld. Er
zijn centrale en perifere delen en dat heeft gevolgen voor de realisatie van de
taalvariabelen. Een theorie over taaivariatie- en taalverandering vereist een psycholinguïstische theorie over de interne verwerking van taal in de taalgebruiker.
Zowel in de sociolinguïstiek (zie Hagen 1981) als in onderzoek naar taalverwerving (zie bijv. Tarone 1988) wordt gewezen op het belang van een verdergaande
theorievorming op dit punt. Wat dat betreft is er een duidelijk gedeeld belang
in onderzoek naar taalgedrag.
1 2 . 6 DE ORIËNTATIE VAN HET TAALVARIATIE-ONDERZOEK

Er zijn twee onderzoeksbenaderingen te noemen die meer aandacht moeten krijgen in het sociolinguïstisch onderzoek. Ten eerste gaat het om experimentele,
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taakgerichte studies van variatie in taalgedrag. Ten tweede gaat het om extensief onderzoek van individuele sprekers. Deze vermeldingen verdienen natuurlijk
enige toelichting.
Experimentele studies zijn op zich bij uitstek geschikt om inzicht te krijgen in
de onderliggende productie- en perceptieprocessen in verband met taaivariatie.
Een tegenargument vanuit sociolinguïstische hoek zou het al eerder genoemde
principe van de 'subordinate shift' kunnen vormen (zie hoofdstuk 5), dat zegt
dat een formele testsituatie zal resulteren in onregelmatige en onsystematische
data wanneer de data geëliciteerd worden met betrekking tot een 'subordinate
dialect' (Labov 1972b:213). Dit principe werd weerlegd door de systematiek
van de uitkomsten van de dialecttest. Een tweede argument ten gunste van
een sterkere experimentele oriëntatie kan ontleend worden aan de uitkomsten
van de woordenlijst. Ten eerste kan geconcludeerd worden dat in deze data
al de samenhang met de sociale variabelen te voorschijn kwam die gevonden
werd bij de spontane taaldata. De sociale patronen zijn minder geprononceerd
en gedetailleerd, maar een goede selectie van taalvariabelen kan leiden tot een
acceptabel algemeen beeld van de rol van sociaal-demografische factoren. Verder
leiden de resultaten voor de (t)-deletie in de woordenlijst tot de conclusie dat
het mogelijk is om ook assimilatieprocessen tussen woorden te bestuderen in
voorleestaken en dat de resultaten inzichtelijk zijn, gegeven de resultaten van
de analyses van het spontane taalmateriaal. Deze conclusies doen niets af aan
het belang van onderzoek naar spontaan taalgedrag. Dat soort onderzoek is
onmisbaar. De mogelijkheden van experimenteel onderzoek zijn evenwel te zeer
miskend.
Een experimenteel gerichte aanpak lijkt de taak van een sociolinguïst zo op
het eerste gezicht aanzienlijk te verlichten. Dat is een onjuiste opvatting. Afgezien van het feit dat waardevol experimenteel onderzoek inzicht en creativiteit
vereist is er het probleem van de selectie van de deelnemers aan het experiment. De taalachtergrond van de deelnemers aan het experiment zal een cruciaal kenmerk vormen bij de selectie en dit selectiekenmerk zal het uitvoeren van
experimenteel onderzoek aanzienlijk verzwaren in vergelijking met veel psychologisch en psycholinguïstisch onderzoek. Bovendien blijft het uitvoeren van meer
grootscheepse onderzoek à la Labov in New York City (Labov 1966) onmisbaar.
Dergelijke ondernemingen leveren de noodzakelijke achtergrondkennis over de algemene structuur van de taalvariatiepatronen in een bepaalde taalgemeenschap.
Taaivariatie-onderzoek dient sterker dan voorheen gericht te worden op onderzoek van taalgedrag van individuele sprekers en op uitvoerige case-studies.
Er zijn verschillende argumenten te geven voor de gewenstheid van extensieve
studies van individuele sprekers, vergelijkbaar met het type onderzoek dat gangbaar is in longitudinaal taalverwervingsonderzoek. In een sociolinguïstische casestudie gaat het natuurlijk niet primair om de ontwikkelingsdimensie. Ten eerste
is het van belang meer te weten te komen over de consistentie in het gedrag van
sprekers; ten tweede is het van belang om te onderzoeken in welke mate indi-
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viduele sprekers hun taalgedrag kunnen variëren en aan kunnen passen. Verder
is er een belangrijk argument van meer methodologische aard. De beschrijving
van taalvariatiepatronen is tot nu toe hoofdzakelijk gebaseerd op geaggregeerde
gegevens. De gegevens verzameld bij individuen worden samengevoegd ten behoeve van de analyse. Het is echter niet zo dat eigenschappen die te voorschijn
komen op een geaggregeerd niveau per definitie gelden voor variatiepatronen op
individueel niveau (cf. Romaine 1981:101-106).
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Summary

The research reported on here is concerned with structural aspects of language
variation in relation to such internal linguistic factors as phonological context, syllable structure and lexical diffusion, and such external factors as social characteristics of
the language user and the kind of speech situation More m particular, the language
variation patterns m the town of Nijmegen are studied The dialect of this town can
be characterized as an urban dialect and it is marked by a broad and vivid spectrum of
variation between dialect and standard Dutch Urban dialects are an important object
of study m sociolingtustics, while the urban conglomeration constitutes a fruitful context for the emergence of new patterns of language variation and the manifestation of
language change
Chapter 1 gives background information on the study of urban dialects m general
and on the town of Nijmegen and its dialect m particular The social stigma of the
Nijmegen dialect is connected with the detonation of the old town centre, the so-called
Benedenstad ('Lower City') In the final section of Chapter 1, the goals of the present
study are presented Two general mam goals are distinguished, a methodological one
and a descriptive one In the present study much attention is given to the evaluation
and elaboration of a number of methodological aspects and problems, e g , the selection
of informants, the desired characteristics of samples of informants, the selection and definition of language variables This emphasis on methodological matters is motivated by
the fact that in many sociolmguistic studies the methodological aspects and problems
are underestimated or simply neglected The descriptive goal is to trace and describe
structural elements in the variation found m the language and language behaviour of the
Nijmegen informants sampled This relatively modest descriptive goal is supplemented
by four more specific and less modest goals The first more specific goal is to show that
a thorough study of language variation enables one to test the validity of theoretical linguistic concepts on the basis of empirical sociolmguistic data (cf Chapter 5 to 8) The
second is to test the idea that linguistic variables do not (only) produce autonomous and
unique patterns on the variation continuum between dialect and standard language, but
that they are (also) bound by more general covanational relationships (cf Chapter 9)
The third is concerned with the role and position of the social characteristics of informants The relationship between language variation and social characteristics is usually
rather poorly presented m simple statements of significant differences and correlations
It is argued that social characteristics should be interpreted m terms of causal, dynamic
relationships (cf Chapter 10) The fourth more specific goal, finally, is to present arguments that on the level of variation in the language system of the individual speaker
a theoretical framework should be developed based on concepts like choice, utility and
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speech strategies and not on the heavily disputed concept of variable rules (cf Chapter
In Chapter 2 the research design of the Nijmegen study is presented General methodological matters like stratification, informant characteristics, the number of informants
required and the drawing of samples are discussed more thoroughly, since they are crucial
elements in the steps which have to be accounted for in the process of selecting informants A stratified random sample was chosen in the Nijmegen study, the stratifying
entena being occupational level, age and sex, each cell should contain twelve informants
Chapter 3 extensively reports how a stratified random sample of autochthonous informants was achieved by applying a two-phase sample technique The final sample can be
represented as follows

low occupational level
middle occupational level
high occupational level
total

girls
15-18
12
12
12
36

boys
15 18
12
12
12
36

men
35-44
12
11
12
35

men
60-74
12
14
10
36

total
48
49
46
143

The variable sex is only present as a stratifying factor in the group of young informants, aged between 15 and 18 The factor age is represented by three groups of male
informants the boys, aged between 15 and 18, the middle-aged men, aged between 35
and 44, and the older men, aged between 60 and 74 Because of practical problems
during the executing stage of the research plans not all cells contain exactly the desired
number of twelve informants
The second part of Chapter 2 reviews the data collection procedures and techniques
applied The spontaneous language data were gathered by individual, tape-recorded
informal mterviews at the homes of the informants In the more formal part of the
interview, the informants were asked to read aloud a word hst of unrelated words and
to translate a hst of written words into the Nijmegen dialect Furthermore, they were
asked about their opinions and judgements on the Nijmegen dialect, and about their
own use of the dialect, and performed a so called domain test in which they had to
rate the appropriateness of the Nijmegen dialect for a number of general situations or
domains Finally, social data with respect to, for instance, education and occupation
were gathered
In Chapter 4 the answers of the informants to questions regarding their use of the
Nijmegen dialect and their opinions and judgements about this dialect are analysed
Only a small number of informants claimed to speak the dialect (n=39) A marked shift
in dialect use appears to have been taking place since the beginning of this century and
it is concluded that the local dialect has largely lost its position as a first language The
dialect seems to be largely maintained nowadays as a kmd of second, additional language
variety This drastic shift from dialect towards standard language is accompanied by
overtly negative opinions and judgements on the local dialect The analysis of the domain
test on the appropriateness of dialect for seven domains of language use yielded some
interesting results A factor analysis revealed a two-dimensional structure, in which the
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first dimension is marked by educational motives and the second by feebngs of intimacy
and solidarity
In Chapter 5, after a discussion of the problem of determining which dialects forms
are acceptable and correct, the results of the dialect translation task or dialect test are
analysed A cluster analysis was carried out on the separate items in the dialect test, the
answers of the informants being coded as correct or wrong The first main cluster turned
out to be especially relevant, because it could be interpreted as an index for knowledge
of dialect A very strong age effect was found for this cluster, the older informants being
superior in their knowledge of dialect forms Rather surprisingly, the girls appeared
to perform better on this test than the boys Structural patterns in the dialect forms
produced were studied too According to Labov's axiom of subordinate shift, no clear
systematic patterns should be expected t o emerge According to this axiom, answers
given m any formal test situation will shift from the subordinate dialect towards the
superordinate dialect (the standard language) in an irregular and unsystematic manner
The opposite appeared to be the case Several imphcational ordermgs, based on analogy,
were found in the dialect forms produced by the informants Labov's axiom should
therefore be rejected, at least for dialect tests in the European situation, where the
linguistic differences between dialect and standard language are mostly more pronounced
than ш the United States
The word bst of unrelated words, read aloud by the informants in the more formal
part of the sociolinguistic interview, is the subject matter of Chapter 6 This word
bst represents the formal end of the speech style continuum Seven linguistic variables
were incorporated in the word bst the word final (t) which occurs as the final part of
consonant clusters and which may undergo deletion, three vowels, (ou), (ui) and (ij),
which are pronounced as a monophthong m the Nijmegen dialect and as a diphthong
in standard Dutch, three voiced fricatives, (v), (z) and (g) which are often reabzed
as voiceless and tense m the Nijmegen dialect All variables are phonetically gradual,
even word final (t) It is common practice in sociolinguistic studies to operationahze this
popular linguistic variable in the form of two discrete values the word final (t) is present
or absent It is shown m the analyses in Chapter 6, that, at least for the Nijmegen data,
the addition of a third intermediate value in between (reduced realization of final (t))
improves the outcomes m a consistent way The word bst produced interesting results,
both with respect to effects of the social factors and with respect to the role and influence
of internal bnguistic factors
The social distributions of the seven linguistic variables in the word bst showed both
similarities and differences The variation m the three diphthong variables and the final
(t) is affected by occupational level, the dialect variants being used more frequently
by informants from the lower occupational levels The factor sex is correlated with the
diphthong variables, girls using the standard variants more frequently The variable (ou)
turned out to have an age specific variation pattern, brought about by the fact that this
variable is unrelated to the two other diphthongs in the older ages groups, but strongly
correlated with the two other diphthonghs in the youngest age group The fricatives
showed a deviant and complex variation pattern For all three fricatives an age and sex
effect was found, in that the younger age groups and the girls most frequently used the
dialect variants Such a pattern points to an innovative change, a conclusion which is
quite plausible given the fact that the devoicing of fricatives m the dialect of Nijmegen
is parallelled by a similar tendency or change in standard Dutch
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Some quite regular and systematic results were found in the analysis of internal
linguistic factors, particularly in the case of word final (t). Word accent, the type
of preceding consonant sad the type of following segment appeared to influence (t)
deletion and (t) reduction in a systematic way. These three factors were reformulated
in a theoretically more attractive model in terms of sonority, similarity conditions and
syllable structures, a model which proved to be a clear improvement in the explanantion
of the linguistic processes which underlie deletion and reduction.
The influence of a following segment was unexpectedly regular in the task of reading
aloud a list of unrelated words; this result needs confirmation from the spontaneous
speech data. Nevertheless, it is clear that the word list data produced very systematic
results with respect to the role of several internal linguistic factors. The impact of these
factors appears not to be completely disrupted or suppressed by the artificial production
task of reading aloud.
The spontaneous speech data, which have an almost royal status in sociolinguistics,
are analysed in Chapter 7 and Chapter 8. Chapter 7 contains the phonological variables,
Chapter 8 the lexical and morphological ones.
Chapter 7 opens with a discussion on the handling and transcription of the sponta
neous speech data and handling of linguistic variables. Methodological problems in the
definition and the analysis of linguistic variables are discussed as well. The occurrences
of the old variants of the (ui) and (ij) are analysed first. These old variants constitute
phonetically discrete variants. The three diphthong variables ((ou), (ui) and (ij)) were
studied in the spontaneous speech data too. A new linguistic variable is the (oo) which
also has a more monophthong-like prommciation in the dialect of Nijmegen ала a more
diphthong-like pronunciation in standard Dutch. The pronounciation of the linguistic
variable (aa) and the occurrence and emergence of a specific Nijmegen dialect variant in
the linguistic variable (aar) constitute the final subject of the chapter on the phonological
variables in the spontaneous speech data.
The analyses carried out in Chapter 7 amply demonstrate the complexity of sociolinguistic patterns. The social distributions of the linguistic variables were more pro
nounced than the distributions found in reading aloud. The diphthong variables (ui)
and (ij) showed, in addition to an effect for occupational level and sex, an effect for age:
the older informants more frequently used the monophthong dialect variants. In gen
eral, the analysis of the spontaneous speech data supported the results and conclusions
reported in Chapter 6. This also holds for word final (t), although this variable showed
a very intriguing and complex social distribution. It appeared to be necessary to split
up the occurrences of this variable according to different linguistic contexts. The two
contexts distinguished in the definition of two linguistic variables for word final (t) pro
duced two different social patterns. Nevertheless, the variables investigated in general
showed a variation pattern with a significant impact of occupational level, age and sex:
the informants of the lower occupational level used dialect variants more frequently, the
younger age groups used dialect variants less frequently; boys used dialect variants more
frequently than girls. This type of social pattern seems to be indicative of a situation in
which the dialect is losing ground to the standard language.
The internal linguistic analyses again showed a strongly structured pattern. As for
the diphthong variables, the segment that follows turned out to have a clear influence
on the realization of the preceding vowel. The articulatory position and the features
'continuant' and 'consonant' were decisive elements. This outcome is confirmed by the
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data on the variable (oo). Sonority, the syllable structure and similarity conditions came
out again as decisive factors in the analysis of word final (t). In addition to the more
structural linguistic factors, the process of lexical diffusion proved to be an important
mechanism in language variation, particularly in the case of phonetically discrete dialect
variants (e.g. the old dialect variants of (ui) and (ij)). The precise workings of this
mechanism, however, remained obscure. A lexical diffusion process was also expected
to be operative in the variable (aar). However, this turned out not to be the case.
The variation pattern of the (aar) was marked by productivity in combination with the
operation of a kind of neutrality strategy by which phonetically intermediate forms were
produced.
The lexical and morphological variables studied in Chapter 8 demonstrate the decline
of the old dialect variants quite conclusively. Despite the fact that the variables studied
occurred rather infrequently in spontaneous speech, it appeared possible to trace the
effects of the social variables by the application of a so-called loglinear analysis. The
phenomena studied were the diminutive (the dialect variants being marked by a different suffix as well as by vowel shortening and vowel change), pronoun forms and forms of
the verb zijn ^ ' b e ' ) . Two more specific variables turned out to have a pattern which
deviates from the general pattern of dialect decline. These are the lexical variable beetje
( = 'a little (bit)') and the use of the oblique form hun ( = 'them') as a nominative pronoun. Linguistic structural factors as well as lexical specific factors were found in the
distributional patterns of the variables studied.
In Chapter 9, the occurrence of patterns of covariation within the total set of the
linguistic variables studied is investigated. It is argued that in sociolinguistics too much
emphasis has been put on the analysis of separate linguistic variables, and that the emphasis should rather be on the part which is common in the variation patterns of different
linguistic variables. A factor analysis is applied to determine more general factors or dimensions in the set of linguistic variables. Two general factors were extracted, the first
one being related to the decline of the Nijmegen dialect in general and the second to the
occurrence of dialect forms which are parallelled by the occurrence of similar forms in
(non)-standard Dutch. On the basis of these results two language indices representative
of the two factors found were constructed.
These two language indices are analysed in Chapter 10. The results found confirm
the interpretation of the two factors in Chapter 9. The first index showed clear and
expected effects for occupational level, age and sex. The pattern found is characteristic
of the disappearance of dialect forms in favour of standard language forms. The second
index showed only an occupational effect for the younger informants, in combination with
an age and sex effect. For this index, it appeared to be the younger, female informants
from the lower occupational level who most frequently used the non-standard variant.
This pattern is illustrative of an ongoing change in favour of non-standard variants.
In Chapter 10, three new additional social variables are introduced: educational
level of the informant, social mobility (for the older informants) and social ambition
(for the youngest informants), and the self-reported knowledge and use of the Nijmegen
dialect. These variables are used to illustrate the dynamic nature of language variation
and language change. It is shown that the educational level of the informants largely
accounts for the age effect in the first language index. Age appears to covary with
education: ever since the beginning of this century the educational level has been going
up. It is concluded that age effect is not a self-contained effect, but that it is an effect
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brought about by general societal developments. Finally, the role of social ambition in
the youngest group of informants appears to play a role which is supplementary to the
occupational level of their fathers.
In Chapter 11, the theoretical orientation of studies on language variation is discussed. It is argued that the discussion about the status of variable rules is rather
unfruitful and that for the study of language variation a theoretical framework should
be developed in which the theoretical concepts are defined and elaborated in terms of
choice, utility and speech strategies.
Chapter 12 contains a final discussion of the results and a summary of the main
conclusions. The goals of the study, formulated in Chapter 1, are restated and evaluated
and some additional conclusions are drawn. It is argued that theoretically oriented studies on lexical diffusion and analogical variation and change should have a high priority.
The same holds for the study of the role of the attention mechanism or the monitor in
the production of speech. As for the future orientation of sociolinguistic research, it is
claimed that sociolinguistics should focus on experimental, task controlled studies and
on extensive studies of the language behaviour of individual speakers, de tweedetaalverwerving.
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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
De s t r u c t u u r van taaivariatie. Een socioiingui'stisch
onderzoek naar het stadsdialect van Nijmegen
te verdedigen op 2 m a a r t 1989 door R.W.N.M, van Hout

1. De ontwikkelingen en de variatie in het Nijmeegs dialect maken
het onmogelijk o m het Nijmeegs als een afzonderlijke taalvariëteit
af te grenzen ten opzichte van het Standaardnederlands.
2. Labovs axioma aangaande de 'subordinate shift' is contraproduktief en dient ten stelligste verworpen te worden.
3. De variabele regel als algemeen model voor taaivariatie voldoet
op geen enkele wijze; de verklaring van taaivariatie behoeft een
theoretisch kader met concepten als keuze, utiliteit en strategie.
4. In de discussie over taalverandering en 'echte' ('real') en 'schijnb a r e ' ( ' a p p a r e n t ' ) tijd wordt veelal over het hoofd gezien dat
de tijdsvariabele niet gekenmerkt wordt door absoluutheid m a a r
door relativiteit en wel door de relaties van de tijdsvariabele met
onder meer variabelen van sociale aard.
5. Het m a n c o van de meeste theorieën over natuurlijke taalveranderingen is de implicatie dat de menselijke taal van oorsprong
een onnatuurlijk communicatiemiddel moet zijn geweest.
6. De ondoorzichtige betekenis van de woorden 'willekeurig' en 'onwillekeurig' in het Nederlands maakt het gebruik van het leenwoord ' r a n d o m ' in geval van steekproeftrekkingen welhaast onontkoombaar.

7. Het presenteren van onderzoeksresultaten in de vorm van hypothesetoetsing heeft vaak meer van doen met de vermeende persuasieve kwaliteiten van dit onderzoekstype dan met de aard en
het feitelijk verloop van wetenschappelijk onderzoek.
8. Het menselijk vermogen om ongrammaticale zinnen te produceren, een vermogen overigens dat op rijpere leeftijd vooral benut
wordt door linguïsten, verdient meer aandacht in de taalkunde.
9. De voorspelde schaalvergroting in het E u r o p a van n a 1992 betekent een bedreiging voor de positie van de kleinere Europese
s t a n d a a r d t a l e n . Een intensivering van de samenwerking tussen
Nederland en Vlaanderen op het gebied van taalbeleid verdient
d a a r o m hoge prioriteit.
10. Het presenteren van het Fries als bedreigde minderheidstaal in
de internationale taalsociologische literatuur strookt niet met de
positie van het Fries in de maatschappelijke bovenlaag van Friesland; de positie van het Fries staat in elk geval diametraal tegenover de positie van andere minderheidstalen in Nederland zoals
het Turks.
11. Door de ontwikkelingen op het gebied van tekstverwerking, layo u t p r o g r a m m a t u u r , opslagcapaciteit en distributiemogelijkheden verschaft de computer het boek een gouden toekomst.
12. De post-moderne paarsgewijze opstelling van stoelen in één en
dezelfde richting in treincoupés kan misschien de verwachting
wekken bij de reiziger dat hij vliegensvlug ter plaatse zal zijn,
ze is echter niet bevorderlijk voor de communicatie tussen de
reizigers en daardoor schadelijk voor het dialectologisch en sociolinguïstisch onderzoek.
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