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Woord vooraf
Dit proefschrift is gebaseerd op onderzoek dat uitgevoerd is in het kader van het
project Code-switching bij bidialeciale sprekers. Dit project werd van 1 november
1982 tot 1 november 1986 uitgevoerd aan de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en
Naamkunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen onder leiding van prof. dr.
A.M. Hagen; het werd onder projectnummer L4/82 gefinancierd door de universitaire onderzoekpool.
De begeleiding van het project berustte verder bij een commissie bestaande uit dr.
R. van Hout (K.U.B.), prof. dr. G.A.M. Kempen (K.U.N.) en drs. Th. Walraven
(K.U.N.).
De inhoud van deze studie beweegt zich op het terrein van de structureel-linguïstische karakterisering van 'code-switching', het afwisselend gebruik van twee of meer
talen en/of taalvariëteiten door eenzelfde spreker in één communicatieve situatie, in
samenhang met extra-linguïstische gegevens van de taaluitingen en enkele kenmerken van het taaiproductieproces. Binnen dit kader wordt eveneens uitgebreid aandacht besteed aan de discussie ten aanzien van mogelijke syntactische "constraints"
op code-switching.
De empirische basis van het onderzoek wordt gevormd door een situatie van
bidialectale codc-switching, het afwisselend gebruik van dialect en standaardtaal,
zoals die zich voordoet in het dorp Ottersum in Noord-Limburg.
De uitvoering van genoemd project en de totstandkoming van dit proefschrift is
mogelijk gemaakt door de medewerking en de steun van velen.
Langs deze weg wil ik dan ook allen bedanken die op enigerlei wijze hieraan
bijgedragen hebben. Graag wil ik noemen de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en
Naamkunde, studenten, student-assistenien, collega's en vrienden. Mijn erkentelijkheid gaat evenzeer uit naar de afdeling Algemene Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Utrecht die mij de ruimte en de stimulans bood om mijn taak af te maken.
Speciale vermelding verdienen de leden en medewerkers van de vereniging voor
kindervakantiewerk te Ottersum en alle anderen die, misschien vaak zonder het zelf
te beseffen, een onmisbare bijdrage geleverd hebben aan dit onderzoek.
Tot slot wil ik Bert Asma en Huib Hogerhcijde van het P.J. Meertens-Instituut te
Amsterdam bedanken voor hun enthousiaste inzet bij de technische realisering van
dit boek.
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Lijst van afkortingen en symbolen
aanw.
Adj
Adv
AdvP
ANS
Aux
betr.
bez.
Comp
Conj
Cop
Det
HA
IG
IPA
KVW
N
NCDN
NP
Num
onbep.
ρ
Part
pers.
PP
PredA
Prep
PRO

aanwijzend
adjectief, bijvoeglijk naamwoord
adverbium, bijwoord
adverbiale constituent
Algemene Nederlandse
Spraakkunst
auxiliary, hulpwerkwoord
betrekkelijk
bezittelijk
complementeerder, onderschikkend voegwoord
conjunctie, nevenschikkend
voegwoord
copula, koppelwerkwoord
determinator
hoorbaar ademhalen
increméntele grammatica
International Phonetic Association
Vereniging voor Kindervakantiewerk Ottersum
nomen, zelfstandig naamwoord
Nijmeegse Centrale voor
Dialect- en Naamkunde
nominale constituent
numeriek element
onbepaald
pauze
participium, voltooid deel
woord
persoon, persoonlijk
voorzetselconstituent
predicatief gebruikt adjectief
prepositie, voorzetsel
plaats met beurtoverdrachtrelevantie

Pron
RND
S
S'
SGV

sing.
Tl/LI
T2/L2
TPG
V
Vf
Vinf
vnw.
VP
vrag.
WLD
X

pronomen, voornaamwoord
Reeks Nederlandse Dialectatlassen
zin
ondergeschikte bijzin
(ongepubliceerde) dialecten
quête door J. Schrijnen,!, van
Ginneken en J. Verbeeten
enkelvoud, singularis
eerste taal, i.e. variëteit
tweede taal, i.e. variëteit
Taaiproject Gennep
verbum, werkwoord
vervoegde werkwoordsvorm
infinitieve werkwoordsvorm
voornaamwoord
verbale constituent
vragend
Woordenboek van de Limburgse Dialecten
niet nader gespecificeerde
constituent

-woord<woord>
[woord]
/
(-)

markering tussenvorm
markering "trigger-woord"
niet letterlijke vertaling
aanduiding switchpositie
niet weergegeven gedeelte
van een voorbeeldzin of fragment
=
aanduiding niet herhaalde
gedeelte(n) in de vertaling
van een zin
Tn —» Tn aanduiding switchrichting
('van naar')
IX

Conventies voor transcriptie
Voor de inhoudelijke aspecten van de transcripties wordt verwezen naar 3.3.1.
algemeen
Dialectuitingen en tussenvormen zijn weergegeven in IPA-symbolen, in het geval
van een ander dialect dan het onderzochte in gecursiveerde vorm. De in IPA-notatie
weergegeven fragmenten worden gevolgd door een zo letterlijk mogelijke vertaling.
Nederlands is weergegeven volgens de gangbare spelling, in het geval van contrastering met het dialect in gecursiveerde vorm.
De gebruikte eigennamen zijn gefingeerd; ook andere mogelijk privacy-bedreigende
informatie is niet in de zinnen en fragmenten opgenomen.
notatie en symbolen
((woord))
-woordNADRUK

?!
χ

/ /
//
*
=

E

X

commentaar en toelichting staat tussen dubbele haakjes, bijv. ((p)),
((uit een commissie-bijeenkomst))
markering tussenvorm
kapitalen geven extra nadruk weer; is dit het geval bij een woord in
IP A-notatie dan wordt dit aangegeven door ' ! * vóór het woord, bijv. ne
!hij dyt dat
na een woord of zin vervullen de conventionele functie
zelfonderbreking spreker, bijv. ben je χ kom nou toch!
duidt op aanhouden of verlengen van een klank, bijv. ehm: nou:
korte, "natuurlijke" pauze in de uiting
onduidelijk of niet verstaan
simultaan aan de spreker is wat gezegd
de spreker is onderbroken en heeft de beurt niet meer hernomen
zeer snelle beurtwisseling
gelijktijdig spreken

Hoofdstuk 1

Aspecten van code-switching. Een plaatsbepaling
1.0 INLEIDING
Het onderwerp van dit boek is code-switching. In eerste instantie willen we codeswitching omschrijven als het door eenzelfde persoon afwisselend gebruiken van
twee of meer talen en/of taal-variëteiten binnen één communicatieve situatie. Daarbij
willen we op dit moment met communicatieve situatie niet meer aanduiden dan een
in tijd aaneengesloten reeks gespreksbeurten door meer dan één persoon. Codeswitching kan derhalve optreden bij het wisselen van gespreksbeurt, tussen zinnen
binnen een gespreksbeurt (inter-sentenliële code-switching) en binnen een zin (г'иtra-sententiële code-swilching). Vergelijk de volgende voorbeelden. Tenzij anders
aangegeven zijn deze afkomstig uit een verzameling observaties van de schrijver.
Op het niveau van de gespreksbeurt:
(1)
((Uit een in het Nederlands gevoerd liftersgesprek))
A: Goor al, het schiet lekker op.
B: Yeah, it goes quickly
Inter-sen tentieel:
(2)
De bezorger van een huishoudelijk apparaat: Als er iets mee is dan bel je
gewoon en dan komt Bosch zelf. That's all.
(3)
Een student tot twee collega's: Het is inderdaad niet helemaal consistent,
so what ((ρ)) Who cares!
(4)
Een verhuurster leidt potentiële huurders rond: Dit is de woonkamer, dit
is de keuken, tins is my study, this is the bedroom, de slaapkame zal ik maar
zeggen, and this is the bathroom.
Intra-sententieel:
(5)
Commentaar bij een voetbalwedstrijd: We zitten weer in de dying seconds
((ρ)) of the game.
(6)
Commentaar van een treinreiziger naar aanleiding van loslopende koeien
op de spoorbaan: In the old days hadden we op onze horses uit kunnen
stijgen om dat te doen.
(7)
We'll have to change dat groene dingetje. (Appel 1986:23)
(8)
Ik ga een olifantje tekenen med store f0tter. (Nederlands-Noors; 'met
grote voeten'; ibidem)
Ook kunnen switches uit slechts één woord bestaan:
(9)
Bikasi na foe huishoudelijk (Sranan-Nederlands; 'Omdat het voor huishoudelijke dingen is'; Appel 1986:24)
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(10)
(11)
(12)

Twee studenten over vakantie-impressies: Ik vind zoiets echt horrible
hoor.
Naar aanleiding van een ziektegeval: We hadden een geval van emergency
vannacht
Een jury-lid in het kinderprogramma De Mini-Playback Show: Nee, ik
voel me steady.

In navolging van Poplack (1980) wordt soms nog een derde vorm van code-switching
onderscheiden, te weten emblematische ("emblematic") code-switching, waarbij de
geswitchte elementen vooral bestaan uit 'lags', interjecties, idiomatische uitdrukkingen en op zichzelf staande substantieven. Deze laatste zouden vooral woorden zijn,
die qua etnische betekenis zwaar beladen zijn en (daarom? HG) moeilijk te vertalen;
in Poplacks eigen woorden: "These are often heavily loaded in ethnic content and
would be placed low on a scale of translatability (-)" (a.w.:589). Verder zou deze
emblematische code-switching qua structuur veel minder complex zijn dan (intensieve) intra- sententiële code-switching. Vergelijk bijvoorbeeld (2) en (3) hierboven.
Het begrip code-switching is overigens niet beperkt tot het wisselen tussen talen
of variëteiten, maar kan ook betrekking hebben op het switchen tussen stijlen en
registers binnen een taalsysteem, bijvoorbeeld tussen een formele en een informele
stijl of tussen gewoon taalgebruik en 'vereenvoudigd taalaanbod' tot (zeer) jonge
kmderen. In de woorden van Hymes (1967:9): "Cases of bilingualism par excellence
(as for example French and English in Canada (-) are salient, special cases of the
general phenomena of variety in code repertoire and switching among codes. No
normal person, and no normal community, is limited in repertoire to a single variety
of code, to an unchanging monotony which would preclude the possibility of
indicating respect, insolence, mock-seriousness, humor, role-distance, etc. by switching from one code variety to another." We vinden deze opvatting eveneens op
velerlei wijze verwoord bij o.a. Gumperz & Hemández-Chavez (1975), Bell (1976),
Wentz & McClure (1977), Second Foundation (1978), Solomon (1978), Valdés
(1981), Scotton (1983), Selling (1985), Gamer & Rubin (1986).
Dergelijke standpunten zijn ook van invloed op het denken over code-switching
tussen talen of variëteiten en zullen er zeker toe bijgedragen hebben dat de negatieve
en afkeurende houding ten opzichte van code-switching, en dan met name de interen intra-sententiële varianten ervan (vergelijk vaak denigrerend bedoelde termen als
'Franglais', 'Spanglish' of 'Hinglish'), steeds meer verlaten is. Meer en meer wordt
juist de nadruk gelegd op het natuurlijke en universele karakter van code-switchinggedrag, met name in in-groep-situaties en juist door "true bilinguals" (Lance
1975:138). Code-switching wordt gezien als een strategie om zo effectief en
duidelijk mogelijk te communiceren (Valdés-Fallis 1978, Harrison & Piette 1980),
zeker als het gaat om het bereiken van stilistische effecten en het uitdrukken van persoonlijke intenties (Hatch 1976:208). Door een soort verdeling van functies tussen
talen maken sprekers optimaal gebruik van de sterke kanten van elke taal afzonderlijk
om de genoemde positieve effecten te bereiken, aldus Valdés-Fallis (1978:5,7).
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Hagen (1981:68) wijst erop dat van dergelijke positieve effecten zeker ook sprake
is bij code-switching tussen dialect en standaardtaal, al is deze gedachte nog geen
gemeengoed, zoals mag blijken uit het volgende citaat van Van Bree in het dagblad
Trouw: "Dan [als scholen zowel aandacht besteden aan het dialect als aan het Nederlands] leren de kinderen om die twee taalsystemen uit elkaar te houden en gaan ze ze
niet per ongeluk door elkaar gooien. De gewoonte van veel ouders om met hun
kinderen standaardtaal te spreken vind ik dubieus. Want wat voor standaardtaal is
dat? Daar zit een heleboel dialect in, zodat de kinderen een dialectisch beïnvloed
Nederlands leren." (De koning 1987).
Code-switching is tevens een zeer complex verschijnsel, dat niet op grond van
linguïstische gegevens alleen verklaard kan worden, maar waarbij tevens talloze
extra-linguïstische aspecten op zowel macro- als micro-niveau een rol spelen (cf.
Oksaar 1976, Pfaff 1979, Poplack 1980); bovendien is ook het code-switchinggedrag van één individu niet per definitie consistent (Lipski 1978).
Wat betreft de communicatieve aspecten van code-switching is de basis voor
verdere studies gelegd door Gumpcrz, vooral sinds Blom & Gumperz (1972), waarin
het onderscheid in situationele en metaforische code-switching wordt aangebracht.
Situationele code- switching heeft betrekking op het wisselen van taal, i.e. variëteit,
in co-occurrenüe met wijzigingen in voor de code-keuze relevante kenmerken van
de situatie, bijvoorbeeld een wijziging in de samenstelling van de groep interactanten. De switch dient als het ware om het taalgebruik weer in overeenstemming te
brengen met de voor de nieuw ontstane situatie geldende normen.
Is er geen sprake van een nieuw ontstane situatie en vindt er desondanks codeswitching plaats, dan is er in feite sprake van de doorbreking van een door de spreker
en hoorder aangenomen norm, waardoor dergelijke code-switch ing een extra intentie
of, anders gezegd, een metaforische betekenis kan uitdrukken. Een dergelijke metaforische betekenis zal vooral uitgedragen worden door middel van 'conversationele code-switching' (Gumperz 1976a), het switchen binnen een gespreksbeurt.
Overigens is de grens tussen beide soorten code-switching bij Gumperz niet scherp
getrokken, omdat, aldus Blom en Gumperz, er ook sprake is van situationele codeswitching, als een van de gespreksdeelnemers zelfde situatie opnieuw definieert, met
andere woorden situationele code-swiiching is niet alleen een reactie op een wijziging van de situatie, maar kan in feite, net als metaforische code-switching,
geïnitieerd zijn door een spreker. In Blom & Gumperz wordt dan ook wel de
veelzeggender term "role switching" (cf. a.w.:433) gebruikt in plaats van situationele
codc-switching.
Scotton (1976) heeft er nog op gewezen, dat code-switching één van de mogelijke realisaties van een neutraliteitsstratcgie kan zijn, d.i. het zich niet willen identificeren met of uitspreken voor bepaalde waarden en normen of voor een bepaalde
emische of maatschappelijke groep door de code of taal te vermijden die met de niet
gewenste associaties verbonden is. Volgens Scotton zullen neutralitcitsstrategieën
vooral in onzekere situaties geconstateerd kunnen worden, waarbij 'onzeker' niet
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impliceert dat men onbekend is met de kenmerken die van belang zijn voor het
inschatten van de situatie, maar dat het onduidelijk is welke van die kenmerken het
belangrijkste is voor een goede inschatting. En dit laatste vloeit weer voort uit het feit
dat meer dan één norm relevant is.
In 1.2 gaan we verder in op de extra-linguïstische aspecten van code-switching.
Naast de relevantie van code-switching voor het bestuderen van communicatieve
aspecten van taalgedrag komt ook het belang voor de theorievorming op structureellinguïstisch terrein in toenemende mate naar voren (cf. o.a. Sankoff & Poplack
1980:48, Woolford 1983:520). In 1.1 gaan we gedetailleerd in op deze aspecten van
code-switching.
Sinds Weinreichs introductie van de noties "coordinate", "compound" en "subordinate bilingualism" is code-switching een aandachtspunt geweest in de psycholinguïstiek/taalpsychologie en dan met name in het kader van onderzoek naar het
afhankelijk of onafhankelijk zijn van de taalsystemen bij tweetalige individuen.
Sridhar & Sridhar (1980) wijzen erop dat code-switching steeds meer van belang
wordt voor psycholinguïslisch onderzoek, nu gebleken is dat de "ideale" codeswitching, die verloopt in overeenstemming met situationele normen en niet intrasententieel van aard is, zeker niet de enige of zelfs maar de frequentste vorm van
codc-switching is. Zij pleiten dan ook voor meer aandacht van psycholinguïsten voor
deze 'natuurlijke' vormen van code-switching. Ook Shaffer (1978:270) en Hagen
(1981:77) wijzen op het belang van code-switching voor psycholinguïslisch onderzoek. In 1.3 gaan we nader in op enkele psycholinguïstische aspecten van codeswitching.
Ondanks het feit dat er veelvuldig op gewezen is dat het naast elkaar gebruiken van
twee talen niet wezenlijk verschilt van het naast elkaar gebruiken van twee variëteiten
van een taalsysteem, zoals in het geval van dialect en standaardtaal (cf. Hymes 1967,
Bell 1976, Sjölin 1976, Wentz & McClure 1977, DiPietro 1978, Ellul 1978,
McLaughlin 1978,Oksaar 1979, Hagen 1981, Valdés 1981, Scolton 1983, Selling
1985) is het aantal onderzoeken waarin op enigerlei wijze aandacht wordt besteed aan
code-switchingen dialect relatief gering (voorbeelden zijn Blom & Gumperz 1972,
Gumperz 1976b, Thelander 1976, Douglas-Cowie 1978, Bickerton 1980, Beebe
1981, Hagen 1981, Auer & DiLuzio 1983, Van Hout 1984, Selling 1985, Gamer &
Rubin 1986,Pedersen 1987).
Uitgangspunt van deze studie is dat onderzoek aan bidialeetale code-switching, i.e.
code-switching tussen dialect en standaardtaal, een belangrijke bijdrage kan leveren
aan een dieper inzicht in de diverse aspecten van dit complexe verschijnsel. Dialect
en standaardtaal zijn in structureel opzicht nauw met elkaar verbonden, waardoor er
ook in psychologisch opzicht sprake zal zijn van een grote mate van interdependentie
van beide systemen bij de taalgebruiker (cf. Albert & Obler 1978, Hagen 1981).
Andere taalcontact-verschijnselen dan code-switching zijn in principe dan ook meer
te verwachten en wellicht is deze interdependentieook de reden dat bidialee tale codeswitching onbewuster zou verlopen dan in de bilinguale vorm, zoals Beebe
(1981:141) suggereert.
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Maar deze gegevenheden maken bidialectale code-switching juist ook tot een belangwekkende toetssteen voor de algemene geldigheid van in codc-switchingonderzock uitgesproken claims.
Ter afsluiting van deze inleiding op hoofdstuk 1 wijzen we op de volgende punten.
Zoals al opgemerkt impliceert de notie 'code-switching' wisseling tussen talen en/
of taalvariëteiten alsook het afwisselend gebruik van stijlen, registers etc. binnen een
taalsysteem. In deze studie houden we ons bezig met het wisselen tussen twee
variëteiten, zodat het voor de hand zou liggen verder te spreken van 'taalwisseling'
of 'dialectwisseling'. Wij zullen echter de term 'code-switching' blijven gebruiken
in aansluiting bij de in de relevante literatuur gebruikelijke terminologie en vanwege
de door ons gehanteerde specifieke betekenis van het begrip 'taalwisseling'; zie
3.3.2.
Code-switching binnen de zin geven we bij voorkeur aan met de term 'intrasententiële code-switching' en niet met 'code-mixing' of iets dergelijks, omdat deze
laatste term in diverse betekenissen wordt gebruikt, zoals voor veelvuldig codeswitchen in het algemeen, ter aanduiding van éénwoord-switches, als een overkoepelende term voor code-switching én ontlening, en uiteraard voor code-switching
binnen de zin. Terwille van de consistentie gebruiken we de term 'inter-sententiecl'
voor code-swilching tussen zinnen.
Tot slot merken we op dat dit hoofdstuk grotendeels gebaseerd is op de literatuur
over code-switching en tweetaligheid, in overeenstemming met de bestaande stand
van zaken op dit terrein. In de rest van dit hoofdstuk zal dan ook grotendeels sprake
zijn van tweetaligheid, tweetalige spreker-hoorders, etc.
1.1 STRUCTUREEL-LINGUÏSTISCHE ASPECTEN VAN CODE-S WITCHING
Zoals al opgemerkt betreft het onderzoek naar code-switching bijna uitsluitend
onderzoek in situaties waarin twee of meer talen naast elkaar gebruikt worden.
Structureel-linguïstische aspecten van code-switching en daaruitafgeleide hypotheses zijn dan ook praktisch alleen bekend uit dergelijke studies. We zullen aan het slot
van deze paragraaf dan ook aandacht besteden aan de consequenties van dit gegeven
voor onderzoek naar code-switching in een dialect-standaardtaal-situatie.
Code-switching is in eerste instantie vooral aan de orde gekomen bij de bestudering
van taalcontactsituaties. Weinreich (1974:73) gebruikt dç term 'switching' in verband met een ideale toestand van tweetaligheid, waarbij het tweetalig individu zijn
talen op perfecte wijze gescheiden weet te houden zonder te veel of te weinig van taal
te wisselen. 'The ideal bilingual switches from one language to the other according
to appropriate changes in the speech situation (interlocutors, topics, etc.), but not in
an unchanged speech situation, and certainly not within a single sentence." Dat die
ideale tweetaligheid waarschijnlijk een illusie is beseft Weinreich eerst en vooral
zelf: "There is reason to suspect that considerable individual differences exist
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between those who have control of their switching, holding it close to this ideal
pattern, and those who have difficulty in maintaining or switching codes as required."
(a.w.:73). En uiteraard toont Weinreichs interferentie-concept überhaupt de zeldzaamheid van die ideale situatie aan.
Het is dan ook niet helemaal een verrassing dat Haugen (1956) de term codeswitching gebruikt ter aanduiding van een (eerste) stadium in een proces van
ontlening van een element uit de ene in de andere taal, door hemzelf liever
omschreven als 'diffusie' (a.w.:39-40). Haugen onderscheidt hier drie stadia: "(1)
switching, the alternate use of two languages, (2) interference, the overlapping of two
languages, and (3) integration, the regular use of material from one language in
another, so that there is no longer either switching or overlapping, except in a
historical sense." (a.w.:40). Merk op dat "switching" hier (ook) betrekking heeftop
het gebruik van één woord ui t de andere taal, en dus η iet beperkt bl ij ft tot een of meer
zinnen: "(-) code- switching, [which] occurs when a bilingual introduces a comple
tely unassimilated word from another language into his speech, (-) (a.w.:40).
Ontlening/diffusie ("borrowing"), en dus ook switching, impliceert voor Haugen dus
uitdrukkelijk een proces, in tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt door termen als
'leenwoord' of 'leen vertal ing' en dergelijke, die hij beschouwt als descriptieve ter
men voor de uit dat proces voortvloeiende resultaten; vergelijk Haugen (1953:213).
Ook bij Clyne (1967,1972) zien we het verschijnsel code-switching behandeld in
de context van taalcontact en taalbeïnvloeding. Clyne (1967:19) omschrijft switching als "multiple transference", dit is "The transference of whole stretches of speech
from one language to the other (-)", juist om ook code-switching in een consistent verband te brengen met het door hem geprefereerde begrip "transference", waarmee hij
refereert aan "(-) the adoption of any elements from another language", een proces
dat resulteert in bijvoorbeeld ontleningen of switches (en die als resultaat van
transference door Clyne beide aangeduid worden als "transfer").
Clyne wil in deze terminologie met betrekking tot taalcontactverschijnselen een
descriptieve positie benadrukken, omdat hij de term 'interferentie' vindt refereren
aan een deel van de oorzaken van de verschijnselen. 'Transference" daarentegen kan
ook verwijzen naar factoren die niet noodzakelijkerwijs te maken hebben met de
kennis van een tweede taal, maar bijvoorbeeld met het onbekend zijn met een woord
in de eerste taal of het, tijdelijk of voorgoed, vergeten zijn van een woord, waama het
vervangen wordt of is door een woord uit de tweede taal (cf. Clyne 1972:8).
Een andere belangrijke factor bij "transference" wordt voor Clyne gevormd door
"triggering", het blijven vasthouden aan of overgaan op de andere taal onder invloed
van een taalelement dat om wat voor reden dan ook voor de spreker deel uitmaakt van
zijn beide taalsystemen; zo'n taalelement kan een andere "transfer" zijn (Clyne
1967:84) of, bijvoorbeeld in het geval van een standaardtaal en een dialect of een
sociolect, een element dat beide taalsystemen gemeenschappelijk hebben (Clyne
1972:29). Clyne (1967) onderscheidt vier vormen van triggering: "Consequential",
de uiting wordt voortgezet in de taal van het triggerwoord, "anticipational", vooruitlopend op het te realiseren triggerwoord schakelt de spreker al over op de andere taal,
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"sandwich words", woorden tussen twee constituenten in de andere taal worden als
het ware 'mee-geswitcht' (vooral verbindende elementen als conjuncties en dergelijke, bijvoorbeeld tussen plaatsnamen uit de andere taal) en "contextual", niet alleen
(of zelfs helemaal niet) een bepaald woord of bepaalde uitdrukking veroorzaakt de
omschakeling naar de andere taal, maar de hele context of situatie die met dat taalelement geassocieerd wordt.
Clyne onderkent zelf, dat hij met het triggering-begrip het terrein van de puur
structurele linguïstiek enigszins verlaat. Immers, het appelleert aan psychologische
processen die als zodanig niet aantoonbaar zijn: Clyne (1972:24) omschrijft triggering dan ook als "internally conditioned switching" en hij merkt op: "This is a
phenomenon that takes us into general questions of speech and of language." Eveneens merkt hij daar op dat triggering, gezien de aard van het begrip, vooral zal
optreden tussen talen die met elkaar overeenkomen, maar ook "For the rest, its
incidence or lack thereof is an individual phenomenon." Zie voor triggering ook
Clyne (1980) en (1987).
Steeds meer echter is de aandacht verschoven van code-switching als een aspect van
'talen in contact' naar code-switching als een boeiend en belangwekkend verschijnsel op zich. Een belangwekkende onderzoeksvraag op structureel-linguïstisch niveau wordt dan of er, afgezien van de extra-linguïstische parameters van codeswitching (zie 1.2), intern-linguïstische factoren een rol spelen ter beregeling van dit
afwisselend gebruik van twee talen.
De discussie beweegt zich vooral rond mogelijke "constraints", beperkingen, op
code-switching, waarbij het gaat om vragen als welke taalelementen wel of niet geswitcht kunnen worden (bijv. afzonderlijke functiewoorden) of tussen welke delen
van de zin wel of niet van taal geswitcht kan/mag worden (bijv. al dan niet binnen een
constituent). In het geval dat zo'n "constraint" altijd of nagenoeg altijd opgaat zou
dit kunnen wijzen op een, mogelijk algemene, regel voor code-switching, die
verklaart dat code-switching in het algemeen een ongestoord verlopend proces is,
zowel voor de spreker als voor de hoorder.
In eerste instantie hebben diverse auteurs gewezen op structureel-linguïstische regelmatigheden in code-switchinggedrag, zonder altijd te komen tot het expliciet formuleren van een mogelijk algemeen geldende beperking of regel.
Gumperz (1976a) komt op grond van acceptabiliteitsoordelen over zinnen met
switching tot de conclusie dat switching geblokkeerd wordt, wanneer het resultaat in
strijd is met het idee van de spreker over wat syntactisch en semantisch een eenheid
is. Voor Gumperz is taalwisselen een pragmatisch of stilistisch verschijnsel, waarbij
talige sequenties verdeeld worden in contrasterende eenheden. Hij baseert deze
conclusies op de volgende gegevens over welke factoren switching bevorderen: 1/
De lengte van de woordgroep (het switchen van een langere woordgroep wordt
acceptabeler gevonden dan van een kortere); 2/ eenheid van de sequentie (een discontinue sequentie kan niet geswitcht worden); 3/ semantische of pragmatische eenheid
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(in idiomatische uitdrukkingen kan niet geswitcht worden; voegwoorden staan in
dezelfde taal als de erop volgende (bij)zin; een niet-cmfatisch persoonlijk voornaamwoord kan niet geswitcht worden, een geïsoleerd substantief (N) wel; bij samentrekking kan niet geswitcht worden; in het geval van pcrformatievc werkwoorden vormt
de hoofdzin een eenheid, zodat alleen geswitcht kan worden tussen die hoofdzin en
de bijzin) en 4/ het totaal aantal switches binnen een subeenhcid van de boodschap
is één. Ondanks de niet altijd heldere formuleringen van Gumpcrz (zie o.a. het vierde
punt) blijkt dat hij bij de verklaring voor de geconstateerde 'beperkingen' de nadruk
legt op de pragmatisch-stilistische aspecten van het communicatieproces.
In aansluiting op Gumperz kan gewezen worden op Shaffer (1978), die constateert
dat switch-grenzen meestal corresponderen met constituent-grenzen en dat de taal
van een constituent meestal overeenkomt met, en, aldus Shaffer, gedicteerd wordt
door de taal waarin het hoofd van die constituent gerealiseerd wordt.
Timm (1975,1978) formuleert vijf beperkingen: Tussen pronominale subjects-of
objectsvormen en hun direct aangrenzende vervoegde werkwoordsvormen (Vf),
tussen Vf's en aangrenzende infmitieve complemcntsvormcn, tussen hulpwerkwoord en hoofdwerkwoord, in werkwoordssequenties met een negatie (het negatieelement staat in dezelfde taal als het werkwoord) en in nominale constituenten (NP)
met een adjectief (Adj), met name als de volgorde tussen N en Adj in de betrokken
talen verschillend is (bij Timm resp. Spaans-Engels en Russisch-Frans). Gumperz'
observatie aangaande voegwoorden werd niet bevestigd (Timm 1978).
Timms eerste beperking, die zij zelf ook de krachtigste noemt, wordt ondersteund
door Kumar (1986) en Aguirre (1985). Deze laatste constateert tevens dat switches
vooral ná een bczittelijk voornaamwoord plaatsvinden, maar dit hangt uiteraard
samen met het algemenere gegeven, dat switches in een NP vrijelijk kunnen optreden
ná een Dct, zoals Timm al opmerkt.
Wcntz & McClure (1977) wijzen op beperkingen waar zij opmerken dat" 'bicodal
words' "-(woorden met morfemen uit twee 'codes' die voor de spreker verschillend
zijn) niet gevormd kunnen worden en dat het zeer onwaarschijnlijk is dat functoren
("functional morphemes"), zoals Dct, als enige element in een uiting geswitcht worden. Vergelijk wat dit laatste betreft ook Sridhar & Sridhar (1980:205).
Het eerste punt werd ook al gesignaleerd in McClure (1977:99) in haar onderzoek
bij Mexicaans-Amerikaanse kinderen.
Pfaff (1979) komt op grond van een zeer uitgebreide studie naar Spaans-Engelse
codc-switching tot de volgende beperkingen: Switches naar Engelse, in morfologisch opzicht niet aan het Spaans aangepaste werkwoorden zijn alleen mogelijk, als
ze voorafgegaan worden door een Spaans Vf of wanneer op een andere wijze in de
zin aspecten als (grammaticale) tijd uitgedrukt worden, bijvoorbeeld in een constructie met perifrase; switches treden vooral op bij oppervlaktestructuren die in beide
talen hetzelfde zijn, zoals in het Spaans en Engels predicatief gebruikte adjectiva;
switches binnen constituenten beginnen bij voorkeur bij een lexicaal divergerend
punt, zoals voor werkwoorden, substantieven of adjectieven, waarbij afwijkingen
hierop vooral een discursieve of sociale functie vervullen, bijvoorbeeld het bena-
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drukken van een uitdrukking; langere switches treden vooral op als gevolg van
discursieve factoren (terzijdes bijvoorbeeld) of als gevolg van structurele triggering.
Evenals Pfaffin met namehaar tweedeberegelingprobeertLipski (1978) opgrond
van een overzicht van tot dan toe gepubliceerde Spaans-Engelse code-switchingdata ie komen tot een meer algemene formulering van een beregeling voor codeswitching: "(-) whereas the portion of a code-switched utterance that falls before the
code-switch may indeed contain syntactically divergent elements, those portions
falling after the switch must be essentially identical syntactically." (a.w.:258).
Het is tenslotte Poplack (1980), een studie onder Puerto-Ricanen in "El Barrio", New
York, die op een zodanige wijze twee "constraints" weet te formuleren, dat deze tot
nu toe de discussie over de mogelijke syntactische beregelingen van code-switching
in hoge mate hebben bepaald, niet in de laatste plaats uiteraard, omdat zij haar
"constraints" van een universeler niveau acht dan de tot dan toe geformuleerde beperkingen (a.w.:585). Vergelijk ook Sankoff & Poplack (1980:3-5).
Een eerste beperking is de "free morpheme constraint", die switches blokkeert
tussen een lexicale vorm en een gebonden morfeem, tenzij die lexicale vorm
fonologisch geïntegreerd is in de taal van het gebonden morfeem; vergelijk ook de
opmerking van Wentz & McClure over "bicodal words". Deze beperking verhindert
een vorm als run-eando met de Engelse realisering van run, maar niet een vorm als
flipeando met de Spaanse realisering [Пір]; deze laatste vorm wordt dan echter niet
als een code-switch gezien, maar als een clement behorend tot het Spaans: "Indeed,
we consider here phonologically, morphologically and syntactically integrated items
like the latter to be Spanish forms, and not instances of code-switching." (Sankoff &
Poplack 1980:4). Deze morfeem-beperking is ook van toepassing op idiomatische
uitdrukkingen, zoals si Dios quiere y la virgen ('als God en de Heilige Maagd het
willen').
De tweede beperking is de zogenoemde "equivalence constraint", die switches
blokkeert binnen constituenten die niet door een in beide talen overeenkomende regel
gegenereerd worden (a.w.:586); dergelijke constituenten zijn, aldus Poplack, in
structureel opzicht niet equivalent in beide talen en zullen daarom meestal eentalig
gerealiseerd worden. In Sankoff & Poplack (1980:4) heet het "the order of sentence
constituents immediately adjacent to and on both sides of the switch point must be
grammatical with respect to both languages involved simultaneously. (-) the local cogrammaticality or equivalence of the two languages in the vicinity of the switch holds
as long as the order of any two sentence elements, one before and one after the switch
point, is not excluded in either language." Vergelijk ook Pfaff en Lipski hierboven
voor gelijksoortige observaties.
Beperkingen op code-switching zijn voor Sankoff & Poplack duidelijk beperkin
gen op het niveau van de oppervlaktestructuur (zie ook a.w.: 14). Merk overigens op
dat de equivalcntieregel impliceert dat een zin met intra-sententiële code-switching
in beide talen grammaticaal moet zijn (zie ook Poplack 1980:586- 587), wat in de
praktijk een robuuste claim is. Zo is bijvoorbeeld zin (7) in 1.0 al een schending van
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deze equivalentieregel.
In deze context acht Poplack dan ook emblematische code-switching minder
complex dan de intra-sententiöle variant waarbij de spreker veel meer bedacht moet
zijn op het grammaticaal juist hanteren van de verschillende syntactische regels.
Poplack spreekt in verband met intra-sententiële code-switching ook wel van
"intieme" (hechte? HG) code-switching (" 'intimate' "), een wat vreemde en ongelukkige term, die al te dwingend relaties legt tussen een structureel kenmerk en extralinguïstische factoren. We zullen deze term dan ook verder niet gebruiken. Poplack
constateert namelijk dat, in het geval van evenwichtig tweetaligen, intra-sententiële
code-switching vooral gebruikt wordt in 'in-groep-siluaties' als een gespreksstijl op
zich ("an overall discourse mode", a.w.:614) met een eigen conversationcle en interactionele betekenis, terwijl deze categorie tweetaligen emblematische code-switching vooral zal hanteren ten behoeve van specifieke interactionele effecten op afzonderlijke momenten in de conversatie.
De constatering dat niet-evenwichtig tweetaligen deze keuze tussen emblematische en "intieme" intra-sententtëlecode- switching niet hebben en dat deze categorie
tweetaligen de grammaticaliteit van geswitchte zinnen vooral intact houdt door een
sterke voorkeur voor de emblematische vorm, brengt Poplack tot de wellicht toch wat
premature veronderstelling dat code-switching aanwijzingen kan verschaffen omtrent de graad van tweetaligheid: veelvuldig intra-sentcmieel code-switchen zou
wijzen op een vorm van evenwichtige en vloeiende tweetaligheid.
Poplack (1980:600-601) vond slechts 11 schendingen van haar equivalentieregel,
waarvan het merendeel betrekking had op de plaats van het adjectief in de NP. Zij
vond geen schendingen van de morfeemregel, allhans niet binnen een woord; wel
werd vijfmaal geswitcht in een idiomatische uitdrukking. Poplack ziet in deze resultaten een ondersteuning voor de geldigheid van de voorgestelde beregelingen, juist
vanwege dit geringe aantal schendingen.
Toch staal zeker het beroep op universele geldigheid van haar regels zwaar onder
druk. Een overzicht van een aantal studies van zowel vóór 1980 als van recenter
datum maakt dit duidelijk. We wijzen allereerst op een aantal studies in verband met
de evaluatie van de morfeemregel.
Hasselmo (1972) gaat uitgebreid in op verschijnselen in wat hij het "AmericanSwedish" noemt, waarbij Zweedse affixen voor verbuiging en afleiding verbonden
worden met lexicale elementen uit het Engels. Hij constateert daarbij dat affixen uit
het Engels daarentegen niet gebruikt worden met Zweedse lexicale elementen.
Voortbouwend op Hasselmo (1972) vindtPetersen (1988) een vergelijkbare asymmetrie. Zij baseert zich op een corpus gesproken taal van haar in het Deens en Engels
opgevoede dochter Thea op de leeftijd van 3;2. Zij constateert dat ook hier "grammatical morphemes" (functiewoorden en (gebonden) affixen) uit de dominante taal,
hier het Engels, verbonden worden met de niet-dominante taal, i.e. het Deens, maar
dat het omgekeerde, het verbinden van Deense functoren met Engelse lexicale elementen, niet voorkomt. Frappant hierbij is dat Thea, afgezien van de gezinssituatie,
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opgroeit in een eentalige Amerikaans-Engelse omgeving. Haar code-switching is
dus niet gemodelleerd naar het taalaanbod van een tweetalige (immigrantengemeenschap, zoals in het geval van Hasselmo.
Petersen komt op grond van het voorgaande tot de formulering van een "dominantlanguage hypothesis", die inhoudt dat "(-) in word- internal code-switching, gram
matical morphemes of the DOMINANT language may cooccur with lexical mor
phemes of either the dominant or the nondominant language. However, grammatical
morphemes of the NONDOMINANT language may cooccur only with lexical mor
phemes of the nondominant language." (a.w.:486).
Interessant voor een verdere onderbouwing van Petersens hypothese zijn de
relevante observaties uitBentahila & Davies (1983), een onderzoek in Marokko naar
code-switching door Marokkaans Arabisch - Frans-tweetaligen. Zij constateren een
tendens bij hun sprekers om voor functiewoorden meer een beroep te doen op het
Arabisch dan op het Frans, ook in overwegend Franse uitingen. Op het Frans wordt
daarentegen vooral teruggegrepen voor het switchen naar lexicale elementen, т.п.
nomina, ook in Arabische uitingen. De auteurs verwijzen voor een mogelijke
verklaring voor dit verschil op het feit dat Arabisch de Tl/thuistaal van deze sprekers
was, een verklaring die uiteraard aansluit bij de notie 'dominante taal' (cf. a.w.:326327). Het aardige in verband met Petersens hypothese is dat het hier desondanks gaat
om typologisch zeer divergente talen.
Bentahila en Davies achten echter de morfeemregel in grote lijnen bevestigd
(a.w.:317,329), hoewel bepaalde gegevens dit nuanceren; zo maken zij melding van
Franse infinitieven met (gebonden) flexie-morfemen uit het Arabisch (a.w.:315),
waarbij overigens de richting weer in overeenstemming is met de dominante taai
hypothese.
Ook bij Clyne zijn al tegenvoorbeelden te constateren voor de morfeemregel, o.a.
in Clyne (1972:21), waar hij wijst op zogenaamde compromis-vormen op morfolo
gisch niveau ("morphemic compromises") lussen Duits en Engels, die bestaan uit een
gebonden morfeem uit de ene taal en een vrij morfeem uit de andere zoalsprobablich
oïmostens. Voor alle duidelijkheid, Clyne (1972) onderscheidt in zijn studie deze
"compromises" expliciet van "integrated forms". Zie ook Clyne (1987) voor doorbrekingen van de morfeemregel.
Hatch (1976:205) wijst in haar overzichtsartikel op een onderzoek naar NavajoEngelse mixing bij kinderen, waarbij enclitische vormen uit het Navajo verbonden
worden met Engelse woorden, zoals in shilittle sister (shi is 'mijn') oischooldi ('op
school').
Nartey (1982) vindt in zijn onderzoek naar Adangme-Engelse code-switching in
Ghana geen van beide beperkingen bevestigd en hij suggereert, dat deze wellicht
alleen van toepassing zijn op Indo-Europese talen. Zeer relevant is bovendien zijn
principiële kritiek op de morfeemregel: "The real issue here is whether there can ever
be a counter-example to the free morpheme constraint, if any word that violates it
automatically gets treated as a loanword. I am sure that Poplack is aware of the fact
that lots of code-switching bilinguals in Spanish/English, for example, do not master
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English phonology well enough to enable them to switch English words perfectly."
(a.w.:186). Ook Hasselmo (1970:180) wijst overigens al op de mogelijkheid van
"imperfect code-switching".
Bocschoten & Verhoeven (1985) vinden eveneens geen bevestiging van de morfeemregel in Turks-Nederlandse code-switching van zowel volwassenen als kinderen (tweede generatie-immigranten), met name op het gebied van de substantieven. Ook zij uiten, op vergelijkbare gronden als Nartey, principi&le bezwaren tegen
deze morfeemregel (a.w.:351).
Bcrk-Seligson (1986), een onderzoek naar Spaans-Hebreeuwse code-switching in
Jeruzalem, vindt in haar data, in tegenstelling tot de hiervoor genoemde studies, een
krachtige ondersteuning voor de morfeemregel, al lijkt haar evidentie vooral gebaseerd te zijn op data met betrekking tot morfemen die in de beide talen verschillen
in hun grammaticale status, zoals dclerminatorcn of preposities met een in het Hebreeuws gebonden status: "The conclusion, once again, must be that speakers refrain
from switching at a syntactic point where the morpheme they must use has a different
bound/free status in LI and L2." (a.w.:335; zie ook 333).
Met betrekking tot de equivalentieregel kan in eerste instantie gewezen worden op
de volgende gegevens.
Clyne (1980:403), waarin behalve Duits-Engclse ook Nederlands-Engelse taalcontaclverschijnselen in de beschouwing worden betrokken, wijst bovendien op een
voor de equivalentie-regel prikkelend verschijnsel, namelijk dat code-switching
vaak samengaat met syntactische 'transference'. Clyne geeft als voorbeeld het
generaliseren van de Engelse S VO-volgorde naar de eerste taal; vergelijk een zin als
(1)

Ik was achtenzestig jaar, before ik kon get mijn pension.

Afgezien van het feit, dat deze zin de equivalentie-regel schendt, zit het prikkelende vooral in Clyne's suggestie dat dergelijke syntactische interferentie/transference
het sprekers juist beter mogelijk maakt te switchen, en dat daarom beide verschijnselen zo vaak samengaan. Zie ook Clyne (1987). Aansluitend bij Clyne's observaties
is Nishimura (1986), eveneens een onderzoek onder een al langer bestaande immigranten- gemeenschap, te weten tweede generatie-Japanners in de Verenigde Staten,
die, aldus de onderzoekster, onderling zowel Engels als Japans spreken. Nishimura
volgt echter een andere lijn van redeneren dan Clyne.
Uitgangspunt is namelijk dat de equivalentieregel juist is en zij stelt zich dan de
vraag hoe zinnen te verantwoorden waarin desondanks geswitcht wordt tussen
constituenten die niet in beide talen dezelfde volgorde hebben. Code-switching
tussen Engels en Japans (een SOV-taal) blijkt tot veelvuldige doorbreking van de
equivalentieregel te leiden (a.w.:128) en op grond daarvan komt Nishimura tot de
hypothese dat dit verschijnsel alleen te verklaren is door ervan uit te gaan dat in
dergelijke gevallen een zin in feite in één taal gegenereerd is, namelijk in die taal
waarin de geconstateerde volgorde grammaticaal is. Op grond van de geanalyseerde
data wordt geconcludeerd dat dit uitgangspunt in principe werkbaar is: door zinnen
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met niet-equivalente code-switching toe te schrijven aan het Japans óf het Engels kon
de zinsstructuur verklaard worden. Anders dan bij Clyne, die spreekt over syntactische 'transfer', impliceert Nishimura's werk dat elke zin in één taal gepland en
gestructureerd wordt, waarbij eventuele intra-sententiölecode-switching pas verderop in het zinsgencreringsproces gerealiseerd wordt zonder de geplande structuur nog
te veranderen. Nishimura baseert zich in dit verband op de notie 'basistaal' : elke zin
kan herleid worden tot één basistaai die de verdere structuur van de zin bepaalt. Zin
(7) in 1.0 zou dan het Engels als basistaai hebben en in die context volkomen
grammaticaal zijn of, in Nishimura's optiek, in overeenstemming zijn met het
equivalentieprincipe.
De al genoemde studie van Bentahila en Davies vindt eveneens geen bevestiging
van de equivalentieregel. Zij vinden diverse voorbeelden van code-switching in
structuren die in strijd zijn met een van beide talen (cf. a.w.:318-320). Desalniettemin vinden ook zij switches die niet voorkomen en/of als niet acceptabel beoordeeld
worden. Bentahila en Davies betogen vervolgens dat al deze gevallen te herleiden
zijn tot één beperking die samenhangt met de subcategorisatie-eigenschappen van de
betrokken taalelementen. Zo moeten sommige Dct's in het Arabisch gevolgd worden
door een bepaald lidwoord. Als hieraan voldaan wordt is het mogelijk een NP met
een Franse kern te realiseren, zoals in
(2)

dak d désodorant ('die de deodorant') (a.w.:316)

Bentahila en Davies formuleren op grond van hun data de volgende subcategorisatie-bcperking: "All items must be used in such a way as to satisfy the (languageparticular) subcategorisation restrictions imposed on them." (a.w.:329).
Bcrk-Seligson (1986) gaat eveneens, behalve op de equivalentie-regel en de
morfcemregel, in op een door haarzelf geformuleerde beperking. Zij comprimeert de
in veel studies vermelde observatie dat, afgezien van substantieven, switches vooral
betrekking zullen hebben op grotere constituent-eenheden (zie o.a. Weinreich 1974,
Clyne 1972, Gumperz 1976a, Wentz & McClure 1977, Shaffer 1978, Sridhar &
Sridhar 1980) tot een derde "constraint", de "size-of-constituent constraint", die
impliceert "that higher-level constituents, that is major constituents (e.g., sentences,
clauses) tend to be switched more frequently than lower-level constituents, or smaller
ones (i.e. one-word categories such as nouns, determiners, verbs, adverbs, adjectives) (-)." (a.w.:314).
Deze constituentregel en de equivalentieregel worden echter niet bevestigd:
Spaans-Hebreeuwse tweetal igen switchen bij voorkeur in kleinere constituenten en
produceren geregeld zinnen die volgens beide of één van beide talen ongrammaticaal
zijn. Bovendien vindt Berk-Seligson niet bevestigd dat het type code-switching zou
corresponderen met de mate van tweetaligheid: "(-) balanced bilinguals, Ll-dominant bilinguals, and L2-dominant bilinguals code-switch in an indistinguishable
manner." (a.w.:334).
Sobin (1984), gebaseerd op grammaticalitcitsoordelen door Spaans- Engels twee-
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talige studenten, gaat nader in op het switchen binnen NP's met een adjectief, precies
het terrein waar Poplack de meeste tegenvoorbeelden voor haar equivalcntiercgel
vindt (overigens is Sobin 1984 vooral een reactie op Pfaff 1979). Zijn resultaten
wijzen erop dat switching binnen dergelijke NP's op ruimere schaal acceptabel wordt
gevonden dan was te verwachten op grond van eerdere studies, met name omdat
Engelse adjectieven "op de verkeerde plaats" (dus ná het substantief) acceptabel
worden geacht; voor Spaanse adjectieven "op de verkeerde plaats" (vóór het
substantief in plaats van dein het algemeen gebruikelijke postnominale positie) geldt
dit echter niet. Dit gegeven verklaart Sobin uit het feit dat het Spaans, in tegenstelling
tot het Engels, betekenisnuances kan uitdrukken door middel van de plaatsing van
(sommige) adjectieven. Op grond hiervan ontwikkelt Sobin dan ook de hypothese dat
code-switching niet zal voorkomen, als daardoor betekenisvolle taalinteme conventies en contrasten genivelleerd zullen worden. Hij formuleert daartoe een "LanguageInternal Contrast Preservation Constraint", die luidt: "Significant language-internal
contrasts in the positioning of lexical items of a given syntactic category X must be
preserved." (a.w.:299).
Ook Sobin acht niet zozeer verschillen in oppervlaktestructuur op zich van belang,
maar wijst op het belang van semantisch belangrijke contrasten ter verklaring van
mogelijke beperkingen op code-switching (cf. a.w.:301). Vergelijk Gumperz
(1976a) in dit verband.
Ten slotte kan nog gewezen worden op Treffers (1987), een onderzoek onder 45
oudere, autochtone Brusselaars, die tweetalig zijn in de Brusselse varianten van het
Vlaams en hetFrans; ook Treffers vindt tegenvoorbeelden voor het equivalentieprincipe.
Een aantal studies benadert code-switching van meet af aan vanuit een ander, c.q.
eigen referentiekader.
Zo formuleren Doron ( 1981 ) en Joshi ( 1982) een heel ander standpunt in de verantwoording van intra-sententiöle code-switching, waar zij stellen dat dit verschijnsel
beschreven moet worden als een asymmetrisch verlopend proces. Dit wil zeggen dat
er voor elke zin met intra-sententiële code-switching sprake is van een basistaai
("matrix language", bij Doron "host language") en een gasttaal ("embedded language", bij Doron "guest language"). Welke de basistaai van een zin is, wordt
bepaald door het oordcel van de taalgebruiker, die in staat is dat op eenduidige wijze
te geven (Joshi 1982:4). Een switch-rcgcl maakt het nu mogelijkdat corresponderende categorieën uit beide talen geswitcht kunnen worden, echter alleen van de
basistaai naar de gasttaal. Een categorie uit de gasttaal kan niet omgezet worden in
een categorie van de basistaai.
De switch-regel is in deze visie expliciet geen grammatica-regel, ook niet uit een
mogelijk derde (code-switching) grammatica (Joshi 1982:5). Joshi (1982:15)
spreekt ook wel over een "switching mechanism" en Doron (1981:10) heeft het in dit
verband over een processor ("parser or generator").
Joshi gaat er vanuit dat een verzameling acceptabel geachte zinnen volledig ver-
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antwoord kan worden in termen van "constraints" op de switch-regcl, waarvan de
'asymmetrie-beperking' de eerste is. De andere beperkingen zijn dat van de syntactische hoofdcategoneen de S uit de basistaai niet geswitcht kan worden, dat er een
beperking is op switching van elementen uit gesloten woordklassen ("closed class
items") en er is, zoals al vermeld, een beperking op met-corresponderende categorieën. Van het laatste is, allhans in een aanvulling van Doron, ook sprake in het geval
van een structureel andere positie van categorieën, zoals in het geval van het Marathi
en het Engels (de basis van Joshi's paper), waar relatieve bijzinnen resp prenominaal
en posüiominaal zijn.
Andere aspecten waarop Doron in het kader van het asymmeine-model heeft
gewezen, zijn dat niet alleen aspecten van volgorde (zoals bij Poplack) verantwoordelijk zijn voor de vorm van code-switching, maar dat ook vooreen van de beide talen
specifieke kenmerken (bijvoorbeeld genus-onderschcid, casus-markering) kunnen
verklaren waarom een switch onacceptabel wordt geacht, en dat de geformuleerde
beperkingen wellicht verklaard kunnen worden uiteen zogenaamde "early determination strategy" bij het verwerken van zinnen met intra-scntentiéle code-switching.
Deze strategie wordt omschreven als: 'The parser seeks to determine as early as
possible the languageof the major constituents it is currently parsing." (a w.: 14) Op
deze manier wordt gecontroleerd of een "major constituent" afkomstig is uit de
basistaai van de zin; is dit het geval dan kan er in deze constituent geswitcht worden,
zo niet dan is een switch met toegestaan. Op grond van dit principe is bijvoorbeeld
een NP, bestaande uit Adj en N, niet acceptabel als alleen de Adj uit de gasttaal
afkomstig is. In dat geval wordt namelijk de NP volgens de "early determination
strategy" (EDS) getraceerd als behorende tolde gasttaal en een switch van de gasttaal
naar de basistaai is niet mogelijk volgens het principe van de asymmetrie. Volgens
deze zelfde principes is echter een Adj uit de gasttaal wel goed mogelijk in een NP
bestaande uit Dct-Adj-N, omdat volgens het EDS deze NP wel behoort tot de
basistaai.
Tot slot wijst Doron (1981:27) erop, dat het nodig zal zijn voor elke zin en bijzin
opnieuw vast te stellen welke taal de rol van basistaai resp. gasttaal vervult. Alleen
door aan te nemen dat die rol telkens kan veranderen is het in du model le verklaren
dat bijvoorbeeld alleen een onderschikkend voegwoord geswitcht kan worden.
Evenals Doron (1981:19) tekenen ook DiSciullo, Muyskcn & Smgh (1986) bezwaar
aan tegen het stnkt lineaire karakter van de door Poplack voorgestelde equivalentieregel. Dit vanuit het standpunt dat belangrijke aspecten van de grammaticale
competentie, waarvan intra-sententiele code-swiiching er een is, geplaaist moeien
worden m een grammaticale theorie, en daartoe dienen hierarchische relaties geformuleerd te worden in plaats van lineaire. Muyskcn (1987a) spreekt in du verband van
structurele versus lineaire beperkingen op code-swilching.
Bovendien wijzen ook deze auteurs op de mogelijkheid van beperkingen ten
gevolge van specifieke eigenschappen van de in het geding zijnde talen, zoals
bepaalde niet-umversele congruentie-relaties binnen de NP of het feit, dat met name
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kleinere syntactische categorieën als Det of conjunctie niet in alle talen voorkomen
en/of niet precies met elkaar corresponderen.
Op empirisch niveau uiten DiSciullo et al. het bezwaar dat de equivalentieregcl in
gevallen, waarin de woordvolgorde in twee talen in grote mate gelijk is (zoals in hun
artikel het geval is met het Frans en het Italiaans) te veel switches voorspelt, terwijl
deze regel in het geval van Hindi-Engelse code-switching in te weinig switchmogelijkheden blijkt ie voorzien. Bovendien verklaart deze regel niet waarom op wel
toegestane switchposities desalniettemin nauwelijks of niet geswitcht wordt.
DiSciullo et al. willen komen tot een algemene, op structurele relaties gebaseerde,
verklaring voor intra-sententiöle code-switching op grond van het regeerprincipe in
de grammatica. De schrijvers pretenderen daarmee weliswaar geen allesomvattende
verklaring te bieden, maar wel een universeel toepasbare (cf. a.w.:4). Taalspecifieke
beperkingen blijven daarbij mogelijk.
Op grond van dit principe voorspellen zij nu dat geen switch optreedt tussen twee
elementen als er tussen deze elementen een regcerrelatie bestaat, waarbij die relatie
als volgt wordt gedefinieerd (a.w.:6): "X governs Y if the first node dominating X
also dominates Y, where X is a major category N, V, A, Ρ and no maximal boundary
intervenes between X and Y." Alleen de hoofdcaiegorieön Ν, V, Adj en Prep treden
als regeerder op. De gedachte is vervolgens dat een zogenaamde taaiindex van deze
hoofdcategorieën doorgegeven wordt aan de geregeerde constituent of althans aan
een deel daarvan, en dat elementen met eenzelfde taaiindex uit hetzelfde lexicon
moeten komen. Voor een voorzetselconstituent (PP) betekent dit bijvoorbeeld dat
niet geswitcht kan worden tussen de prepositie en Det, waar Det de taal index van Prep
heeft gekregen, maar wel tussen Det en N, waartussen per definitie geen regeerrelatie bestaat, zodat N uit een ander lexicon kan komen "(-) if social setting, participants
in the conversation, topic of conversation, and cultural intentions would make that
desirable." (a.w.:7).
In deze gedachtengang is het niet nodig een aparte code- switching-grammatica en/
of een switch-mechanisme te postuleren. Het uitgangspunt is dat er in het geval van
inlra-sententiële code-switching sprake is van gewoon taalgebruik, waarbij elementen vanuit verschillende lexicons gerealiseerd kunnen worden, tenzij er een regcerrelatie in bovenvermelde zin bestaat tussen die elementen.
Mogelijk discutabel is het uitgangspunt dat het regeerprincipe werkzaam is op het
niveau van de S-structuur. In de praktijk impliceert dit dat, wanneer sprake is van een
verplaatsing van een constituent, code-switching mogelijk wordt, ook als er sprake
is van een regeerrelatie op D-structuumiveau. Het volgende Italiaans-Franse voorbeeld uit DiSciullo et al. illustreert dit.
(3)

L'échaníillon¡ che fanno e i ... (a.w.:8)

Vanwege de regeerrelatie lussen V en de Franse objccls-NP zou (3) in strijd zijn met
het regeerprincipe. Door nu aan te nemen dat dit principe alleen werkzaam is op Sstruciuumiveau (taai-indexen toekent aan posities) kan vervolgens gepostuleerd
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worden dat door verplaatsingen als in (3) de betreffende constituent geen taaiindexdrager meer is, zodat de switch alsnog mogelijk wordt. Zie voor een vergelijkbare
analyse Treffers (1987:66).
Een andere opmerking betreft het robuuste karakter van het regeerprincipe. Vooral
de voorspellingen ten aanzien van switches binnen PP's blijken te krachtig; o.a. blijkt
dit uit de data van Clyne, maar ook een studie als Bentahila & Davies (1983:315)
komt geheel onafhankelijk tot de conclusie dat "(-) there are numerous examples (-)
where a preposition in one language governs an NP in the other."
Zie ook Treffers (1987) voor tegenvoorbeelden voor de voorspellingen van
DiSciullo et al.
Ook Woolford (1983) is een voorstel om intra-sententiële code-switching van
vloeiend tweetaligen (cf. a.w.:521) te verantwoorden op grond van structurele
relaties. Dit overigens niet aan de hand van eigen data, maar op basis van een
herinterpretatie van voorbeelden van Spaans-Engelse code-switching uit de literatuur. Zij stelleen generatief model voor, waarin de grammatica's van de in het geding
zijnde talen op zich onveranderd blijven. De beide grammatica's werken in het geval
van code-switching op dezelfde manier als bij het genereren van eentalige zinnen,
alleen genereert elke grammatica nu slechts een deel van de zin. Ook het lexicon en
de woordvormingscomponent van elke grammatica werken onafhankelijk van
elkaar, waardoor in dit model niet zoiets als een "free morpheme constraint"
geformuleerd hoeft te worden om woordinterne switches te blokkeren. De gedachte is nu dat een tweetalige spreker bij de constructie van een constituentenstructuur
heen en weer kan switchen tussen beide grammatica's. Alleen in die gevallen waarin
een "phrase structure rale" gemeenschappelijk is in beide talen en dus niet meer te
onderscheiden is als specifiek afkomstig van de ene of de andere taal, kunnen de aldus
gevormde eindknopen gevuld worden met elementen uit de beide lexicons; met
andere woorden alleen in dat geval is code-switching mogelijk. In het geval van
taalspecifieke regels daarentegen kan ook alleen het lexicon van de bij die regel
horende taal de elementen leveren voor de door die regel gegenereerde eindknopen.
Ontleningen worden in deze visie beschouwd als woorden die in elk van de beide
lexicons opgenomen zijn, en deze kunnen dus wel voorkomen in de eindknopen van
een regel die slechts in één van de betrokken talen voorkomt. Het is duidelijk, dat ook
in deze visie een afzonderlijke grammatica voor code-switching overbodig is.
Clyne heeft recent zijn al genoemde data van Duitse en Nederlandse immigranten in
Australie geconfronteerd met een aantal voorstellen uit de code-switchingliteratuur
(Clyne 1987).
Zoals hiervoor al duidelijk werd, bevatten zijn data tegenvoorbeelden voor allebei
de "constraints" van Poplack. Desalniettemin concludeert Clyne dat de validiteit van
het 'equivalentie-principe' (a.w.:757) hiermee niet aangetast is, omdat het gaat om
de syntactische regels van de spreker en niet om door de linguïst vooronderstelde stabiele en gestandaardiseerde varianten van die regels. Syntactische convergentie
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vindt juist plaats om een switch te vergemakkelijken (zie hiervoor) en daardoor blijft
de equivalentie (cf. 'structurele integriteit') gehandhaafd. Bovendien moet in algemene zin rekening gehouden worden met het convergeren van twee taalsystemen in
een taalcontactsituatie vanwege "syntactic transference". Overigens heeft ook
Gumperz meermalen gewezen op syntactische/grammaticale convergentie; vergelijk o.a. Gumperz (1982a:85), Gumperz & Wilson (1971).
Het regeerprincipe van DiSciullo et al., dat Clyne vooral doorbroken vindt bij PP's
(cf. hiervoor), acht hij veel minder houdbaar, hoewel hij ook spreekt van een
algemene tendens ten gunste van de regcerbeperking (a.w.:761). De o.a. in Gumperz
(1976a) voorgestelde beregeling voor voegwoorden (zie hiervoor) vindt Clyne evenmin bevestigd. Ten slotte acht hij het toekennen van een basistaai niet werkbaar voor
zijn data, omdat woorden in beide taalsystemen gemeenschappelijk kunnen zijn en
vanwege het voorkomen van "compromise forms". Zie ook Treffers (1987:69) voor
de moeilijkheid van het bepalen van een basistaai.
Clyne is van mening dat, afgezien van de al genoemde convergentie-processen,
vooral zijn 'triggering-model' een verklaring biedt voor het doorbreken van "constraints". Hierbij dient aangetekend te worden dat in Clyne's visie een triggerwoord
zelf niet tot een switch behoort, dit in tegenstelling tot de visie van veel andere
onderzoekers (a.w.:755).
Dit overzicht maakt duidelijk dat er overeenstemming is over het inzicht, dat codeswitching in structureel-linguïstisch opzicht verloopt volgens bepaalde beregelingen, ook al is nog lang niet duidelijk of, en zo ja hoe, deze beregelingen formeel
verantwoord kunnen worden en in hoeverre ze algemeen-geldig zijn. Een complicerende factor hierbij is de vraag hoe code-switching, ook al vorm t het een belangwekkend verschijnsel op zich, afgebakend kan worden van andere taal- contactverschijnselen zoals interferentie of ontlening.
Vooral de aard en de status van ontleningen vormen een discussiepunt, en dan met
name de rol die zij zouden kunnen of moeten spelen in het al of niet falsifiëren van
voorgestelde "constraints" en/of de formele beregeling daarvan. Illustratief is in dit
verband DiSciullo et al. (1986:15) waar enkele tegenvoorbeelden voor de voorgestelde theorie verklaard worden door erop te wijzen dat de betreffende gevallen geen
"code-mixing" zijn, maar voorbeelden van ontlening. Tegelijkertijd blijkt uit de
voorzichtig gekozen bewoordingen echter dat de auteurs zich toch ook weer niet echt
op hun gemak voelen bij deze verklaring: "It may be the case that (-) it is not codemixing that is involved, but mainly borrowing. This is suggested by the phonological adaptation of these lexical items that could gi\e them the status of nativized items.
Furthermore, these items are recurrent in the speech of Italian immigrants in
Montreal and frequent in the corpus. Their frequency also suggests that borrowing
is involved and not mixing." (cursiveringen van ons). Met name onduidelijk is een
notie als "mainly borrowing", die de vraag doet rijzen wat het betreffende element
dan wel is voor dat gedeelte, dat niet gedekt wordt door de term "mainly borrowing".
Ook Woolford (1983:521) hecht eraan op te merken dat "Code-switching among
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fluent adult bilinguals should not be confused with any sort of imperfect second
language acquisition, language interference, or borrowing." Maar verder op, waar zij
zich uitspreekt voor de leenwoordstatus van woorden die door McClure (1977)
beschouwd zijn als gevallen van code-mixing, merkt zij tevens op: "However, this
issue is complicated by the question of spontaneous borrowing, nouns being especially easily borrowed." (a.w.:527). Het wordt verder niet duidelijk wat Woolford
hier bedoelt met "spontaneous borrowing".
Hier lijkt zich te wreken dat men zich onvoldoende rekenschap geeft van het
onderscheid in ontlening als een proces en de daaruit voortvloeiende resultaten, een
onderscheid waarvan Haugen al het belang heeft onderstreept (zie hiervoor).
Terecht merkt Pfaff (1979:295) dan ook op: "The question of distinguishing
between code-switching and borrowing is an interesting and important one in itself."
en op enkele van de hierbij aan de orde komende problemen gaat zij nader in.
Zo wijst zij op het probleem dat enerzijds morfologisch aangepaste lexicale elementen desalniettemin beschouwd kunnen worden als vormen van code-switching,
terwijl anderzijds elementen die op geen enkele wijze aangepast zijn, daarentegen
wel beschouwd kunnen worden als ontleningen. Vergelijk de modieuze mix-vorm
shoppen in een reclame-uiting als
(4)

Hoe girogevoelig bent U als U gaat shoppen?

met algemeen aanvaarde ontleningen als computer oí barbecue, die door de meeste
Nederlanders zelfs op fonologisch niveau niet aangepast worden. Het onderscheid
tussen code-switching en ontlening gaat het niveau van de afzonderlijke uiting dan
ook te boven, aldus Pfaff, omdat dit onderscheid gerelateerd is aan zowel sociale als
linguïstische variatie. Op het sociale niveau is er lexicale variatie tussen subgroepen
en individuen en op linguïstisch niveau is er variatie in de plaats en functie van
morfologische markeringen voor verschillende syntactische categorieën en in verschillende contexten.
Wat dit laatste betreft wijst Pfaff erop dat werkwoorden eerder morfologisch
aangepast worden aan een ontlenende taal dan bijvoorbeeld adjectieven en, in navolging van Haugen, verklaart zij dit verschijnsel in functionele termen, wat in het geval
van de werkwoorden versus de adjectieven betekent dat morfologische markeringen
van werkwoorden een functioneel centralere rol vervullen in de zin dan bijvoorbeeld
congruentiemarkeringen bij adjectieven. In dit verband kan aanvullend ook gewezen
worden op Seliger (ms.:36-37), die erop wijst dat intrinsieke eigenschappen van
talen, bijvoorbeeld in de morfologie, bepalen in hoeverre een element uit een andere
taal geïntegreerd kan worden. Weer vertaald naar de Nederlandse situatie verklaart
dit bijvoorbeeld waarom vele Engelse werkwoorden gemakkelijk opgenomen worden in het Nederlandse werkwoordssysteem: vergelijk moven, shoppen, geupdated,
e.d. Seliger stelt dan ook: "It would appear from these examples that it is the linguistic constraints of the host language which determine to some degree just how an item
from L2 will be incorporated into LI." (a.w.:37).
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Morfologische aanpassing zonder meer lijkt dan ook discutabel als criterium voor
ontlening.
Het probleem van de sociaal bepaalde lexicale variatie maakt het probleem nog
ingewikkelder. Pfaff stelt dat de volgende vier vragen beantwoord moeten worden
om de status van een woord uit de andere taal in de ontvangende taal te kunnen
bepalen: a. bestaat er een equivalent voor in de ontvangende taal? b. Zo ja, wordt dat
dan ook altijd gebruikt in de gemeenschap? с Kent de betreffende spreker dat
equivalent? d. Beschouwt de spreker het woord ook als behorend lot de ene, resp. de
andere taal?
Pfaff beseft dat dergelijke vragen moeilijk op te lossen zijn: "(-) definitive answers
to these questions can be found only through extensive studies of language in use in
the community, on the one hand, and by psycholinguistic probing of individuals, on
the other." (a.w.:297) en in haar onderzoek moet zij zich dan ook behelpen met een
intuïtieve beantwoording van dergelijke vragen.
Zie in het kader van Pfaffs gedachtengang ook Wentz & McClure (1977:707), die
opmerken: "(-) the decision whether certain items are code-mixed or borrowed is
often impossible to make without additional information about the speaker's social
intent."
Hct is van belang op te merken dat Pfaff dus zeer wel oog heeft voor het procesmatige en daardoor ook problematische karakter van ontlening (en codc-switching)
en in haar sludie vertrekt zij dan ook vanuit het ruimhartige standpunt dat " 'Mixing'
is used as a neutral cover term for code-switching and borrowing" (a.w.:295).
McClure (1977:96-99) sluit zich in dit opzicht aan bij Pfaffen maakt op grond van
deze keuze een operationeel onderscheid in "code-changing" en "code-mixing", dat
inNcderland door Hagen (1981) is toegepast op de Kcrkraadsedialect-standaardlaalsituatie. McClure omschrijft deze begrippen als volgt: "Code-changing, generally
motivated by situational and stylistic factors, is the alternation of languages at the
level of the major constituent (e.g. NP, VP, S). The code-change is a complete shift
to another language system." (a.w.:97) en code-mixing is "(-) the individual's use of
opposite language elements which cannot be considered to be borrowed by the
community. It occurs when a person is momentarily unable to access a term for a
concept in the language he is using butcan access it in another code, or when he lacks
a term in the code he is using which exactly expresses the concept he wishes to
convey." (a.w.:98; zie verder voor het gebruik van dit onderscheid in ons onderzoek
ook 3.3.2).
Ook Chana & Romaine (1984) wijzen op het relatieve karakter van het onderscheid
tussen code-swilching en ontlening, en bij Clyne (1972:18) vinden we reeds verwijzingen naar individueel bepaalde factoren, die van invloed zijn op de mate van
bijvoorbeeld de fonologische integratie van een taalelement uit de andere taal.
Shaffer (1978:270) neemt aan, dat er een continuum bestaat tussen switching en
ontlening, waarbij hij veronderstelt dat sommige elementen uit switches geleidelijk
aan ontleend worden. In dat geval zouden er twee wegen openstaan naar ontlening,
te weten via "instantaneous borrowing" (de "sponiancous borrowing" van Wool-
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ford7 HG), onmiddellijke ontlening, zoals spoetnik (wellicht te actualiseren met
glasnost en perestrojka), en via de geleidelijke integratie van elementen die veelvuldig voorkomen in codc-switching.
Sankoff & Poplack (1980:2) lijken in eerste instantie veel optimistischer wat
betreft de afbakening van code-switching ten opzichte van ontlening: "We distinguish code-switching from other possible outcomes of language contact situations
such as interference, pidgmization, borrowing, calquing, language death, relexification, learned use of foreign words, cross-language punning and other word-play, by
at least two entena. One is that whereas many of the above involve deformation or
replacement of parts of the grammar or lexicon of the language(s) involved, codeswitching docs not. (-) Second, (-) what we understand by 'code-switching' here is
a widely operative norm of communication in certain types of multilingual communities (-)".
Duidelijk in tegenstelling tot Pfaff en McClure prefereren zij dus wel codeswitching los van andere taalcontactverschijnselen te bestuderen. Problematischer is
echter dat het op voorhand koppelen van code-switching aan het bewaren van de
structurele mtcgnteit van de betrokken taalelementen kan leiden tot vicieuze redeneringen. Zo hoeft, zoals Woolford (1983) al constateert, geen "free morpheme
constraint" geformuleerd te worden als al op voorhand bepaald is dat morfologisch
aangepaste vormen per definitie geen gevallen van code-switching zijn. Zo'n
"constraint" is dan ook niet toetsbaar (cf. Nartey 1982 en Boeschoten & Verhoeven
1985 hiervoor).
Maar ook bij het toetsen van andere "constraints" of formele modellen kan een al
te rigoureuze a priori-contrastering van code-switching en ontlening een heel ejgen
leven gaan leiden, waardoor het etiket 'ontlening' dreigt te verworden tot een oncontroleerbaar deus ex machina-mechamsme, dat ad hoc de voor een theorie storende
elementen verwijdert
Poplack & Sankoff (1984) komen dan ooktot veel genuanceerdereomschnjvingen
en conclusies, waar zij, na een gedegen empirisch en kwantitatief onderzoek, spreken
over "(-) key components of the mechanism of integration of foreign material into a
recipient language." (a.w.: 128). Ook zij stellen nu als conclusie uil hun onderzoek dat
het proces van ontlening in stadia verloopt, waarbij meerdere factoren een rol spelen,
zoals de mate waarin een Tl-aanduiding vooreen concept vervangen wordt door een
T2-aanduiding, de mate waarin een enkel T2-woord diverse andere aanduidingen
voor een concept vervangt (vervanging van synoniemen), diverse aspecten van fonologische en morfologische aanpassingen aan de Tl, de consistentie waarmee
zaken als genus of congruentie toegepast worden op het T2-woord en het aantal
sprekers dat het nieuwe woord gebruikt
Tevens maakt hun onderzoek duidelijk dat het bestuderen van ontlening een
omvangrijk project op zich is, waardoor de onderzoeker van codc-switching toch
veelal genoodzaakt zal zijn mede op intuïtieve gronden te beslissen over het onderscheid code-switching versus ontlening, zoals Pfaff (1979) feitelijk doet.
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Uit het voorgaande valt af te leiden hoe de aandacht voor code-switching, zeker wat
betreft de structureel-linguïstische aspecten ervan, steeds meer verzelfstandigt en
zodoende in toenemende mate los van andere taalcontactverschijnselen bestudeerd
wordt.
De dreigende geïsoleerde benadering van code-switching heeft pas onlangs tot
reacties geleid.
Clyne (1987) (cf. hiervoor) bespreekt kritisch enkele assumpties die al dan met
expliciet ten grondslag liggen aan de code- switchinghteratuur, waarvan de volgende relevant zijn in het hiervoor geschetste kader.
Allereerst bestrijdt hij de juistheid van het uitgangspunt dat bij codc-switching
sprake zou zijn van twee afzonderlijke eentalige grammatica's waarvan de structurele integriteit in alle componenten onaangetast zou blijven, "compromise forms" en
triggering spreken dit tegen, aldus Clyne.
Verder wijst hij op de volgende impliciete assumpties in vooral de 'taaltheoretisch'
georiënteerde literatuur (o a. Woolford 1983, DiSciullo et al 1986), die moeilijk
houdbaar zijn met betrekking lol taalcontacisi luanes.
Ten onrechte wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van twee standaardtalen in
contact, die met standaardnormen beschreven kunnen worden Verder wordt onvoldoende rekening gehouden met variatie in beide talen; de beide grammalica's worden
ten onrechte als stabiele systemen beschouwd, waar tussen geen convergentie plaats
vindt. Hiermee samenhangend betwijfelt Clyne de juistheid van de notie 'grammaticaliteit' waar het gaat om een zo variabel verschijnsel als codc-switching
Ten slotte wijst Clyne erop dat de pretentie van universaliteit voor bepaalde
beperkingen wel erg prematuur is gezien het veelal taalspecifieke karakter van de
taaldata, i.e. de oververtegenwoordiging van Spaans-Engelse data
In Nederland heeft onlangs ook Appel (1987) gewezen op het probleem van de
grammaticaliteit en op het feit dat met name grammatici zich bij het codc-switchingonderzoek te weinig rekenschap geven van het taalgeòrui/bkarakter van de data
1.1.1 Samenvatting en discussie
De aandacht voor code-switching blijkt steeds meer te verzelfstandigen en los van
andere taalcontactverschijnselen bestudeerd te worden
Centraal staathet formuleren en toetsen van"constrdints", 'beperkingen', op codeswitching en de formele verantwoording daarvan. In eerste instantie zijn een aantal
beperkingen in meer of mindere mate los van elkaar geformuleerd, bijvoorbeeld de
beperking op woord-interne switches, het geïsoleerd inserieren van functiewoorden
uit de andere taal, het switchen tussen pronominale subject- of objectsvormen en hun
Vf of de constatering dat, afgezien van het insertcrcn van substantieven, codeswitching bij voorkeur moet plaatsvinden tussen grotere constiluent-ecnheden
O a Lipski (1978) en Pfaff (1979) trachltcn te komen tot algemenere formuleringen voor "constraints" op code-switching, maar tot nu toe hebben de door Poplack
(1980) geformuleerde voorstellen, dc"free morpheme constraint" en de "equivalen-
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ce constraint", de meeste aandacht getrokken. Hierbij is de equivalentieregel het
meest onder druk komen te staan, maar ook de morfeemregel is niet in alle
onderzoeken overeind gebleven. Bovendien zijn beide voorstellen ook op theoretische gronden aangevochten. Daar staat tegenover dat alternatieve theorieën, zoals de
benadering in het kader van de "Government and binding"- theorie door DiSciullo
et al. en het postuleren van een switchregel en een basistaai door Joshi en Doron
minder intensief getoetst zijn aan empirische data. Bovendien blijken de uitgangspunten van DiSciullo et al. evenmin overal houdbaar.
Ondanks de verzelfstandiging van het code-switching-onderzoek blijft het moeilijk op empirisch niveau code-switching eenduidig af te bakenen van andere taalcontactverschijnselen, waarbij vooral de afbakening ten opzichte van ontlening de
aandacht van onderzoekers heeft getrokken. Een gevolg is dat er lang geen overeenstemming bestaat over hoe beide verschijnselen, of zelfs alleen maar code-switching
op zich, te operationaliseren, waardoor het in veel gevallen moeilijk is resultaten van
verschillende onderzoeken met elkaar te vergelijken. Overigens lijkt een verantwoord onderscheid ook pas goed mogelijk na intensief empirisch-kwantitatief
onderzoek in de betreffende taalgemeenschap.
Code-switching-onderzoek in bovenstaande zin is hoofdzakelijk uitgevoerd in
tweetalige gemeenschappen, met bovendien een grote nadruk op Spaans-Engelse
gemeenschappen in de Verenigde Staten van Amerika.
Dergelijk onderzoek in een dialcct-standaardtaal-situatie is alleen daarom al
zinvol, maar is daarbij bovendien zinvol in tenminste twee andere opzichten. Enerzijds kan een code-switching-benadering op gedetailleerde wijze inzicht bieden in de
structureel-linguïstische ontwikkelingsprocessen, die een gevolg zijn van de zeer
intensieve contactsituatie, die in de huidige westers-industriële samenleving zo
kenmerkend is voor de verhouding tussen dialect en standaardtaal, en waarbij de
aandacht uiteraard vooral gericht is op deze processen in het dialect als L-variëteit,
die in een zeer defensieve positie verkeert ten opzichte van de standaardtaal als een
alom tegenwoordige H-variëteit; anderzijds vormen data uit code- switching-onderzoek in een dialect-standaardtaal-situatie een belangrijke basis voor het toetsen van
voorgestelde beperkingen en theoretische modellen voor code-switching. Immers,
juist omdat beide variëteiten elkaar in structureel opzicht in hoge mate overlappen en
daardoor interdependent zijn ten opzichte van elkaar is het buitengewoon interessant
beperkingen en beregelingen in dergelijke situaties zoveel als mogelijk is te toetsen;
een gehele of bijna gehele bevestiging zou in dat geval wijzen op een hoge mate van
universaliteit. Een voor de hand liggend voorbeeld is de constituentregel, die immers
binnen de interdcpcndente verhoudingen van dialect en standaardtaal, intuïtief
gezien, gemakkelijk doorbroken kan worden. In het geval van een tegengestelde
bevinding zou dat dan een sterke ondersteuning zijn voor deze "constraint".
Wat betreft het onderscheid code-switching versus andere taal- contactverschijnselen is een dialect-standaardtaalverhouding eerder meer dan minder gecompliceerd
dan bilinguale situaties, al was het alleen al, omdat een dialect niet of nauwelijks
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gecodificeerd en daardoor genormeerd is, waardoor betrouwbare referentiepunten
voor het bepalen van wat een ontlening, interferentie of code-switch is, ontbreken.
Het lijkt dan ook evident om in dergelijke situaties code-switching eerder te
operationaliseren volgens een ruime interpretatie van het begrip dan om a priori
uitspraken te doen over een taalelement in termen van ontlening, code-switching,
etc., omdat daardoor mogelijk belangwekkende gegevens uit het gezichtsveld
zouden kunnen raken.
1.2 EXTRA-LINGUÏSTISCHE ASPECTEN VAN CODE-SWITCHING
In deze paragraaf willen we komen tot een overzicht van motiveringen voor codeswitching die op een of andere wijze liggen buiten het terrein van het strikt
linguïstische. We gaan in op de factor situatie, alsook op kenmerken van de situatie
als eigenschappen van de interactanten, het gespreksonderwerp en de 'setting'. Ook
besteden we aandacht aan door de spreker geïntendeerde functies van code-switching en aan code-switching ten gevolge van interferentieprocessen. We besluiten
deze paragraaf met een schets van twee theorieën over communicatie die codeswitching in een breder en algemener verband plaatsen. Merk op dat we in het onderstaande aandacht besteden aan (inter- en intra-sententiële) codc-switching binnen
gesprekseenheden alsook gebruik maken van gegevens over processen van 'taalkeuze' in wijder verband, niet in de laatste plaats omdat ook in de literatuur zelf dit
onderscheid (terecht) nauwelijksof niet op principiële wijze een rol speelt, voorzover
het gaat over de motieven voor en de mogelijke oorzaken van beide verschijnselen.
Het is evident en onomstreden dat taalkeuze en code-switching gerelateerd zijn aan
duidelijke en wezenlijke veranderingen van situatie, bijvoorbeeld de verandering
van een informeel praatje tijdens de pauze naar een sterk geformaliseerde, en
daarmee zeer gcconventionaliseerde vergadering. Marlies wordt "mevrouw de
voorzitter" en jij wordt weer U. De aldus te constateren veranderingen in taalgebruik
zouden we hier willen kenschetsen als 'reactief: de spreker heeft niet echt een vrije
keuze in zijn taalgebruik, maar hij handelt in overeenstemming met algemeen
aanvaarde en verwachte regels voor interactie en taalgebruik in dergelijke situaties,
die hij in meer of mindere mate en meer of minder bewust geleerd heeft; de spreker
'reageert' op grond van 'sociale regels' (Renkema 1987:32-33).
Maar ook binnen globaal vergelijkbare situaties doet zich variatie in taalgebruik, en
dus code-switching, voor, afhankelijk van hoe de bepalende kenmerken van zo'n
situatie er concreet uitzien.
Wellichtde belangrijkste en in ieder geval de meest genoemde factor in dit verband
wordt gevormd door kenmerken van de (overige) gespreksdeelnemers. Zie o.a. Bell
(1984) voor een algemene beschouwing over de belangrijke rol van de tocgesprokene
en, in voorkomende gevallen, van andere aanwezigen/toehoorders in het proces van
taaivariatie en taalkeuze.
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Specifiek met betrekking tot code-switching vindt Valdés-Fallis (1976) datcodeswitch-patronen beïnvloed worden door de kenmerken taalbeheersing en taaivoorkeur van de toegesprokenen.
Op het belang van het kenmerk taalbeheersing van de gesprekspartners voor codeswitching wordt ook gewezen in McMenamin (1973), Asuncion-Landé & Pascasio
(1979) en Nartey (1982).
McClure (1977), Fantini (1978), Harrison & Piette (1980) Genishi (1981) en
Zen tella (1981) constateren dat ook bij kinderen code-switching vooral in functie van
kenmerken van de gespreksdeelnemers voorkomt, waarbij de belangrijkste van die
kenmerken eveneens de taalbeheersing en de taal voorkeur zijn. McClure voegt daar
als een derde kenmerk 'sociale identiteit' aan toe, en Fantini wijst nog op zaken als
het bekend zijn met de gesprekspartners, het uiterlijk als aanwijzing (voor het kind)
voor de etnische afkomst, de mate van intimiteit van de relatie, de rol van de
gesprekspartner (bijvoorbeeld als baby-sit) en de invloed van andere aanwezigen.
Douglas-Cowie (1978) wijst op het switchen tussen een formele code en een nietstandaard-code, alnaargelang de toegesprokene een buitenstaander (in haar onderzoek een Engelse interviewer) is of niet. Ook Oksaar ( 1979) constateert verschuivingen in subcodes, afhankelijk van het gegeven of gesprekspartners buitenstaanders
zijn of niet.
Wellicht een speciaal geval van dit 'in-groep'-mechanisme zien we bij codeswitching waarbij de etniciteit van de gesprekspartners een overheersende rol speelt,
zoals duidelijk aangetoond door Beebe (1981) en waar ook Poplack (1980) op wijst.
Opmerkenswaard hierbij is dat Beebe's data eveneens afkomstig zijn van kinderen, een gegeven dat eens temeer aangeeft hoe belangrijk de rol van de gesprekspartner is bij code-switching.
Beebe (1981), en ook Valdés-Fallis (1978), wijzen overigens op een meestal
onderbelicht aspect van code-switching in relatie lot de interactanten, namelijk dat
er ook sprake kan zijn van "response matching", het imiteren of overnemen van de
code- switching-patronen van de gesprekspartner. Zie voor een algemene bespreking
van de notie 'response matching' o.a. Giles & Powesland (1975:149-153).
Valdés-Fallis (1976:58) spreekt in dit verband over "sequential responses", dit is
"speakers use language last used (following suit)" en "symmetrical switches", dit wil
zeggen "Blend and proportion of language alternation is made to resemble that of
other speakers." Zeker in verband met deze aspecten van code-switching kan de
vraag gesteld worden of dergelijk 'responsief' taalgedrag bewust geïntendeerd
verloopt of dat er veeleer sprake is van een vorm van (contextuele) triggering door
de omstandigheden en de waargenomen uitingen, die mogelijk gediend hebben als
voorbeeld ("following suit").
Uit het voorgaande is af te leiden dat de wijze waarop een spreker zijn taalgebruik
en/of taalkeuze afstemtop een toegesprokene en eventuele andere aanwezigen zowel
reactieve als interactieve aspecten heeft. Vooral in een situatie met asymmetrische
relaties (Springorum 1981:31) met een dominante positie voor de toegesprokene
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(zoals wanneer status een belangrijke rol speelt), zal de code-keuze in hoge mate
reactief verlopen, in overeenstemming met de impliciet geldende normen voor zo'n
situatie.
Maar de afstemming op de toegesprokene verloopt in zeer veel, meest symmetrische, situaties zeker ook in meer of mindere mate interactief, in die zin, dat de spreker
zich vanuit een intrinsieke motivatie bewust aanpast aan de toegesprokene, uiteraard
voorzover dat in zijn mogelijkheden ligt; de daaruit voortvloeiende variatie in
taalgebruik en taalkeuze is dan in ieder geval meer dan een louter mechanisch gevolg
van de situatie.
Uiteraard is de grens tussen een reactieve of interactieve aanpassing aan de toegesprokene niet altijd nauwkeurig te trekken. Zo kan men twisten over de vraag of het
zich aanpassen aan sprekers, die een bepaalde taal of variëteit niet beheersen gebeurt
vanuit een intrinsiek gevoelde behoefte om deze sprekers tegemoet te komen of dat
dat gebeurt als een reactie op door de samenleving stilzwijgend aangeleerde en
impliciet aanvaarde nonnen of zelfs regels. Vooral wanneer het gaat om een L- versus
een H-variëteit zal dit laatste zeker ook een grote rol spelen.
Bovendien zullen reactieve en interactieve processen vaak onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld waar "in- groep"-mechanismen een rol spelen.
Zo vermeldt Oksaar (1979:108) dat de keuze voor een bepaalde code in een
vriendengroep zo vanzelfsprekend verliep, dat het afwijken hiervan als aanstellerij
beschouwd zou worden. Dit in wezen reactieve gedrag creëert echter uiteraard wel
tegelijkertijd een sfeer van saamhorigheid en informaliteit. Mutatis mutandis is iets
dergelijks te constateren naar aanleiding van DiPietro (1978:280), waar een van
oorsprong Italiaanse slager zich qua taalgebruik (Italiaans of Engels) aanpastaan zijn
klanten, maar waarbij de keuze voor de ene of de andere taal tevens leidt lot een ander
communicatiepatroon, i.e. zakelijker en formeler in het Engels, terwijl in het Italiaans
meer ruimte is voor grappen en plagerijtjes. Ook dan kan in eerste instantie reactief
taalgedrag tot een via interactie tot sland gekomen andere sfeer leiden.
Code-switching, gerelateerd aan kenmerken van de interactie-deelnemers, kan dan
ook niet in alle gevallen gelijkgesteld worden aan louter situationele switching,
althans voorzover deze laatste vorm van code-switching gelijkgesteld wordt met
code-switching op basis van essentiële veranderingen van situatie, zoals in het
voorbeeld van de pauze tijdens een formele vergadering.
Wederzijdse beïnvloeding van reactieve en interactieve aspecten 1 ijkt ook bij andere
in eerste instantie situationele kenmerken als gespreksonderwerp en (fysieke)
"setting" van de situatie niet uitgesloten, zoals moge blijken uit onderstaand
overzicht.
Op het gespreksonderwerp als factor voor code-switching is o.a. gewezen door
Beardsley& Eastman (1971), Blom ÄGumperz (1972), Timm (1975), Valdés-Fallis
(1976), Hatch (1976) en Oksaar (1976). Ook op Clyne's'contextuele triggering'(zie
1.1) kan in dit verband gewezen worden.
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S0ndergaard (1984) systematiseert zijn Deens-Duitse code- switching-data in vier
categorieën, waarvan de eerste betrekking heeftop een bewust, maar gedeeltelijk ook
gedwongen proces van code-switching ten gevolge van het ontbreken van exact
corresponderende termen in een taal voor een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld
vanwege culturele verschillen. Hij geeft als voorbeeld het gebruik van termen uit het
Duits voor bepaalde opleidingen in voor het overige Deense zinnen. Vergelijk ook
Nederlanders die een groot beroep doen op Amerikaans-Engelse termen bij onderwerpen uit de techniek, de media- en reclamewereld en niet te vergeten de "show
business". S0ndergaard spreekt hier van deels gedwongen code-swilching, omdat
volgens hem het alternatief voor de spreker ligt in een noodgedwongen lange
parafrase van zo'n begrip. Een andere mogelijke "keuze" voor de spreker in
dergelijke gevallen is vaak interferentie, bijvoorbeeld in de vorm van een volgens de
normen van de Tl foute leenvertaling.
Ook Fantini (1978) wijst op de mogelijkheid van interferentie ten gevolge van het
gespreksonderwerp, juist in die gevallen waarin dit situationeel kenmerk nog niet
eenduidig geassocieerd is met een bepaalde taal of code, zoals bij jongere kinderen
(vergelijk hieronder). Observaties ten aanzien van het gespreksonderwerp in de zin
van S0ndergaard (1984) zijn verder te vinden bij o.a. Lance (1975), Elias-Olivares
(1976), McClure (1977), Ellul (1978),LindhoIm & Padilla (1978), Oksaar (1979),
Huerta (1980), Koefoed & May (1980), Nartey (1982), Pedersen (1987) en Treffers
(1987).
Asuncion-Landé & Pascasio (1979) vermelden dat in bepaalde situaties het gespreksonderwerp van grotere invloed op de code-keuze is dan de bij die situatie
horende sociolinguïstische verwachtingen of de linguïstische vaardigheden van bijvoorbeeld de toegesprokenen. Persoonlijke aangelegenheden, zoals de thuissituatie
of bepaalde activiteiten, zullen in het Filippino (de Tl) besproken worden, terwijl
voor minder persoonlijke onderweipen als het werk of nationale en internationale
aangelegenheden geswitcht zal worden naar het Engels. Volgens de auteurs zullen
zelfs tegenover niet Engels-sprekende gesprekspartners dergelijke nict-persoonlijke
onderwerpen besproken worden in een taalgebruik dat doorspekt is met woorden en
zinsdelen uit het Engels.
Ook Douglas-Cowie (1978) vindt bij haar informanten een duidelijke associatie
tussen het gespreksonderwerp 'werk' en hun taalgebruik. In de meeste gevallen
gebruikten haar informanten meer vormen uit de standaardtaal bij dit onderwerp,
behalve één informant met als beroep boer; hij associeerde zijn werksituatie blijkbaar
met het dialect, en gebruikte dan ook meer dialectvormen bij het spreken over zijn
werk.
Hatch (1976) nœmteen studie onder Japans-Engels tweetaligen, waarbij eveneens
persoonlijke onderwerpen in de Tl, het Japans, worden besproken en niet-persoonlijke onderwerpen in het Engels. Beardsley & Eastman (1971) vinden in een gesprek
van twee in de USA wonende studenten uit Tanzania, dat het aantal Engelse en
"mixed" woorden sterk terugloopt, naarmate het gespreksonderwerp meer te maken
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heeft met het leven m Tanzania.
Koefoed & May (1980:269) vermelden dat in sommige gevallen alledaagse zaken
worden besproken in het Sranan Tongo, de L- vanôteit, terwijl voor echt gewichtige
zaken het Nederlands wordt gebruikt.
0.a McClure (1977) en Gemshi (1981) vermelden echter slechts een relatief geringe
en bovendien weinig consistente invloed van het gespreksonderwerp op codeswitching, zeker in vergelijking met de veel grotere invloed van kenmerken van de
gesprekspartner. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het in beide studies gaat om
code-swilching door kinderen en in die zm sluit hun bevinding aan bij Fantini
(1978-291), die bij de door hem bestudeerde kinderen geen vaste associatie van één
taal met één onderwerp vindt. Fantini spreekt echter de verwachting uit dat naarmate
de kinderen ouder worden en dientengevolge met meer verschillende ervaringsgebieden in aanraking zullen komen, ook bij hen het gespreksonderwerp een grotere rol
zal gaan spelen in hun taalkeuze,bijvoorbeeld als het gaat om schoolse onderwerpen.
Slechts weinig studies besteden expliciet aandacht aan de invloed van de 'setting',
de fysieke kenmerken van de situatie, op code-switching (Oksaar 1976, McClure
1977, Ellul 1978, Fantini 1978, Asuncion-Landé & Pascasio 1979, Koefoed & May
1980, Gemshi 1981). De resultaten zijn wel consistent in die zin dat m alle gevallen
sprake is van informele situaties, in het algemeen de thuissituatie, waar de Tl
overwegend wordt gebruikt, terwijl daarbuiten meer de T2 gehanteerd zal worden.
Alleen Gemshi (1981:138) constateert geen (onafhankelijke) invloed van haar
variabele "physical setting".
Duidelijk wordt echter óok dat 'setting' geen doorslaggevende factor is wat betreft
het gehanteerde taalgebruik; "(-) it alone does not determine choice" in de woorden
van McClure (1977 105). 'Setting' zelf wordt weer bepaald door andere, overwegender, factoren, zoals sprekers en hun taalachtergrond, het gespreksonderwerp en bepaalde normatieve verwachtingen zoals het gebruik van de H-varicteit op school of
in andere formele situaties (cf. Koefoed & May 1980 272) Zo noemt Fantini
(1978"286) weliswaar 'setting' als de tweede belangrijke factor in het proces van
taalkeuze van de door hem bestudeerde kinderen, maar daaronder verstaat hij ook "a
gathering of Spanish-speakers" en dan lijkt een factor als 'taalachtergrond van de
spreker' toch een verklärender begnp te zijn. Ook uit Oksaar (1976.195) en
Asuncion-Landé & Pascasio (1979:222) is afte leiden dat het uiteindelijk toch vooral
via sprekerskenmerken is, dat 'setting' van invloed is op taalkeuze.
Het is wellicht tegen deze achtergrond dat slechts weinig onderzoekers expliciet
aandacht besteden aan de 'setting' als variabele op zich, afgezien nog van het feit, dat
deze variabele in veel onderzoek überhaupt niet als onafhankelijke variabele is
gemanipuleerd.
De tot nu toe geschetste mogelijke factoren voor code-switching hebben met elkaar
gemeen dat ze beschouwd kunnen worden als situationele kenmerken, in nauwe
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onderlinge samenhang vormen ze de constituerende elementen van een gesprekssituatie die leidt tot een verzameling meer of minder vastliggende conventies en verwachtingen op basis waarvan twee of meer interactanten met elkaar communiceren.
Code-switching kan echter ook door de spreker bewust gehanteerd worden om een
bepaalde intentie uit te drukken (metaforisch gebruik van code-switching), om een
bepaald effect te bereiken.
Overzichten van dergelijke 'functies' van code-switching zijn te vinden bij o.a.
Hatch (1976) (zij spreekt in dit verband over "(-) tone, this is the person's ability to
use a set of rhetorical devices for emotive purposes", 208), Gumperz (1976a)
("conversational functions"), Valdés-Fallis (1976) en (1978) en McClure (1977) (zij
gebruikt de term "stylistic functions"). In deze en andere literatuur is gewezen op de
volgende mogelijke functies:
(1) Een (deel van de) uiting benadrukken (Timm 1975, Gumperz 1976a, Hatch
1976, Valdés-Fallis 1976, McClure 1977, Ellul 1978, Fantini 1978, Pfaff
1979)
(2) Het beklemtonen van een tegenstelling door te switchen op het contrastpunt
(Hatch 1976, Valdés-Fallis 1976)
(3) Iets onverwachts aangeven of uitdrukken dat men verrast is (Hatch 1976,
Wentz & McClure 1977)
(4) Argumenten kracht bijzetten ('appellalieve functie') (Oksaar 1976)
(5) Het"focusen" op een deel van de zin, vaak ook samengaand met topicalisatie
(McClure 1977)
(6) Code-switchen als stijlmiddel in poözie (Valdés-Fallis 1978,Gumperz 1982a,
Muysken 1987a)
(7) Een uiting verduidelijken en/of uitbreiden door hem te herhalen in de andere
taal, al dan niet met aanvullende informatie in die andere taal (Gumperz 1976a,
McClure 1977, DiPietro 1978, Valdés-Fallis 1978, Harrison & Piette 1980)
(8) Het gebruiken van woorden uit de andere taal, omdat equivalenten met eenzelfde zeggingskracht ontbreken (Lindholm & Padilla 1978, Valdés-Fallis
1978, Poplack 1980)
(9) Terzijdes of zelfonderbrekingen (Timm 1975, Hatch 1976, Wentz & McClure
1977, Fantini 1978, Pfaff 1979, Pedersen 1987)
(10) Citeren, parafraseren of imiteren (Timm 1975, Gumperz 1976a, Hatch 1976,
Oksaar 1976, Valdés-Fallis 1976, McClure 1977, Wentz & McClure 1977,
Fantini 1978, Calsamiglia & Tuson 1984)
(11) Veranderen van discourse-type ('tekstsoort'), bijvoorbeeld van verhaal naar
commentaar (McClure 1977, Fantini 1978, Valdés-Fallis 1978)
(12) Code-switching om een bepaald persoonlijk gevoel uit te drukken ("emotive
device"); hieronder vallen zaken als betrokkenheid uitdrukken, amicaliteit,
onschuldige plagerijtjes, vloeken, etc. (Timm 1975, Gumperz 1976a, Hatch
1976,Ellul 1978, Valdés-Fallis 1978, Asuncion-Landé&Pascasio 1979, Auer
& DiLuzio 1983, Calsamiglia & Tuson 1984, S0ndergaard 1984, Gamer &
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Rubin 1986, Pedersen 1987)
(13) Benadrukken van deeigen identiteit, het willen behoren bij een groep (Hassclmo 1970, Valdés-Fallis 1976, Bcebe 1981, Gamer & Rubin 1986)
(14) Verandering van onderwerp markeren, vaak ook om tegelijkertijd de toegesprokene te manipuleren om iets te doen (McClure 1977, Harrison & Pielte
1980)
(15) Het specificeren van een toegesprokene in een situatie waarin dat anderszins
niet vanzelfsprekend is, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het gebruiken van aanspreekvormen of iemand aankijken (Gumperz 1976a, McClure 1977, Gal
1979:121-122, Auer & DiLuzio 1983)
(16) De aandacht trekken en/of vasthouden (McClure 1977, Harrison & Piette
1980)
(17) Ironie, humor en/ofsatire uitdrukken (Timm 1975, Fantini 1978, Calsamiglia
& Tusón 1984)
(18) Een opmerking verzachten, relativeren (Ellul 1978, Valdés 1981)
(19) Code-swilching als 'neutraliteitsstratcgic'; zie verder 1.0 (Scotton 1976, Gibbons 1983)
(20) Switchen naar een door een of meer aanwezigen niet beheerste taal om de
inhoud van de uiting(en) verborgen te houden (DiPietro 1978, Hinskens 1985,
Daan 1987:112)
(21) Code-switching om een boodschap nader te specificeren, toe te lichten of te
kwalificeren (Gumperz 1976a, Clyne 1972 en 1980)
Deze lange lijst van 21 mogelijke geïntendeerde 'functies' van code-switching zou
men bij nadere bestudering kunnen onderverdelen naar drie dimensies, een stilistische, een tekstuele en een pragmatische.
(l)-(8) zijn dan te karakteriseren als overwegend stilistisch van aard; de spreker
tracht meer "kleur", variatie of duidelijkheid aan te brengen in zijn uitingen, waarbij
hij, naast middelen als variatie in woordkeuze, tempo, toonhoogte, luidheid etc,
maximaal profijt trekt van zijn beheersing van meer dan een taal of variëteit om deze
effecten te bereiken.
Bij het tekstuele type is de code-switch vooral een gevolg van een wijziging in de
'spreekmodus' of van het discourse-type, zoals bij het overgaan van een dialoog naar
tot zichzelf spreken of van verslag doen naar commentaar geven. McClure
(1977:108) spreekt hier van "mode shift". We zouden daartoe uit de bovenstaande
lijst (9)-(l 1) kunnen rekenen.
De overige vormen van code-switching, met uitzondering van (21), zouden we
kunnen kenschetsen als hoofdzakelijk pragmatisch, omdat door deze switches
duidelijk effecten in de sfeer van de interaclie teweeg gebracht kunnen worden:
sprekers komen tot een bepaalde relatie ten opzichte van elkaar, door bijvoorbeeld
een betrokkenheid uit ie drukken of hun eigen identiteit te benadrukken of juist door
een houding van neutraliteit aan te nemen; sprekers geven te kennen dat ze een
onderwerp als afgesloten beschouwen, sprekers selecieren elkaar of ze geven aan hoe
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bepaalde uitingen geïnterpreteerd moeten worden: ironisch of relativerend e.d. Al
deze zaken hebben uiteraard weer hun neerslag op de verdere ontwikkeling van de
gesprekssituatie.
In die zin moet er hier op gewezen worden dat de hiervoor besproken codeswitching in functie van de toegesprokene uiteraard ook onder te brengen is bij deze
intentionele switches van pragmatische aard, zeker waar die vorm van codeswitching niet louter reactief optreedt.
De interpretatie van (21) blijft een moeilijke zaak, omdat niet duidelijk op te maken
is of het hier, in onze termen, gaat om een stilistische, een pragmatische of een
tekstuele vorm of om een combinatie daarvan.
Bij onze indeling hebben we bewust gesproken in termen van 'hoofdzakelijk' e.d.
om aan te geven dat intentionele code-switches vaak mulli-interpretabel en multifunctioneel kunnen zijn. Zo kunnen in eerste instantie 'stilistische' code-switches als
'benadrukken' of 'anderstalige woorden met meer zeggingskracht gebruiken' tegelijkertijd leiden tot een hernieuwde interpretatie van een of meer kenmerken van de
gesprekssituatie (denk aan de inschatting van de ernst van het gespreksonderwerp of
de inschatting van de houding van een spreker tegenover een bepaald thema). Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor een 'tekstuele' switch, bijvoorbeeld in het geval
van 'verandering van discourse-type', waarbij commentaar wordt gegeven naar
aanleiding van een verhaal of verslag. We zien hier een parallel met de diverse
vormen van 'situationele' code-switching, in die zin dat ook daar sprake was van
multi-interpretabiliteit en multi-functionaliteit door het onderscheid in (meer of
minder) reactieve en interactieve code-switching.
Een derde voor de hand liggend conglomeraat van extra-linguïstische factoren voor
code-switching is te situeren rond de "taalbeheersing" van de spreker zelf. Deze kan
variëren van het nauwelijks beheersen van de andere taal, met als gevolg een
veelvuldig beroep op bijvoorbeeld de Tl bij het spreken van de T2, tot het vrijwel
feilloos beheersen van die andere taal, maar waarbij bij het spreken van die T2 toch
elementen uit de Tl een rol kunnen spelen, o.a. vanwege interferentie tussen beide
talen of variëteiten. Interferentie interpreteren we hier dan in een neutrale descriptieve betekenis, zoals ons inziens af te leiden is uit Weinreichs definitie: "Those
instances of deviation from the norms of cither language which occur in the speech
of bilinguals as a result of their familiarity with more than one language, i.e. as a result
of language contact, will be referred to as interference phenomena." (markering ook
bij Weinreich; Weinreich 1974:1).
Specifiek in verband met de bestudering van code-switching is vooral Hasselmo
(1970) interessant, die 'interferentie' niet wil beperken tot elementen op zinsniveau,
maar het begrip ook van toepassing acht op discourse-niveau. Hij spreekt in dit
verband ook wel van interferentie tussen twee "modes of speaking" (a.w.: 179), en hij
stelt dat deze vorm van interferentie tenminste voor een deel een verklaring kan
bieden voor specifieke code-switching-patronen.
Deze 'discourse-interferentie' heeft volgens Hasselmo gevolgen met betrekking
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tot "discourse markers" en "linguistic routines". "Discourse markers" vormen een
gesloten klasse van elementen die de volgende functies kunnen vervullen: ze kunnen
dienst doen als verbinding tussen inhoudseenheden ("content units"), bijvoorbeeld
woorden als en, maar, echter, vervolgens, etc; als signalen voor spreker en hoorder
om de "communicatie-kanalen open te houden", bijvoorbeeld luister, weetje, begrijp
je of van de kant van de hoorder huhu, o ja, etc. of ze dienen om specifieke inhoudseenheden aan te kondigen, bijvoorbeeld dat wil zeggen, ofiets dergelijks, enzovoorts
en natuurlijk bijvoorbeeld.
'Talige routines' ("linguistic routines") zijn al die discourse-eenheden die op een
of andere manier "gepreformuleerd" zijn. Zo'n routine kan bestaan uit een of
meerdere uitingen door één spreker, maar ook uit een reeks van uitingen tussen twee
sprekers (bijvoorbeeld een begroeting); als een routine bestaat uit een complete
discourse kan hij bestaan uit subroutines; een uiting kan voor slechts één spreker een
routine zijn of vooreen hele taalgemeenschap; een routine kan variabel van structuur
zijn of een vaste structuur hebben en, tenslotte, sommige routines hebben een
taalspecifieke vorm in tegenstelling tot andere.
Het is duidelijk dat "linguistic routine" een erg ruim begrip is, waaronder vaste
groet- of afscheidsrituelen of spreekwoorden en uitdrukkingen kunnen vallen, maar
ook moppen of nog grotere 'verhalen' (vakantieverhalen, verslagen van een ongeluk,
ziekenhuisvertialen). Ook Gumperz (1982a:133-134) gaat in op het "routineuze"
karakter van veel taalgebruik, waarbij hij met name wijst op routines in dialoogsituaties; tegelijkertijd merkt Gumperz op dat dergelijke routines niet exact te benoemen
zijn, bijvoorbeeld met een teim als 'vaste uitdrukking' of iets dergelijks.
Het bovenstaande lijkt op intuïtieve gronden een plausibel kader voor veel vormen
van code-switching, zeker als we het in verband brengen met vormen van 'contextuele code-switching': een min of meer vast verhaal, zoals het verslag van een
ziekenhuis-opname, zal ongetwijfeld associaties oproepen met een bepaalde code, al
dan niet in relatie tot een reeks van onderwerp-specifieke vaste uitdrukkingen en
jargonwoorden.
In het licht van het voorgaande is het tenslotte interessant te wijzen op een aantal
publicaties waarin factoren die in verband staan met code-switching, in gelijke mate
relevant geacht worden voor interferentie-verschijnselen; vergelijk Ervin & Osgood
(1965:141), MacNamara (1967:70), Beardsley & Eastman (1971:17), Lindholm &
Padilla (1978:327), Oksaar (1979:101), S0ndergaard (1984:6), Seliger (ms.:24).
Ook andere auteurs hebben op enigerlei wijze aandacht besteed aan code-switching op het niveau van "discourse markers" (Gumperz 1976a, Hatch 1976, ValdésFallis 1976, Poplack 1980, Calsamiglia & Tuson 1984) en "linguistic routines"
(Hatch 1976, Valdés-Fallis 1976, Calsamiglia & Tuson 1984).
Tot nu loe hebben we vooral aandacht besteed aan de inbedding en functie van codeswitching door min of meer geïsoleerd naar het verschijnsel op zich te kijken; hoe
manifesteert het zich en waarop zijn die manifestaties (eventueel) terug te voeren?
Relatief weinig auteurs hebben getracht code-switch ing in te kaderen in een ruimer
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verband om zo te komen tot een antwoord op de vraag waarom code-switching
functioneert zoals het functioneert; en dan gaat het met name om een vraag als op
grond waarvan code-switching de diverse interactionele functies kan vervullen,
waarover diverse auteurs rapporteren.
Gumperz heeft zich in talloze publicaties (o.a. Gumperz 1970a en b. Blom &
Gumperz 1972, Gumperz & Hemández-Chavez 1972, Gumperz & Herasimchuk
1975, Gumperz; 1976a en b) met dergelijke vragen beziggehouden; Gumperz 1982a
en b vormen in wezen de compilatie van de daaraan voorafgaande theorievorming en
een verslag van in dat kader uitgevoerd onderzoek.
Voor Gumperz moet code-switching bestudeerd worden als een onderdeel van een
algemene theorie over verbale communicatie. 'Conversationele functies' van codeswitching (zie hiervoor; vergelijk ook Gumperz l982a:59-99) zijn voor Gumperz
slechts een begin voor verdere analyse en vormen als zodanig geen verklarende en/
of voorspellende categoriefin. Zo'n algemene theorie "(-) integrates what we know
about grammar, culture and interactive conventions into a single overall framework
of concepts and analytical procedures." (Gumperz 1982a:4).
Belangrijk in Gumperz' theorie is het gegeven dat er in de huidige geïndustrialiseerde maatschappij geen sprake meer is van relatief kleine, overzichtelijke en
homogene gemeenschappen. Dergelijke "pre-industriële" gemeenschappen werden
gekenmerkt door een sterke cohesie en een scherpe afgrenzing ten opzichte van
andere gemeenschappen en dit werd mogelijk gemaakt dooreen grote overlap binnen
de diverse netwerken in zo'n gemeenschap, wat impliceert dat die netwerken
bestonden uit relatief weinig verschillende personen. Veranderende sociaal-economische omstandigheden hebben geleid tot minder stabiele netwerken; de overlap
tussen de diverse netwerken is afgenomen waardoor de onderlinge cohesie geringer
is en er nog maar weinig scherp te trekken sociale grenzen zijn. Statische verhoudingen zijn veranderd in dynamische en in deze constellatie is het, aldus Gumperz,
nauwelijks nog mogelijk "taalgemeenschappen" ("speech community"), gedefinieerd als "(-)functionally integrated social systems with shared norms of evaluation
(-)" (Gumperz 1982a:26) als duidelijk afgebakende eenheden te onderscheiden.
Door de genoemde veranderingen is er namelijk sprake van andere en steeds veranderende interactiepatronen en normen, terwijl juist stabiele, lang bestaande netwerken bevorderend zijn voor routine-matig gedrag en conventionele communicatiepatronen, die dan geassocieerd worden met bepaalde activiteiten; dit proces van
associatie is overigens niet te beschouwen als een regel, maar gebeurt bij conventie.
Een verschijnsel als code-switching zal tegen deze achtergrond dan ook eerder toedan afnemen, aldus Gumperz.
Een gemeenschappelijke achtergrondkennis en gedeelde normen zijn niet altijd
meer vanzelfsprekend voor communicatiepartners en de kans op misverstanden over
en weer zal dan ook toenemen; met name is dit te verwachten in persuasieve
communicatie-situaties in het kader van algemeen openbare instituties als het
onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale hulpverlening, waar zich bij uitstek
confrontaties zullen voordoen tussen in diverse opzichten verschillende culturen.
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In deze en andere inter-groep-relaties zal het bij uitstek noodzakelijk zijn dat
interactanten in het communicatieproces zelf hun positie of hun rol ten opzichte van
elkaar bepalen, dat ze komen tot een definitie van de situatie en dat er "onderhandeld"
("negotiated") wordt over de interpretatie en de betekenis van de communicatieve
boodschap. Een communicatieproces komt tot stand op grond van grammaticale en
lexicale kennis en op grond van achtergrondkennis over bijvoorbeeld de setting en
de participanten, maar ook gezamenlijke verwachtingen en vooronderstellingen
spelen een belangrijke rol, met name bij de uiteindelijke interpretatie van de
communicatieve intentie van de boodschap.
Deze gedeelde of gezamenlijke vooronderstellingen over hoe het communicatieproces geïnterpreteerd dient te worden, moeten eveneens, aldus Gumperz, uitgewisseld worden. Een belangrijke rol in juist di t ui twisselingsproces wordt gespeeld door
zogenaamde "contextualization cues" en "conventions", die verondersteld worden
interpretaties te sturen in de ene of de andere richting. Een "contextualization cue"
('contextualisatie-teken') is "(-) any feature of linguistic form that contributes to the
signalling of contextual presuppositions." (Gumperz 1982a:131); dit impliceert dat
prosodische verschijnselen als variatie in intonatie, verandering in luidheid, klemtoon e.d. als 'contextualisatie-teken' kunnen dienen, maar ook syntactische of
lexicale kenmerken, diverse linguïstische routines en ook code-switching (en overigens ook andere vormen van taaivariatie, bijvoorbeeld zoals bestudeerd binnen het
Labov-paradigma). Uit deze variatie aan mogelijkheden is al op te maken dat
"contextualization cues" pas geïnterpreteerd en als zodanig geanalyseerd kunnen
worden in concrete situaties; zij kunnen niet in abstracto beschouwd worden, zoals
tot op zekere hoogte wel mogelijk is bij linguïstische elementen als woorden of
morfemen. Communicatie-stoornissen, aldus Gumperz, vinden niet zelden hun basis
in verschillen in juist deze contextualisatie-tekens; immers, deze worden, net als
andere delen van het communicatieproces "geleerd" door ervaringen met eerdere,
min of meer vergelijkbare communicatie-situaties, die zich afgespeeld hebben in de
netwerken waar men deel van uitmaakt. Bovendien zijn contextualisatie-tekens
nauwelijks of niet toegankelijk voor een bewuste beschouwing of explicitering door
de spreker, ook al worden ze door bijvoorbeeld de linguïst duidelijk waargenomen.
In zoverre zijn zij vergelijkbaar met grammaticale regels, die voor naïeve, dit zijn
niet-linguïstisch geschoolde sprekers, ook slechts op een onbewust niveau een rol
spelen.
Het ontstaan van taal variatie en de eventueel daaruit voortvloeiende communicatie-problemen zijn dan ook niet echt verklaarbaar vanuit a priori vastgestelde sociale
categorieën als 'sociale klasse', 'etnische afkomst', 'sexe', 'leeftijd' etc, maar
dergelijke categorieën spelen hoogstens indirect een rol, in zoverre dat bijvoorbeeld
in de ene sociale klasse meer gesloten netwerken voorkomen dan in de andere, wat
weer leidt tot verschillen in o.a. contextualisatie-conventies met de daaruit mogelijk
voortvloeiende communicatieproblemen.
Wat betreft code-switching is Gumperz in dit kader vooral geïnteresseerd in
'conversationele code-switching'. Een situationele switch is een verandering die
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zich in co-occurrentie met andere betekenisvolle veranderingen in een situatie
voltrekt en roept daarmee min of meer vaststaande verwachtingen en connotaties op.
Interpretatieproblemen zullen in het algemeen dan ook geen rol spelen.
Bij conversationele code-switching, "(-) the juxtaposition within the same speech
exchange of passages of speech belonging to two different grammatical systems or
subsystems." (Gumperz 1982a:59), is er sprake van een verschuiving in contextualisatie-tekens die niet parallel loopt aan andere situationele veranderingen (bijvoorbeeld een verandering van gespreksonderwerp). Co-occurrentie-verwachtingen
worden geschonden met als gevolg dat dergelijke code-switching alleen geïnterpreteerd zal worden in termen van de illocutionaire betekenis van de betreffende
taalhandeling en niet zal leiden tot een hernieuwde interpretatie van de gesprekssituatie in zijn geheel.
Op grond van zijn onderzoeksresultaten veronderstelt Gumperz dat conversationele code-switching in bovenvermelde zin, afgezien van de aldus weergegeven conversationele functies (nadruk, verduidelijking, etc.) ook een semantische waarde
heeft, afhankelijk van de richting van de switch. Een switch naar de Tl drukt, aldus
Gumperz, tevens tegenstellingen uit als 'waarschuwing versus een persoonlijk appèl
tot iemand richten', 'uiten van een algemene opmerking versus een persoonlijk
gevoel uitdrukken' of'een algemeen aanvaarde overtuiging versus persoonlijke mening', en volgens Gumperz is dit te generaliseren tot een oppositie ' we-code' - 'theycode', oftewel het aangeven van een gevoel van inclusie versus exclusie (overigens
wijdt Auer 1984:91-93 een kritische bespreking aan deze interpretatie, waarin hij een
al te rigide en absoluut gebruik van de begrippen 'we'-code versus 'they'-code
afwijst).
Ter verklaring van de semantische inhoud van code-switching wijst Gumperz (cf.
Gumperz 1982a:94-95)opGrice'stheorieoverconversationeleimplicatuur,waarhij
er vanuit gaat dat conversationele code-switching in bovenvermelde zin een schending impliceert van een conversatie-maxime, naar aanleiding waarvan interactanten
vervolgens trachten te komen tot een herinterpretatie van de intentie van een
boodschap.
Tot slot van ditoverzicht van Gumperz' theorieën moet, zeker in het kader van deze
studie, benadrukt worden dat Gumperz zich in principe niet bezighoudt met vormen
van code-switching die alleen maar interpreteerbaar zijn in termen van taalverandering, taalcontact en/of interferentie e.d.
Ook Scotton (1983) plaatst code-switching in een algemeen verklarend model. Haar
uitgangspunt is dat naast de conversationele implicaturen die voortvloeien uit
Grice's 'samenwerkingsbeginsel' en de daarbij behorende conversatie- maximen (de
kwantiteits-, de kwaliteits-, de relevantie- en de stijlmaxime), er ook conversationele
implicaturen voortkomen uit de code-keuze die onvermijdelijk met elke interactie
verbonden is. Elk taalgebruik impliceert een keuze uit een reeks mogelijke codes,
waarbij het kan gaan om de keuze uit een bepaalde stijl, een dialect of een taal. De
implicaturen waarop Scotton doelt betreffen het vastleggen van de onderlinge ver-
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houding van de spreker en toegesprokcne voor wat betreft de aan de orde zijnde gesprekssituatie. Scotton spreekt (eveneens) over het "onderhandelen" over de verzameling rechten en plichten ("A rights-and-obligations set" of "RO set") die tussen
spreker en toegesprokcne zouden moeten gelden in de betreffende situatie.
Als opererend naast het 'samenwerkingsbeginsel' en zijn maximen stelt zij dan ook
een 'onderhandelingsbeginsel' ("negotiation principle") met bijbehorende maximen, dat verondersteld wordt de "negotiation of identities" (a.w.: 115) te sturen.
Belangrijke assumpties bij dit model zijn dat alle conversatie-partners weten dat
de keuze voor een bepaalde code een symbolische uitspraak is in de vorm 'interpreteer X als Y* (" 'take X as Y' "), dat zij alle code-keuzes interpreteren als ongemarkeerd óf gemarkeerd gerelateerd aan wat de ongemarkeerde code is in een specifieke
situatie met een specifieke "RO set" en gerelateerd aan de normen van de betreffende
taalgemeenschap en, op de derde plaats, dat het kiezen van een code noodzakelijkerwijs tevens een 'onderhandeling' is over dié 'RO set' die geïmplicateerd wordt door
de code die als Ongemarkeerd' geldt.
Scotton formuleert dan vijf maximen.
1/ De ongemarkeerdheids-maxime, d.i. 'kies de ongemarkeerde code om de verzameling rechten en plichten die bij een bepaalde communicatieve handeling hoort
vast te leggen of te bevestigen, c.q. te accepteren'. Op grond hiervan, aldus
Scotton, is het bijvoorbeeld mogelijk dat sprekers in een bepaalde situatie feilloos
welen dat een ja-nee-vraagzin geen echte ja-nee-vraag is, maar een verzoek om
een handeling uit te voeren; in een hiërarchische relatie kan zodoende een vraag
al snel als een opdracht geïnterpreteerd worden.
Verder wijst Scotton er nog op dat misverstanden kunnen ontstaan in zeer geconventionaliseerde situaties, waar de verwachting zo sterk gericht kan zijn op de ongemarkeerde code-keuze, dat een gemarkeerde code in eerste instantie niet als
zodanig wordt onderkend met als mogelijk gevolg communicatie-stoornissen.
In verband met deze maxime besteedt Scotton ook aandacht aan code-switching.
Voor veel tweetal igen is code-switching, en dan met name in gesprekken met
vrienden en andere intimi, de ongemarkeerde code en in die gevallen is niet elke
switch van betekenis, maar het gebruik van code-switching als zodanig leidt tot
een conversationele implicatuur. Daarnaast echter kan code-switching afhankelijk van de situatie en de daar vigerende verwachtingen ten aanzien van wat de
ongemarkeerde RO-set is, ook een gemarkeerde of een exploratieve keuze zijn.
In dit laatste geval speelt code-switching een rol met betrekking tot de vierde en
vijfde maxime (zie hieronder).
2/ De eerbiedigings-maxime, d.i. 'eerbiedig in de keuze voor een bepaalde code
degenen van wie je iets wilt'.
Deze maxime vereist het afstand doen van de ongemarkeerde code in geconventionaliseerde situaties; in feite stelt de spreker voor om zijn gemarkeerde keuze
tot een ongemarkeerde te maken, wat dan dus leidt tot een nieuwe RO-set. De
spreker kan zich zodoende meer de gelijke maken van de toegesprokcne, maar hij
kan er ook voor kiezen een lagere status aan te nemen ten opzichte van de toege-
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sprokene. Scotton veronderstelt dat er bij de strategieën van talige convergentie
en divergentie uit de accommodatie- theorie sprake is van eenzelfde soort 'onderhandeling', alleen worden de motivering en werking daarvan in haar model op
een andere wijze verklaard, namelijk als onderdeel van een geïntegreerd onderhandelingsmodel dat gerelateerd is aan een theorie over gemarkeerdheid.
3/ De virtuositeits-maxime, d.i. 'kies voor de gemarkeerde code wanneer de ongemarkeerde niet beheerst wordt door een van de gesprekspartners'. Als een
mogelijk uitvloeisel van deze maxime wijst Scotton op het gebruik van ' foreigner
talk'. Maar ook de veelvuldig beschreven invloed van de taalkennis en taalvoorkcur van een toegesprokene op code-switching en taalkeuze van sprekers past
uiteraard in het kader van deze maxime.
4/ De exploratie-maxime, d.i. 'ga exploraticf te werk in het kiezen van een code om
zo uiteindelijk tot een ongemarkeerde keuze te komen'.
Scotton vermeldt hierbij dat deze strategie vaak zal voorkomen bij een ontmoeting tussen vreemden; in het begin wordt dan vaak gekozen voor een voor
iedereen neutrale code (bijvoorbeeld de standaardtaal), waarna een spreker kan
trachten om via het inserieren van elementen uit een informelere code te komen
lot het uiteindelijke gebruiken van die informele code. Hier kan gewezen worden
op Auer & DiLuzio (1983:6), die spreken over code-shifting, d.i. "the gradual
transition from a variety A to a variety В by one or by several participants in an
interaction." Structureel-linguïstisch gezien sluit deze code-shifting meer aan bij
de vormen van taaivariatie die binnen het Labov-paradigma voorwerp van
onderzoek zijn dan bij wat grosso modo als code-switching bestudeerd wordt,
maar zeker qua conversationele betekenis is code-shifting vergelijkbaar met
code-switching. Auer & DiLuzio (1983:17 evlg.) zijn van mening dat codeshifting qua conversationele betekenis vooral van belang is voor het uitdrukken
van een oppositie als 'betrokkenheid' versus 'distantie', een intentie die zeker
aansluit bij de exploratie- maxime.
5/ De meervoudige identiteits-maxime, in feite een variant van de vorige maxime,
die het de spreker mogelijk maakt voor meer dan een code te kiezen om zo
duidelijk te maken dat hij ook meer dan een identiteit vertegenwoordigt. Scotton
wijst als voorbeeld op het gedrag van sprekers in het openbaar, die vaak beginnen
in een informele stijl om dan te vervolgen in de formelere stijl. De vorm van codeswitching, die zij in 1976 verklaarde vanuiteen 'neutraliteitsstrategie' acht zij nu
op een algemener niveau verklaard binnen het hier geschetste model en dan met
name als voortvloeiend uit deze vijfde maxime (cf. a.w.: 126).
Het veronachtzamen van een maxime heeft uiteraard tot gevolg dat er een gemarkeerde keuze gedaan wordt, waardoor het mogelijk is allerlei extra intenties uit te
drukken, zoals boosheid, humor, persoonlijke betrokkenheid e.d., aldus Scotton.
Het is duidelijk dat de modellen van Gumperz en Scotton veel gemeen hebben en
wellicht ook het vruchtbaarst zijn in complementariteit met elkaar.
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Zo wijzen beiden nadrukkelijk op de actieve, 'onderhandelende' rol van de interactanten gedurende heel het interactieproces als belangrijkste verklarende factor
voorprocessen van taalkeuze en taal variatie, inclusief code-switching, en verwerpen
zij de functionele interpretatie van categorieön als sociale klasse, emiciteit, sexe,
leeftijd en ook situatie in de zin van een abstracte categorie (cf. Scolton 1983:115)
als voldoende verklaringsgrond voor die processen; in de termen van Smith, Giles &
Hewstone (1980) de taalgebruiker is geen 'sociolinguïstische automaat'.
Eveneens wijzen beiden op de betekenis van het (al dan niet geslaagd) omgaan met
geconventionaliseerde verwachtingen in zo'n "negotiation".
Scottons model lijkt vooralsnog algemener en krachtiger te zijn, vooral waar zij de
veelvuldig gehanteerde oppositie 'gemarkeerd-ongemarkecrd' in een breder verband weet te plaatsen door het postuleren van een "onderhandelingsbeginsel".
Gumperz' werk biedt daarentegen meer inzicht in de historische en sociaal-economische ontwikkelingen die leiden tot taaivariatie en dan met name tot de eventueel
daaruit voortkomcndecommunicalie-problemcn tussen individuen en/of groepen individuen met een verschillende achtergrond.
Tot slot nog het volgende. Het is opvallend, maar in het licht van het voorgaande
wellicht niet verwonderlijk, dat slechts weinig studies expliciet ingaan op in de
correlationele sociolinguïstiek gebruikelijke categorieën als sociale klasse, opleiding, leeftijd, sexe, etc. ter verklaring voor code-switchinggedrag.
McMenamin (1973:477-479), gebaseerd op gesprekken met 15 'Chícanos' in de
landelijke gemeenschap Pajaro Valley ten zuiden van San Francisco, Californie,
vindt o.a. dat bij het spreken in het Spaans jongere ( 16-20 jaar) en oudere informanten
(41-71) meer switchen naar hetEngels dan een middengroep (20-40); bij het spreken
in het Engels werd er alleen geswitcht naar het Spaans door de oudere groep. Verder
switchten vrouwen meer dan mannen en nam de switch frequentie af met de hoogte
van de opleiding. Bovendien constateert McMenamin invloed van achtergrondgegevens van de informanten als 'geboorteplaats' en 'woonplaats op de leeftijd van 5-13
jaar' (informanten uit Mexico switchten minder dan degenen die geboren waren of
op jonge leeftijd gewoond hadden in Texas of Californie), en van het aantal jaren dat
men woont in Pajaro Valley in die zin dat de switchfrequentie toeneemt met de
verblijfsduur.
Ellul (1978:22-24) vindt in haar onderzoek op Malta (waar volgens haar de
meerderheid "compound bilingual" is), dat er minder Maltees gesproken wordt en
meer geneigd wordt naar Engels en/of Maltees-Engelse code-switching, naarmate
sprekers hoger opgeleid zijn, in de stad wonen en afkomstig zijn uit middenklassemilieus.
Oksaar (1979), een onderzoek onder Esllandse tweetaligen in de VS, Canada,
Australie en Zweden, onderscheidt twee taalgebruiksmodellen: een normatief,
waarin de spreker ongeacht situationele kenmerken streeft naar het voldoen aan de
normen van de Τ1, en een rationeel model dat overeenkom t met het gebruik van codeswitching. In twee sleden, Toronto en Stockholm, vergeleek zij de mate van gebruik
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van beide modellen door academici en fabrieksarbeiders. Fabrieksarbeiders bleken
daarbij in beide steden in meer gevallen het rationele model te gebruiken, dus meer
te code-switchen, dan academici. Bovendien bleken binnen beide beroepsgroepen en
eveneens in beide steden vrouwen iets meer het normatieve model te gebruiken, dus
minder te code-switchen, dan mannen.
Poplack (1980) is geïnteresseerd in de vraag welke factoren een bepaald type codeswitching, te weten de intra-sentcntiële vorm, bevorderen. Vier factoren blijken
significant onafhankelijk van invloed te zijn: taaldominantie in die zin dat tweetaligen een sterkere voorkeur hebben voor intra-sententiöle code-switching dan Spaansdominante sprekers; locatie van het werk in die zin dat personen die buiten de wijk
werk hebben, meer intra-sententieel switchen dan werkelozen of mensen met werk
binnen de wijk; sexe in die zin dat vrouwen meer intra-sententieel switchen dan
mannen en de leeftijd waarop T2 (i.e. het Engels) verworven is, in die zin dat
"vroegere T2-verwervers" meer intra-sententieel switchen dan personen die de T2
geleerd hebben vanaf ± 13 jaar.
Factoren als opleiding en etnisch identiteitsgevoel bleken weliswaar ook van
invloed, maar niet onafhankelijk van een van de vier vermelde "hoofdoorzaken".
Bcrk-Seligson (1986) stelde zich ongeveer dezelfde vragen als Poplack en keek
naar de invloed van de factoren sexe, geboorteplaats, leeftijd bij aankomst in Israöl,
opleiding, inkomen, etnisch-historische groep (bijvoorbeeld 'geboren in Israel' of
'kwam als volwassene uit Europa na W.O. ΙΓ), aantal generaties in Israël, Spaanssprekende moeder of niet en de mate van tweetaligheid. Zij vond slechts invloed van
de factor etnisch-historische groep, die echter terug te voeren was op de mate van
tweetaligheid in die zin dat, evenals bij Poplack, evenwichtig tweetalige groepen
sprekers (in deze categorie) meer intra-sententieel switchen, en een bescheiden
invloed van de factor sexe in zoverre dat vrouwen bij intra-sententieel switchen meer
geneigd waren in kleine constituenten te switchen.
Op te merken valt dat dus in Oksaars onderzoek vrouwen meer streefden naar een
eentalige code, terwijl bij Poplack vrouwen juist neigen naar intra-sententiële codeswitching. De resultaten van Berk-Seligson ten aanzien van sexe nemen een soort
tussenpositie in.
Om dergelijke verschillen verder te kunnen interpreteren is het echter noodzakelijk
om zowel informatie te hebben over de status van de in het geding zijnde 'codes' in
de betreffende gemeenschap alsook over de positie van vrouwen in die gemeenschap.
Ontbreekt dergelijke informatie dan is een generale categorie als 'sexe' op zich
onvoldoende om bijvoorbeeld verschillen in het gebruik van code-switching te
verklaren. Vergelijk ook Gumperz' standpunt dat sociaal-demografische categorieën slechts indirect een rol spelen bij variatie in taalgebruik.
1.2.1 Samenvatting en conclusie
We hebben in deze paragraaf aandacht besteed aan extra-linguïstische aspecten van
code-switching, waarbij we ook gebruik gemaakt hebben van gegevens over en
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inzichten in processen van taalkeuze in algemene zin.
Uiteraard is een complete verandering van situatie, waarbij alle belangrijke kenmerken van een situatie tegelijkertijd veranderen, bepalend voor code-switching,
maar ook een of meerdere kenmerken binnen een situatie kunnen veranderen en zodoende leiden tot code-switching.
Vanuit het standpunt van de spreker gezien blijkt de toegesprokene de belangrijkste determinant voor code-switching te zijn en dan met name diens taalkennis en/of
taaivoorkeur; het belang van de hoorder voor code-switching blijkt eveneens bij
kinderen.
De factor gespreksonderwerp lijkt pas op latere leeftijd een rol te spelen en lijkt
zich, structureel-linguïstisch gezien, niet zozeer in complete code-verschuivingen te
manifesteren. De invloed van het gespreksonderwerp zal zich ook vooral doen
gelden als contextuele triggering (vergelijk 1.1).
'Setting' lijkt nauwelijks een zelfslandigerol te spelen in het bevorderen van codeswitching, maar slechts indirect via de factoren toegesprokene en gespreksonderwerp.
Code-switching blijkt op discourse-niveau een lange reeks van geïntendeerde
functies uit te kunnen drukken, die we hebben trachten te comprimeren in drie
dimensies wat leidde tot een groep switches van hoofdzakelijk stilistische, tekstuele
en pragmatische aard.
Bovendien hebben we nog gewezen op code-switching als gevolg van 'interferentie', waarbij we interferentie als een ruim en voornamelijk descriptief begrip wensen
te zien. In dit verband hebben we ook aandacht gevraagd voor Hasselmo (1970), die
interferentie heeft uitgebreid tot het niveau van "modes of speaking" en in het kader
waarvan hij gewezen heeft op het gepreformuleerde en routine-matige karakter van
veel taalgebruik, wat o.a. kan leiden tol code-switching op het niveau van "discourse
markers" en "linguistic routines".
In alle gevallen blijkt code-switching vaak multi-functioneel en multi-interpretabel te zijn, wat zeker zal samenhangen met het feit dat het zowel een sterk individucel
alsook een sterk situationeel bepaald verschijnsel is. Een verklaring hiervoor bieden
zowel het model van Gumperz als dat van Scollon, beiden auteurs, die codeswitching geplaatst hebben in een algemene theorie over communicatie en die beiden
ook de nadruk leggen op het belang van het actief handelend individu in een
interactieproces ter verklaring van het verloop van het communicatieproces.
Gumperz bestudeert (conversationele) code-switching voornamelijk als een "contextualisation cue", Scotton plaatst code-switching in een gemarkeerdheid-ongemarkeerdheid-concept, dat onderdeel is van een op Grice's samenwerkingsbeginsel
geïnspireerd onderhandelingsbeginsel.
Code-switching is in slechts enkele studies gerelateerd aan in correlationeel onderzoek gebruikelijke categorieën.
De resultaten uit deze studies zijn nogal algemeen van aard en lijken vooral
Gumperz' standpunt te bevestigen dat globale sociaal-demografische factoren
slechts op indirect niveau een verklaring bieden voor code-switchinggedrag en de
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eventuele variatie daarin. Bovendien spreken de resultaten elkaar tegen.
Een en ander hangt eens te meer samen met het feit dat voor werkelijk inzicht in
de achtergronden van code-switchinggedrag kennis nodig is van de specifieke
sociale verhoudingen in een (taal)gemeenschap en de daaraan gerelateerde status van
de in het geding zijnde talige codes.

1.3 PSYCHOLINGUÏSTISCHE ASPECTEN VAN CODE-SWITCHING
Tweetaligheid heeft al vanaf Weinreichs onderscheid in "compound", "coordinate"
en "subordinate bilingualism" (een onderscheid dat overigens thans na een groot
aantal jaren van experimentele toetsing nauwelijks nog als praktisch hanteerbaar
wordt gezien; zie bijvoorbeeld McLaughlin 1978:8, Grosjean 1982:244) geïnspireerd tot psycholinguïstisch, en ook neurolinguïstisch, onderzoek. Zie voor dit laatste
bijvoorbeeld Albert & Obier (1978).
Bij het psycholinguïstisch onderzoek is en wordt veel nadruk gelegd op vragen met
betrekking tot de onafhankelijkheid ('independence') of afhankelijkheid ('dependence', 'interdependence') van de talen bijeen tweetalig persoon, bijvoorbeeld vragen
betreffende het gescheiden houden van de talen door de tweetalige of het bestaan van
een of twee lexicons; en uiteraard hebben vragen naar de validiteit van Weinreichs
onderscheid eveneens te maken met de 'independen tie -interdependentie'-discussie.
Grosjean (1982:240) meent dat deze nadruk enigszins ten koste is gegaan van
andere belangwekkende onderzoeksvragen, waarbij hij wijstop voorbeelden als 'hoe
verwerkt een tweetalige taalgebruik bij het luisteren?', 'hoe verschilt dit proces van
het verwerkingsproces bij een eentalige?' en Ondergaat een zin met code-switching
op een of andere manier een ander proces dan een zin in één taal?'.
We zullen in het volgende voornamelijk ingaan op die psycholinguïstische
aspecten van tweetaligheid die in verband gebracht kunnen worden met codeswitching.
In het kader van de discussie over de onafhankelijkheid versus afhankelijkheid van
talen bij een tweetalige speelt de vraag hoe deze zijn twee talen in een concreet
communicatieproces oftewel tijdens de 'performance' gescheiden weet te houden.
Hoewel er grote verschillen bestaan tussen gemeenschappen en individuen en zelfs
binnen individuen in de mate waarin deze separate performance succesvol verloopt,
aldus McNamara (1967), vraagt dit volgens hem zeer opmerkelijke aspect toch om
een verklaring. Door diverse onderzoekers is deze verklaring gezocht in een speciaal
switch-mechanisme. Een één-switch-model, waarbij een switch-mechanisme naar
believen een taal 'uit' en de andere 'aan' zet, werd al snel verworpen, omdat het niet
adequaat kan verantwoorden hoe een tweetalige dan de ene taal kan spreken en naar
de andere kan luisteren; een switchmodel moet deze differentiatie tussen productie
en perceptie kunnen verantwoorden.
McNamara (o.a. McNamara 1967, McNamara & Kushnir 1971) stelde daarom een
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twee-switch-model voor, waarbij sprake is van een "output switch" en een automatisch werkende"input switch". De output-switch maakt het de spreker mogelijk onafhankelijk van omgevingsfactoren te beslissen om de ene dan wel de andere taal te
spreken. De input-switch staat aan het begin van het decodeer-systeem en staat wel
onder controle van omgevingsfactoren, dit wil zeggen dat op grond van gedrukte of
gesproken stimuli het decodeerproces automatisch in de juiste taal verloopt. De
automatische en data-gestuurde werking van de input-switch moest o.a. verantwoorden dat een tweetalige een tot hem gesproken taal niet kan 'buitensluiten', ook al zou
hij dat willen.
In eerste instantie werd dit twee-switch-model bevestigd in experimenteel onderzoek. Zo werd in onderzoek van o.a. Kolers (1966,1968) en McNamara & Kushnir
(1971) geconstateerd, dat switchen tijd kost, zowel op productief als op receptief
niveau. In hun experimenten werd gebruik gemaakt van teksten die varieerden in de
aard en mate van tweetaligheid, maar qua inhoud hetzelfde waren. De teksten
bestonden uit eentalige passages, passages met inter-sententiële switching en passages met willekeurig geplaatste intra-sententiële code-switching. Proefpersonen werd
gevraagd deze teksten te lezen en er moesten vragen over beantwoord worden. Er
werd geen verschil gevonden in het begrijpen van de teksten, maar het hardop lezen
(Kolers 1966) kostte meer tijd bij de passages met switching dan bij de eentalige
passages. Dit verschil, zij het in wat minder extreme mate, bleef ook bij het alleen
maar laten stillezen van de drie soorten teksten (McNamara & Kushnir 1971).
Zie verder voor gedetailleerde overzichten van experimenten met betrekking tot
het switchmechanisme McNamara (1967:66-68; 70- 71), Albert & Obler (1978:8689), McLaughlin (1978:186-190) of Grosjean (1982:248-255).
McNamara (1967:70) signaleert al wel het probleem hoe te verklaren dat in
normaal taalgebruik sprekers ogenschijnlijk zonder pauzes e.d. veelvuldig switchen.
De meest waarschijnlijke verklaring, aldus McNamara, is aan te nemen dat een
tweetalige spreker in staat is het T2-systeem te activeren en daarin de semantische
codering, woordselectie en syntactische organisatie uit te voeren, terwijl ondertussen
in de Tl op min of meer mechanische wijze al voorbereide uitingen geproduceerd
worden.
Toch is de validiteit van een zogenaamd switch-mechanisme juist op grond van onderzoek naar natuurlijk taalgebruik ondergraven. Code-switching komt veel meer
voor dan aanvankelijk gedacht werd en het dient juist ook vaak om zo effectief
mogelijk te communiceren; bovendien is code-switching in veel gemeenschappen
een communicatieve norm. In dergelijke gevallen lijkt een in cognitieve zin belastend switch-mechanisme onwaarschijnlijk.
Tegen deze achtergrond zijn ook de boven beschreven experimenten bekritiseerd;
juist omdat code-switching bij uitstek een verschijnsel is in mondelinge, meest
informele communicatie-processen, is een experimentele setting met schriftelijk
materiaal niet geschikt voor het verkrijgen van relevante onderzoeksresultaten.
Bovendien waren in deze experimenten de intra-sententieel 'gemixte' passages zeer
onnatuurlijk, omdat veel switches strijdig waren met in het syntactisch onderzoek
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naar code-switching gevonden regelmatigheden (zie 1.1). Grosjean (1982:253)
noemt in dit verband enkele interessante onderzoeksresultaten waaruit bleek dat
gemixte zinnen met hel switchpunt op de grens van twee constituenten sneller
verwerkt werden dan wanneer het switchpunt binnen een constituent viel. Zie ook
Albert & Obier (1978:160).
Een eenvoudig twee-switch-model lijkt dan ook niet voldoende toegerust om het
uiterstcomplexe proces van tweetalige conversaties met veelvuldige code-switching
te verantwoorden, waarbij immers in feite sprake is van zowel onafhankelijkheid als
interactie van beide taalsystemen. Dat interactie-aspect komt bij uitstek naar voren
bij zowel écnwoord-switches als bij interferentie-verschijnselen (bijvoorbeeld het
realiseren van een T2-woord met een Tl-uitspraak), die moeilijk verklaarbaar zijn in
een 'aan/uit'-switch-model.
Obler & Albert (1978) verlaten dan ook het standpunt van een switch-mechanisme.
In plaats hiervan stellen zij een continu werkend monitor-systeem voor (zie ook
Albert & Obler 1978:213). Dit monitor-systeem controleert de verwerking van de
"input" zowel bij tweetaligen als bij eentaligen.
Alle binnenkomende akoestische stimuli worden verwerkt en uiteindelijk samengevoegd tot woorden. Bij het zoeken naar deze woorden in het lexicon wordt gebruik
gemaakt van voorspelbaarheidsstrategieën, waardoor eerst gekeken zal worden naar
lexicale items die in de context een hoge voorspelbaarheid hebben.
Het monitor-systeem zal in deze voorspellings-procedure een rol spelen. De
monitor zal de binnenkomende data onderzoeken op linguïstische aanwijzingen
("cues") waaruit blijkt dat de ene of de andere taal gesproken wordt. Deze aanwijzingen zouden bijvoorbeeld specifieke fonemen of consonant-clusters, woorden of
syntactische structuren kunnen zijn die slechts in een van beide talen voorkomen.
Opvallend in dit model is dat naast deze linguïstische informatie het monitorsysteem ook gebruik kan maken van extra-linguïstische informatie, bijvoorbeeld op
grond van de setting of het gespreksonderwerp.
De monitor werkt het meest effectief via het toewijzen van prioriteiten bij het interpreteren van binnenkomende taal. Het is bijvoorbeeld voorstelbaar dat wanneer
men in Frankrijk is, de tendens zal zijn om de binnenkomende taalstimuli te
interpreteren als Franse taalstimuli. Wanneer echter in die situatie andere taalstimuli
binnenkomen, dan zal het monitor-systeem snel deze niet meer effectieve strategie
verlaten en de prioriteiten zo veranderen, dat de stimuli worden gecontroleerd tegen
de achtergrond van het andere taalsysteem. Het systeem moet dus altijd voorbereid
zijn op stimuli uiteen andere taal, zodat er geen sprake kan zijn van een simpel 'aan/
uit'-systeem.
Het is denkbaar dat zulk een monitor-systeem ervoor zorgt dat lal ige output beperkt
blijft tot één enkel taalsysteem, maar dat het toch ontleningen en code-switches
toestaat, waar dat vereist is.
Ook Lipski (1978:254) acht het alleen al op grond van het voorkomen van, met
name intra-sententifile, code-switching en interferentie zeer onwaarschijnlijk dat bij
echt evenwichtig tweetaligen sprake zou zijn van twee gescheiden taalsystemen. Hij
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gaat uit van de hypothese dat de 'competence' van een tweetalige een vorm van "interlanguage" (de term is oorspronkelijk van Selinker) is, zodat gevallen van codeswitching beschouwd kunnen worden als 'interlinguale' of 'echt tweetalige' oppervlaktestructuren.
Anderzijds moet verklaard worden dat bij (intra-sententiöle) code-switching
gestreefd wordt naar grammaticaliteit van zinnen, zoals o.a. naar voren komend in
Lipski's eigen variant op de 'equivalentie-regel' (zie 1.1). Hiertoe stelt Lipski een
soort anticipatie-mechanisme voor, dat onmiddellijk voorafgaand aan de switch in
werking treedt. Het betreft hier een 'vergelijker' ("comparator") die praktisch
simultaan in beide talen de rest van de uiting die volgt na het switchpunt, vergelijkt
en toetst op compatibiliteit.
Lipski erkent dat intra-sententiële code-switching desalniettemin kan leiden tot
zinnen die niet geheel syntactisch identiek zijn (in feite dus eventuele "constraints"
schenden); wellicht, aldus Lipski, moeten we de comparator dan ook zien als een
soort algemene, pre-linguïstische strategie, die niet voorziet in een volledig uitgewerkte syntactische analyse, maar "(-) which "chunks" the comparative phrases in
the two languages for some overall measure of syntactic congruence (-)" (a.w.:262).
Is zo'n vergelijkingsstrategie reëel dan is dat in ieder geval een ondersteuning voor
het idee dat bij een tweetalige competence sprake is van meer integratie dan af te
leiden zou zijn uit het beeld van twee afzonderlijke grammatica's, aldus Lipski (cf.
a.w.:263).
Sridhar & Sridhar (1980:211) sluiten zich bij het idee van een vergelijkingsmechanisme aan, maar nuanceren dit concept in die zin dat zij het irreëel achten dat sprekers
tcrwille van deze vergelijkingsstrategie eerst twee volledige uitingen zullen produceren, iets wat volgens hen door Lipski's voorstel geïmpliceerd wordt. Zij opteren
voor een assembleerproces (" 'assembly line' process"), waarin "gast-constituenten"
afzonderlijk samengesteld worden en op de juiste posities in de syntactische structuur
van de basistaai geplaatst worden. Zij opperen de mogelijkheid dat een vergelijkingsstrategie vervolgens alleen maar betrekking heeft op de constituentenstructuur van
de gastconstituenten en op het inkaderen van deze gastconstituenten in de matrixzin.
Paradis (1980), eveneens geconfronteerd met de beperkte waarde van de vroegere
switch-experimenten en met de inzichten uit het onderzoek naar natuurlijke codeswitching-data, kiest de stellingname dat er geen enkel specifiek mechanisme
gepostuleerd hoeft te worden ter verantwoording van code-switching-gedrag, maar
dat er sprake is van mechanismen die al bij iedere taalgebruiker werkzaam zijn.
Precies zoals met twee verschillende woorden uit dezelfde taal zou gebeuren, worden
woorden uitdeeneof de andere taal onmiddellijk als woorden waargenomen. Echter
de woorden uit taal A zijn gerelateerd aan een heel systeem van connecties dat geen
directe verbinding heeft met het systeem van connecties, gerelateerd aan de woorden
uit taal B.
Di t moeten we zien tegen de achtergrond van Paradis' "three store hypothesis" met
betrekking tot het tweetalig lexicon, waarbij sprake is van een taalonafhankelijk
conceptueel opslagsysteem ("conceptual store"; cf. de 'mentale encyclopedie' bij
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Clark & Clark 1977:410-412) en een taaiopslagsysteem ("language store") voor elke
taal afzonderlijk. Elk taalopslagsysleem is op een eigen wijze verbonden met het conceptuele opslagsysteem, zodat betekeniseenheden (woorden, uitdrukkingen) op verschillende wijze conceptuele kenmerken in zich verenigen, afhankelijk van het taaiopslagsysteem waaruit ze afkomstig zijn. Vergelijk het Nederlandse kadaver, dat
niet verbonden is met het kenmerk [+ menselijk] in tegenstelling tot het Franse cadavre. Zie ook Grosjean (1982:247-248).
In deze constellatie is er geen behoefte aan een bepaald (switch) mechanisme om
de twee systemen gescheiden te houden, omdat ze al gescheiden zijn, aldus Paradis.
Akoestische stimuli worden naar hun semantisch doel geleid of er nu één, twee of
meerdere talen zijn. Ook zinnen worden aldus meteen in de ene of de andere taal
begrepen.
Ook een monitor-systeem volgens Obler & Albert acht Paradis overbodig. Het uitgangspuntdat deze monitordejuiste taal zou identificeren op basis van taalspecifieke
fonemen, consonantclusters of syntactische structuren is volgens Paradis onhoudbaar: woorden uit taal A kunnen uitgesproken worden met fonemen van taal B,
specifieke consonantclusters zijn niet in alle woorden aanwezig en de decodering van
een syntactische structuur kan pas plaatsvinden als het verwerkingsproces in de juiste
taal al lang begonnen is.
Paradis stelt tevens dat het niet nodig is een output-switch te postuleren. Hij gaat
ervan uit dat het besluit om de ene of de andere taal te spreken van dezelfde orde is
als het besluit om een actieve of een passieve zin (in welke taal dan ook) te
produceren. Deze keuzes zijn afhankelijk van hetzelfde algemene neuropsychologische mechanisme van intentionele keuze dat bijvoorbeeld het vermogen om te kiezen
tussen spreken of zwijgen of het wel of niet bewegen van de pink beheerst. De tweetalige heeft meer mogelijkheden om gegeven uitingen te verwoorden, vergelijkbaar
met het vermogen van de eentalige om zich uit te drukken in verschillende registers.
De notie van tweetalig switchen is niet te verklaren door de tweetalige specifieke
neurolinguïstische mechanismen toe te schrijven, maar de verklaring moet eerder
gezocht worden in een meer uitgebreider gebruik van de mechanismen die al bij de
eentalige in werking zijn, zo besluit Paradis.
Het langzamerhand verlaten van het idee van een specifiek switchmechanisme ter
verklaring van code-switching impliceert zeker niet dat de discussie met betrekking
tot de afhankelijkheid of onafhankelijkheid van twee taalsystemen, met in het
verlengde daarvan de vragen naar de mogelijke verschillen in het cognitief functioneren van een tweetalige in vergelijking met een eentalige, afgerond is.
Hier komt bij dat, zoals Kerkman (1984) constateert, uiteindelijk het merendeel
van het taalpsychologisch onderzoek naar tweetaligheid gericht is geweest op de organisatie van het tweetalig lexicon, d.i. op de vraag of woorden uit verschillende talen
al dan niet apart in het geheugen worden opgeslagen. Volgens Kerkman is deze
ontwikkeling mede een gevolg van de onbevredigende resultaten uit onderzoek naar
evidentie voor onderscheidingen als evenwichtige versus onevenwichtige tweetalig-
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heid of 'compound', 'coordinate' en 'subordinate bilingualism'. Zie voor een
overzicht van onderzoek naar het tweetalig lexicon o.a. McCormack (1977), Kerkman (1982). Albert & Obier (1978:47) gaan in op enkele algemene kritiekpunten op
het gangbare onderzoek naar het tweetalig lexicon.
Sridhar & Sridhar (1980:213) komen na een kritische bespreking van de experimentele onderzoeken naar het switch-mechanisme en na de constatering dat "code
mixing" te zeer verwaarloosd is in psycholinguïstisch onderzoek dan ook tot de
overtuiging dat de huidige psycholinguïstische modellen voor tweetalige informatieverwerking tamelijk primitief van aard zijn. Zij pleiten sterk voor psycholinguïstisch
onderzoek naar tweetaligheid waarbij de verwerking van zinnen voorop staat en
waarbij op adequate wijze rekening wordt gehouden met de inzichten in de syntactische aspecten van tweetaligheid.
In dit verband is het in feite opmerkelijk dat slechts weinig onderzoekers naar de syntactische aspecten van code-switching (zie 1.1) expliciet een relatie leggen tussen de
door hen gevoerde discussies over het meest wenselijke grammatica-model ter
verantwoording van code-switching en de mogelijke taalpsychologische implicaties
daarvan. In algemene en programmatische zin worden dergelijke relaties zeker niet
uitgesloten. Vergelijk bijvoorbeeld Droste (1985:4,8) die stelt dat de "uitwendige"
of "wetenschappelijke grammatica" in ieder geval moet proberen hypotheses op te
stellen met een zo groot mogelijke psychologische realiteit en dus met een maximale
overeenkomst met de regels van het (inwendige) taalvermogen. Dik (1987:17) acht
de vraag 'hoe werkt de taalgebruiker?' steeds meer de fundamentele vraag voor de
taalwetenschap, waarbij hij vragen naar de soort cognitieve organisatie bij de taalgebruiker en naar de soort processen die in het communicatieproces een rol spelen,
als belangrijke subvragen ziet.
Het past dan ook zeker om in deze paragraaf nog kort in te gaan op de voorgestelde grammatica-modellen voor code-switching. Hierbij betreft het dan voornamelijk
de vraag of code-switches gegenereerd worden door afwisselend gebruik te maken
van twee eentalige grammatica's of dat er één enkele code-switchinggrammatica
bestaat die elementen van de eentalige grammatica's combineert. Het is duidelijk dat
hier parallellen te trekken zijn met de dependentie - interdependentie-discussie.
Poplack (1980:615) kiest voor het standpunt van één enkele code-switchinggrammatica "(-) composed of the overlapping sectors of the grammars of LI and L2
(-)", juist omdat code-switching een discourse-type op zichzelf is. In Sankoff &
Poplack (1980) wordt dit model vrij gedetailleerd uitgewerkt. Belangrijke uitgangspunten zijn o.a. de volgende. Juist het gegeven (zoals gevonden in Poplack 1980) dat
met name evenwichtig tweetalige sprekers ogenschijnlijk moeiteloos, zonder pauzes
e.d., intra-sententieel switchen wijst op een geïntegreerde 'competence' in beide
talen, die alleen verantwoord kan worden door één grammatica te postuleren die
gebaseerd is op de twee respectieve eentalige grammatica's. Hoewel dat niet overal
even duidelijk en consistent blijkt uitde tekst, lijkt deze code-switchinggrammatica
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uiteindelijk de beide andere grammatica's te incorporeren, getuige een passage als
"(-) long monolingual stretches of discourse may be thought of as being generated
by a monolingual grammar, but the notion of a code-switching grammar seems te be
called for where switches occur with high density. It will be seen that such a grammar
may be formalized so as to subsume the two monolingual grammars, allowing the
entire discourse to be analyzed in a uniform framework." (a w.· 13) Het onduidelijke
zit hem vooral daar m, dat Sankoffen Poplack meermalen uitdrukkelijk betogen dat
het gaat om de verantwoording van intra-sententieel code-switchen door vloeiend
tweetaligen (cf. ook a.w.:2,l 1) wat op zijn minst suggereert dat blijkbaar in het geval
van sprekers die vooral intcr-sententieel of 'emblematisch' (zie 1.1) code-switchen
wel sprake is van het afwisselend hanteren van twee grammatica's
Een tweede uitgangspunt van de auteurs is dat switches met in de 'dieptestructuur'
gegenereerd worden en dat beperkingen op codc-switching dan ook beschreven
moeten worden op het niveau van de oppervlakte-structuur. Dientengevolge modelleren zij hun code-switchmggrammatica als een contcxtvrije 'frasestructuur-grammatica', die bestaat uit het gecombineerde lexicon van de twee monolinguale
grammatica's en de verzameling grammaticale categorieën en herschrijfregels uit
beide grammatica's. De uit deze combinatie mogelijk voortvloeiende ongrammaticale structuren, heUij op basis van intra-lmgualc regels, hetzij ten gevolge van de
doorbreking van een "constraint" op code-switching, worden geblokkeerd door een
systeem van superscripts, wat m feite inhoudt dat uit een taalspecifieke constituentenstructuur (bijvoorbeeld de Spaanse NP-struciuur Dct-N-Adj) die elementen
geëtiketteerd worden als behorend tot die specifieke taal, die perse in die taal gelexicalisecrd moeten worden om een ongrammaticale zin te voorkomen In ons voorbeeld geldt dat voor N en Adj, die, als ze in die volgorde staan, perse in het Spaans
gerealiseerd moeten worden, maar hetzelfde geldt met voorDet Het derde uitgangspunt van Sankoffen Poplack is dat ook een probabilistische component deel moet
uitmaken van een gram ma tica-model,endus ook van de code-switchmggrammatica.
Merk op hoe Sankoff & Poplack (1980) en Lipski (1978) met alleen in het
formuleren van een equivalentie-regel dicht bij elkaar komen, maar ook in de
verantwoording daarvan Alleen waar Lipski het principe van een "interlanguage"systeem verder uitwerkt in een taalpsychologisch mechanisme, prefereren Sankoff
en Poplack hun code-switchmggrammatica te verantwoorden in een formeel grammatica-model.
Hassclmo (1972), Timm (1978), Oksaar (1979) en Clyne (1987) kunnen beschouwd worden als ondersteuning voor de visie van Sankoff en Poplack
Oksaar (1979.102) gaat er vanuit dat tweetaligen tenminste over drie verzamelingen regels beschikken, aan te duiden als LI, L2 en Lx, waarbij "Lx with its variants
is constituted, to a large amount from items of LI and L2 on all strata of language "
Hierbij moet echter aangetekend worden datLl etc voor Oksaar niet alleen maar een
syntactisch of zelfs maar grammaticaal regelsysteem is, maar daarnaast ook betrekking heeft op de psycho- en sociolinguistische componenten, die tezamen de "interactional competence" vormen.
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Timm (1978:313) suggereert op grond van haar eigen data en van die uit andere
studies het bestaan van een "compromise syntax", wat voor haar impliceert dat de betreffende talen in syntactisch opzicht naar elkaar toegroeien bij code-switchende
individuen. Zij werkt deze gedachte echter niet verder uit.
Hasselmo (1972), geconfronteerd met het feit dat er wél geswitcht wordt van het
Zweeds naar het Engels, maar niet omgekeerd, ziet dit verschijnsel het meest
adequaat verantwoord in één grammatica voor het 'Amerikaans-Zweeds', echter
naast een grammatica voor het Engels. Alleen de Amerikaans-Zweedse grammatica
is in staat gebruik te maken van elementen uit de andere taal, waarbij de daarvoor
relevante regels eerder gezien moeten worden als opties die intra-linguïstisch van
aard zijn dan als conversieregels van een inter-linguïstisch karakter (cf. a.w.:262,
265).
Clyne (1987) ten slotte komt op grond van zijn data tot de slotsom dat bij tweetaligen sprake is van een niet-taalgebonden taalverwerkings-proces; code-switching
en de daarbij horende bcrcgclingen zijn dan ook in essentie oppervlaktestructuurverschijnselen, die afhankelijk zijn van dezelfde soort structurele beperkingen als de
taaluitingen van eentalige sprekers. In de interactie van processen als triggering,
syntactische transfer en syntactische convergentie ziet Clyne dan ook argumenten
ten gunste van een 'gemengde grammatica' ("mixed grammar").
Andere, met name linguïstisch georiënteerde onderzoekers wijzen het concept van
een geïntegreerde competence en daarmee van één code-switchinggrammatica of
daarmee vergelijkbaar geïntegreerd taalsysteem af.
Pfaff ( 1979:314) acht het niet noodzakelijk een derde grammatica te postuleren om
'gemixte' uitingen te verantwoorden; "rather, the grammars of Spanish and English
are meshed according to a number of constraints.", aldus Pfaff.
Joshi (1982) en Doron(1981)kiezen een benadering waarin de beide grammatica's
zei fs η iet met elkaar vervlochten raken, zoals bij Pfaff, maar ona fhankel ij ke groothe
den blijven. Een 'processor' of 'switchregel' maakt het mogelijk gemengde zinnen
te produceren, o.a. door middel van de "early determination strategy". Hoewel
uitdrukkelijk verklaard wordt dat de 'switchregel' géén grammatica-regel is, wordt
ook nergens expliciet duidelijk gemaakt wat hij dan wel is, althans niet in die zin dat
dit concept geplaatst wordt in een taalgebruiksmodel. Ook Woolford (1983) kiest
voor het standpunt van twee onafliankelijk blijvende grammatica's die in principe op
dezelfde manier blijven werken als bij het genereren van eentalige zinnen. DiSciullo
et al. (1986) benadrukken eveneens de overeenkomsten tussen het genereren van
eentalige en gemengde zinnen.
Berk-Seligson (1986:335) tenslotte sluitzich aan bij Doron, Joshi en Woolford en
stelt zich eveneens op het standpunt van twee afzonderlijke grammatica's.
Zoals al opgemerkt, er zijn zeker parallellen te trekken tussen het werk van
taalpsychologisch, resp. linguïstisch gerichte onderzoekers; wc hebben daar in het
bijzonder op gewezen in het geval van Lipski (1978) en Sankoff & Poplack (1980).
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Opvallend is in zekere zin ook de overeenkomst tussen Paradis (1980) en bijvoorbeeld DiSciullo et al. (1986), voorzover in beide publicaties de nadruk wordt gelegd
op de overeenkomsten tussen de productie van eentalige en gemengde zinnen.
Bovendien is een publicatie als Bentahila & Davics (1983) eveneens zo te interpreteren, maar deze auteurs gaan zelf niet expliciet op deze kwestie in.
Dat er desondanks weinig expliciete verbanden gelegd worden tussen de diverse
onderzoeken is wellicht terug te voeren op een traditioneel verschil in uitgangspunten tussen taalpsychologen en taalkundigen over hoe een taalsysteem te beschrijven
en te verklaren. Kempen (1976:75-77) geeft een verhelderende schets van deze verschillende uitgangspunten, waaruit voor ons vooral het volgende relevant is. De
taalkunde gaat ervan uit dat op basis van secundair taalgedrag, i.e. taaiintuïties, een
'mentale grammatica'blootgelegd moet worden die zoveel mogelijk lijkt op de mentale grammatica van iemand die de taal beheerst en die zo een verklaring biedt voor
taaiintuïties en taalgedrag (cf. Droste hiervoor; zie ook Van Riemsdijk 1983). Vervolgens, aldus Kempen, wordt verondersteld dat deze mentale grammatica tevens
een centrale taak vervult bij het primair taalgedrag zelf (i.e. de 'performance') in die
zin dat de regels van zo'n grammatica geraadpleegd worden voor het uitvoeren van
taalgedrag, het verwerken en produceren van hoorbare en zichtbare taaluitingen.
Daartegenover staat de opvatting dat het erom gaat via de bestudering van primair
taalgedrag rechtstreeks greep te krijgen op het taalgebruikssysteem, waardoor het
idee van een 'mentale grammatica' overbodig wordt. Zo'n taalgebruikssysteem belichaamt wel 'grammatische informatie', maar niet perse in de vorm van een formeel
beregelde grammatica, zodat het ook mogelijk wordt rekenschap te geven van het
gegeven dat die 'grammatische informatie' veel minder systematisch in elkaar zit dan
een grammatica-model doet vermoeden of ook dat ze op complexe wijze verbonden
is met andere cognitieve operaties (cf. a.w.:77).
Hoewel het syntactisch georiënteerd code-switching-onderzoek wél gebaseerd is
op primair taalgedrag, lijkt het geschetste verschil in uitgangspunten wel een
verklaring te bieden voor de gesignaleerde di screpantie.een discrepantie die wellicht
het scherpst tot uiting komt bij Woolford (1983:520), die codc-switchingdata niet
beschrijft in het kader van een grammatica-model om aldus te komen tot een beter
begrip van het taalgebruikssysteem, maar integendeel code-switching ziet als "(-) a
fertile new source of evidence bearing on a wide range of questions in current
grammatical theory." Het theoretisch model dient niet om primaire taaldata te
beschrijven en zo mogelijk te verklaren, maar de primaire taaldata dienen juist ter
vervolmaking van het model. Merk ook op hoe de assumptie dat code-switching los
van andere taalcontactverschijnselen, zoals ontlening of interferentie, beschreven
moet worden, praktisch alleen aangenomen wordt door die onderzoekers, die streven
naar een of andere vorm van formeel grammaticale beschrijving van code-switching;
vergelijk Sankoff & Poplack (1980), Doron (1981), Joshi (1982), Woolford (1983)
en DiSciullo et al. (1986) versus o.a. McClure (1977), Pfaff (1979) of Clyne (1987)
en bijvoorbeeld Paradis (1980). Het lijkt niet onaannemelijk dat op de achtergrond
de zeker sinds Chomsky gegroeide traditie van het zich richten op een zo mogelijk
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ideale spreker-hoorder ook hier botst met een meer gedragswetenschappelijk georiënteerde benadering van taaiverschijnselen. 'Ideaal' zou dan hier betrekking
hebben op een ideaal beeld van code-switchinggedrag.
Dat anderzijds linguïstisch onderzoek, gericht op primair taalgedrag en liefst in een
natuurlijke setting, zeer relevant is in verband met het modelleren van een taalgebruikssysteem voor een verschijnsel als code-switching, moge duidelijk zijn geworden uit de hierboven geschetste kritiek op diverse experimenten met betrekking tot
een eventueel switch-mechanisme en de mede daaruit voortgekomen wijzigingen in
de idceön daarover.
In dit verband kan tot slot ook gewezen worden opClyne (1980,1987) dieopgrond
van de resultaten uit zijn in eerste instantie linguïstisch gericht onderzoek naar taalcontactverschijnselen onder immigranten in Australië (zie ook 1.1) komt tot taalpsychologisch gerichte uitspraken over processen van taalverwerking, i.e. over de
eenheden van planning bij de taaiproductie (bijv. Clyne 1980:405).
1.3.1 Samenvatting en conclusie
In het voorgaande zijn we ingegaan op enkele psycholinguïstische aspecten van
tweetaligheid, voorzover die in relatie gebracht konden worden met code-switching.
In dit kader hebben we aandacht besteed aan de vraag naar het bestaan van een
switch-mechanisme ten behoeve van het gescheiden houden van twee talen door de
tweetalige spreker-hoorder. Een door McNamara voorgesteld twee-switch-model
met een afzonderlijke input- en output-switch bleek uiteindelijk niet houdbaar,
vooral in de confrontatie met resultaten uit sociolinguïstisch onderzoek naar codeswitching in natuurlijke settings. Alternatieven voor een switch-mechanisme zijn
voorgesteld in de vorm van een monitor-model (Obler & Albert 1978) of een
'comparator' (Lipski 1978,Sridhar&Sridhar 1980)>terwijlParadis(1980) helemaal
geen afzonderlijk mechanisme noodzakelijk acht.
We hebben verder vastgesteld dat in de door linguïsten gevoerde discussies over
de meest wenselijke formeel-grammaticale beschrijving van code-switching zeker
parallellen zijn te trekken met de psycholinguïstische vraag naar de aard van de
onafhankelijkheid of afhankelijkheid van twee taalsystemen bij de tweetalige. De
hoofdtegcnslelling lijkt zich hier toe te spitsen op de vraag naar één mogelijke codeswitching-grammatica (Sankoff & Poplack 1980), die al dan niet de beide afzonderlijke grammatica's in zich verenigt, of dat er bij code-switching veeleer sprake is van
het op een of andere manier afwisselend gebruiken van twee verder onafhankelijk
blijvende grammatica's (Pfaff 1979, Doron 1981, Joshi 1982, Woolford 1983,
DiSciullo et al. 1986). Ondanks de te constateren parallellen vinden we nauwelijks
expliciete verbindingen tussen het linguïstisch en het psycholmguïstisch gericht
onderzoek naar code-switching-verschijnselen, een gegeven dat wellicht mede terug
te voeren is op traditioneel gegroeide verschillen in uitgangspunten bij de beschrijving en verklaring van taalgedrag.
O.a. Lipski (1978) en Clyne (1980,1987) laten echter zien dat een verbinding van
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linguïstisch onderzoek met meer taalpsychologisch gerichte vraagstellingen zeer wel
mogelijk is, ook op het gebied van code-switching.
Zo bezien is het dan ook aannemelijk dat code-switching, bestudeerd in een dialectstandaardtaal-situatie, eveneens kan bijdragen aan een verder inzicht in de psycholinguïstische aspecten van het verschijnsel, juist vanwege de vergaande interdependentie tussen dialect en standaardtaal, waardoor de robuustheid van bepaalde claims
in een extreme situatie getoetst kan worden.
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Hoofdstuk 2

Vraagstelling
Het beeld van code-switchmg dat uit hoofdstuk 1 naar voren komt wijst op een
veelomvattend en complex taalgedragsverschijnsel dat relevant is in bilinguale
situaties, maar ook in het geval van bidialectale sprekers en zelfs voor eentalige
sprekers. Het meeste code-switchingonderzoek is echter uitgevoerd m tweetaligheidssituaties met bovendien een groot overwicht van studies naar het gebruik van
Spaans en Engels in de Verenigde Staten.
Tevens valt te constateren dat het meeste onderzoek zich concentreert op een van
de in hoofdstuk 1 onderscheiden aspecten, waarbij met name de laatste jaren de vraag
naar de syntactische eigenschappen van code-switching centraal heeft gestaan. Het
onderzoek naar bidialectale code-switchmg heeft echter geen gelijke tred gehouden
met de in hoofdstuk 1 geschetste ontwikkelingen
Voor het onderhavige onderzoek naar code-switching tussen dialect en standaardtaal leiden we daaruit als eerste globale doelstelling af dat we streven naar een
beschrijving die aansluit bij elk van de drie onderscheiden aspecten
Deze globale doelstelling leidt tot de volgende onderzoeksvragen Op de eerste plaats
gaat het erom te achterhalen hoe bidialectale code-switching te karakteriseren is op
structureel-linguïstisch niveau Binnen dit kader onderscheiden we een puur beschrijvende vraag waarbij het gaat om zaken als de verhouding tussen inter- vs. intrasententiele code-switching en de constituentcnstructuur van de switches (zinnen vs.
écn-woordswitches bijvoorbeeld), en een meer toetsende vraag waarbij we bidialectale code-switching confronteren met in de literatuur voorgestelde "constraints". Zie
voor de relevantie van een dialect-standaardtaal-contactsituatie in verband met dit
laatste 1.1. Bovendien gaan we ervan uit dat deze confronterende aanpak omgekeerd
weer zal leiden tot een scherper inzicht m de, mogelijk specifieke, aard van
bidialectale code-switching. We beperken ons bij deze confronterende vraagstelling
dan ook met tot de als ' universalistisch' voorgestelde beperkingen, maar we gaan ook
in op voorstellen die dateren van vóór Poplack (1980). Uiteraard zijn niet alle
geformuleerde beregelingen relevant in een dialcct-standaardtaal-situatie Met name
Poplacks equivalentieregel is met direct relevant, hoogstens indirect voorzover die
zou voorspellen dat bij code-switching tussen dialect en standaardtaal géén sprake
is van beperkingen.
De tweede onderzoeksvraag betreft de extra-linguïstische karakterisering van
bidialectale code-switchmg. Welke communicatieve functies vervult dergelijke
code-switching of moet code-switching lussen dialect en standaardtaal op andere
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(extra-linguïstische) factoren teruggevoerd worden? Aangezien te verwachten valt
dat beide globaal geformuleerde opties zich zullen voordoen (cf. 1.2) gaat het hier
vooral ook om de vraag welke extra-linguïstische karakteriseringen zich voordoen
en in welke verhouding tot elkaar. Zie verder 3.3.4.
De hiervoor al gememoreerde complexiteit van code-switch ing impliceert o.i. dat
de structureel-linguïstische eigenschappen en de extra-linguïstische karakterisering
in samenhang met elkaar bestudeerd moeten worden. Hieruit volgt een derde onderzoeksvraag, namelijk in hoeverre er een relatie bestaat tussen extra-linguïstische
karakterisering en structureel-linguïstische vorm.
Ten slotte besteden we enige aandacht aan de vraag in hoeverre resultaten uit een
analyse van bidialectaal code-switchinggedrag enig licht kunnen werpen op meer
psychologisch gerichte vragen. Het betreft dan met name de discussie met betrekking
tot een model voor code-switchinggedrag, waarbij vragen een rol spelen als de
noodzaak voor het postuleren van een switchmechanisme in een of andere vorm, het
bestaan van een code-switchinggrammatica vs. het naast elkaar werken van twee
grammatica's, etc. Zie ook 1.3.
Op een aantal punten dient het bovenstaande nader gespecificeerd te worden.
Ons uitgangspunt dat we een redelijk volledig beeld willen krijgen van zowel de
structureel-linguïstische als de extra-linguïstische kenmerken van bidialectale codeswitching inclusief de mogelijke relatie daartussen, heeft tot gevolg dat we moeten
streven naar een zo natuurgetrouw mogelijke dataverzameling.
Uit hoofdstuk 1 is al gebleken dat code-switching bij uitstek een taalgedragsverschijnsel is dat typerend is voor mondeling en informeel taalgebruik. Onderzoek naar
het productief gebruik van code-switching lijkt dan ook minder gebaat te zijn bij
experimentele methoden van dataverzameling.
Bovendien lijken ook georganiseerde, meer of minder informele, qua tijd en
onderwerp beperkte gesprekken evenmin te garanderen dat alle aspecten van codeswitching aan bod komen, met name wat betreft de intentioneel-communicatieve.
In aansluiting op de betreffende literatuur is in dit onderzoek dan ook gekozen voor
een analyse van naturalistische taaldata, verzameld door middel van participerende
observatie in niet gemanipuleerde situaties. In 3.2 komen we hier uitgebreid op
terug.
Nauw in verband hiermee staat de noodzaak van een intcractionele benadering van
de data wat betreft de extra-linguïstische analyse. Nog afgezien van het feit dat
vooralsnog geen uitputtende inventarisatie voorhanden is van mogelijke extralinguïstische karakteriseringen en/of functies van code-switching, en al helemaal
niet van bidialectale code-switching, zijn met name de 'meiaforische' aspecten (cf.
1.0 en 1.2) moeilijk anders dan interactioneel te analyseren (cf. Gumperz' opmerkingen over de interpretatie van contextualisatie-tekens in 1.2). Om deze interactionele
analyse zo betrouwbaar mogelijk te doen zijn is besloten tot een dataverzameling via
participerende observatie door de onderzoeker zelf, en wel in zijn eigen voormalige
woonplaats Ottersum, een van de kernen van de Noordlimburgse gemeente Gennep
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met ruim 1500 inwoners. De onderzoeker is 'native speaker' van het GennepsOttersums dialect. In 3.1. wordt nader ingegaan op het betreffende dialect en op de
sociodialectologische situatie in Ottersum. Ten overvloede zij vermeld dat uiteraard
ook de kwaliteit van de structureel-linguïstische analyse baat heeft bij deze werkwijze.
De vraagstelling kan nu gespecificeerd worden in die zin dat wc geïnteresseerd zijn
in een beschrijving van bidialeclale code-swilching zoals tot uiting komend in een via
participerende observatie samengesteld corpus naturalistische taaldata uit een
Nederlandse dorpsgemeenschap, gelegen in het noorden van de provincie (Nederlands) Limburg.
Merk op dat de vraagstelling hiermee een case-study-karakter heeft gekregen met
de Ollcrsumse dorpsgemeenschap als de casus in kwestie. Bovendien moet het
onderzoek als descriptief-explorerend gekenschetst worden.
Tenslotte moet nog gewezen worden op de twee volgende specificaties met betrekking tot de vraagstelling.
De eerste betreft de richting van de switches. We zullen bij de analyse hierop ingaan, omdat swiichrichting van belang is voor een zo goed mogelijke interpretatie
van de extra-linguïstische karakterisering van de switches. Niet de minst belangrijke
overweging hiervoor is dat we hierdoor beter zicht krijgen op de vraag in hoeverre
bidialeclale code-swilching een manifeslalic is van snelle veranderingen van het
dialect ten opzichte van de standaardtaal in vergelijking met het aandeel van switches
met andere karakteriseringen. Vergelijk ook onze conclusie van 1.1. Daarnaast is de
richting van de switch van belang voor de interpretatie van switches met een
intentioneel-communicatieve functie (vgl. o.a. Gumpcrz in 1.2). Zie verder 3.3.2.
Ten tweede besteden we ook aandacht aan enkele laalproduciie-vcrschijnsclen
rond elke switch, met name pauze- en aarzel-vcrschijnselen. Enerzijds worden
dergelijke verschijnselen van belang geacht voor het bepalen van de mate van
'switch-vaardighcid' van sprekers (zie o.a. Poplack 1980, Joshi 1982), anderzijds
kunnen zij wellicht aanvullende informalie verschaffen met betrekking tot de meer
psychologisch gerichte aspecten van de vraagstelling. Zie verder 3.3.5.
Op grond van het voorgaande en uitgaande van een corpus naturalistische taalgebruiksdata uit een Nederlandse dorpsgemeenschap komen we dan tot de volgende
concrete onderzoeksvragen.
la. Hoc is code-switching tussen dialect en slandaardtaal structureel-linguïstisch te
typeren?
lb. Verloopt bidialeclale code-switching volgens syntactische bercgelingcn ("constraints")?
2. Hoe is code-swilching tussen dialect en slandaardtaal te typeren op extralinguïstisch niveau?
3. Is er sprake van een verband tussen extra-linguïstische karakterisering en linguïstische vorm bij bidialeclale code-swilching?
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4. Wat is de bijdrage van de algemene typeringen 'switchrichting' en 'enkele
taalproductieverschijnselen' aan het antwoord op de voorgaande vragen?
5. Welke conclusies vloeien voort uit de studie van bidialectale code-switching
voor een taalpsychologisch gerichte verantwoording van code-switchinggedrag?
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Hoofdstuk 3

Opzet en uitvoering
In dit hoofdstuk geven we allereerst informatie met betrekking tot de vraagstelling,
t.w. informatie over enkele dialectologische kenmerken van hetOttersums (3.1.1) en
over de sociodialectologische verhoudingen in Ottersum (3.1.2).
In 3.2 gaan we nader in op de achtergronden van de door ons gehanteerde wijze van
dataverzameling en de uitvoering en het verloop daarvan, waarna we in 3.3 uitgebreid
ingaan op de verwerking en analyse van de data.

3.1 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET ONDERZOEKSGEBIED

3.1.1 Het dialect van het onderzoeksgebied
In deze subparagraaf geven we een taalgeografische situering van het Ottersums en
beschrijven we de taalstructurele verschillen met de Nederlandse standaardtaal, en,
voorzover aanwezig, met de omringende (Nederlandse) dialecten. We schetsen aldus
de linguïstische basis op grond waarvan we in de voorkomende gevallen een
bepaalde vorm van taaivariatie aangeduid hebben als code-switching.
Vanuit het perspectief van de bidialectale taalgebruiker kunnen we zeggen dat we
trachten een beeld te krijgen van het dialectale deel van zijn verbaal-communicatief
repertoire dat het hem mogelijk maakt, al dan niet met een bewust bedoelde intentie,
afwisselend gebruik te maken van dialect en standaardtaal in wat voor taalstructurele
vorm dan ook.
Tegelijkertijd dient opgemerkt te worden dat van het betreffende dialect geen systematische beschrijving voorhanden is in de vorm van een dialectwoordenboek en/of
een dialectmonografie. Pas in 1985 is het initiatief genomen tot het samenstellen van
een lokaal dialectwoordenboek voor de kernen van de gemeente Gennep, waarvan
Ottersum er een is, dat naar verwachting in 1990 gereed zal zijn. Informatie over dit
dialect is slechts op schrift gesteld in uiteenlopende publicaties als Berends (1970),
Goossens (1973), Giesbers, Kroon & Liebrand (1978) en Giesbers, Goossens &
Kroon (1987).
Het onderstaande is mede gebaseerd op genoemde bronnen en op materiaal dat
verkregen is door dialectenquêtes en ander empirisch materiaal en dat grotendeels
berust bij de NCDN, o.a. ten behoeve van het Woordenboek van de Limburgse
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Dialecten (WLD) en het genoemde lokale dialectwoordenboek van de gemeente
Gennep.
Bestuurlijk mag Ottersum dan tot de provincie (Nederlands) Limburg behoren,
dialectgeografisch gezien wordt deze indeling zeker niet gehonoreerd. Weijnen
(1966:474) merkt op: "De noordelijkste punt van Limburg spreekt eigenlijk geen
Limburgs meer (-)". Notten (1974) noemt Tegelen de meest noordelijke plaats in
Limburgmet allebelangrijke Limburgse kenmerken.die vervolgens tussen die plaats
en Broekhuizenvorst meer en meer verdwijnen. Het gebied tussen Tegelen en Arcen,
of anders geformuleerd, het gebied dat "gevormd" wordt door de Uerdinger-linie
enerzijds en de тісЛ-lijn en debetoningslijn anderzijds, noemt Notten (a.w.:42) dan
ook een overgangsgebied waar de Limburgse dialecten aan de noordzijde ophouden
te bestaan en waarboven men Brabantse en Nederrijnlandse dialecten spreekt.
In verband met de verdere indeling van de groep van de zuidoostelijke dialecten
duidt Weijnen (1966:472) het gebied ten noorden van Arcen aan met de term Noord
limburgs en merkt hij op dat dit gebied aansluit bij de dialecten van het Land van
Cuijk, het Rijk van Nijmegen, de Over-Betuwe en de Lijmers en dat er sterke
verwantschap bestaat met het Kleefs. Weijnen (1970) spreekt overigens ook van
Nederrijnlands met betrekking tot dit gebied, terwijl we bij Goossens (1970) ook de
term Kleverlöndisch vinden.
Deze indeling, inclusief de vermelding van het aansluiten bij de dialecten van OostNoord-Brabant en de verwantschap met het Kleefs, vinden we ook al bij oudere dialectologen als Jellinghaus (1892), Te Winkel (z.j.) en Van Ginneken (1928).
Deze opvatting wordt eveneens gesteund door een indeling op grond van de
zogenaamde pijltjesmethode (zie Weijnen 1966:196), waarbij de taalwil van de taalgebruiker centraal staat en waarbij men uitgaat van een analyse van het geografisch
taaibesef van de spreker.
Daans indeling van het hele Nederlandse taalgebied op grond van dit principe
(Daan & Blok 1969) onderscheidt Noord-Limburg tot en met Venlo niet van het
Noordbrabants, een zienswijze die we hier, met Weijnen (1970), niet houdbaar
achten.
We rekenen het Oltersums dan ook tot het dialectgebied dat door Weijnen als
Noordlimburgs of Nederrijnlands is aangeduid en dat globaal gezien het volgende
gebied omvat: de noordelijke punt van Limburg (ten noorden van een overgangsgebied tussen Tegelen en Broekhuizenvorst), het Brabantse Land van Cuijk, het
Gelderse Rijk van Nijmegen, de Over-Betuwe en de Lijmers. Wanneer we deze
gegevens volgens de isoglossenkaart combineren met de indelingskaart volgens de
pijltjesmethode (Weijnen 1966:198,473) kunnen we de westgrens van dit gebied iets
nader preciseren: het betreft dan een lijn, ongeveer ten westen van de plaatsen Grave,
Mill, Wanroy en Overloon (van noord naar zuid), i.e. de Peel.
Inzicht in deze indeling is van belang voorzover deze kennis mede van belang is voor
de interpretatie van de diverse vormen van code-switching, met name voorzover de
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taalgeografische positie van het eigen dialect ook aanwezig is in het bewustzijn van
sprekers (vergelijk de resultaten op de pijltjesmethode; zie ook hieronder). Gewoonlijk is een spreker van het Ottersums zich ervan bewust dat zijn dialect op enkele
punten afwijkt van het aangrenzende Oostnoordbrabants van Cuijk en Boxmeer (zie
hieronder), maar dat impliceert tevens dat de vele overeenkomsten overwegen, zodat
de ongemarkeerde code tussen dialectsprekers van beide zijden van de Maas in
principe het eigen dialect zal zijn.
Mutatis mutandis is het voor deze studie eveneens van belang te constateren dat
binnen de globale aanduiding Noordlimburgs/Nederrijnlands het Ottersums een
relatief eigen positie inneemt, niet alleen ten opzichte van de naburige Oostnoordbrabantse dialecten, maar ook ten opzichte van de Noordlimburgse dialecten tussen
Arcen en Hcijen, een positie die hel Ottersums deelt met de zusterkemen van de
gemeente Gennep, te weten Gennep, Heijen, Milsbeek en Ven-Zelderhcide, en in iets
mindere mate met de noordelijker plaatsen Mook en Middelaar en met Groesbeek.
Deze eigen positie vinden we duidelijk terug in de antwoorden op de vragen 1 en
21 van Vragenlijst No. 8 (1939) van het Centraal Bureau voor Nederlandsche en
Friesche Dialecten (thans berustend bij het huidige P.J. Meertens-Instituut te
Amsterdam), zoals die gegeven zijn voor de kernen Middelaar, Gennep, Heijen,
Afferden, Siebengewald, Bergen en Well (cf. Giesbers.Goossens & Kroon 1987:24).
De linguïstische kenmerken die in dit "saamhorigheidsbewustzijn" (Weijnen
1966:473) een rol spelen, en die we hieronder zullen noemen, lijken, althans wanneer
het gaat om het onderscheiden van dergelijke kleine geografische eenheden, de sta tus
te krijgen van "primaire dialectkenmerken" (zieo.a. Hagen 1981:155-156; Hinskens
1986), een status die niet onbelangrijk lijkt in processen van code-switching (vgl.
Giesbers 1986a). Uiteraard geldt dit a fortiori voor linguïstische verschillen binnen
een dialectgemeenschap, zoals die in Ottersum gevoeld worden tussen de dorpskern
en de "buitengebieden" of tussen Ottersum en het overigens nauw verwante "grensdorp" Ven-Zelderheide. Ook hier zullen we kort op ingaan in de hierna volgende
beschrijving van het Ottersums dialect op taaistructureel niveau.
We besteden in deze beschrijving achtereenvolgens aandacht aan fonologische,
morfologische en lexicale aspecten. Als er al syntactische verschillen zijn met de
standaardtaal, dan zijn deze niet exclusief voor het Ottersums en lijken ze eerder aan
te sluiten bij meer algemene kenmerken van (zuidelijk regionale) gesproken taal,
zoals in het geval van perifrastisch doen (Giesbers 1985).
Vanzelfsprekend kan deze beschrijving om de al vermelde redenen niet uitputtend
zijn, overigens een situatie die eerder regel dan uitzondering zal zijn in studies naar
1

De formulering van deze vragen was als volgt.
1. In welke plaats(en) in Uw omgeving spreekt men geheel of nagenoeg geheel hetzelfde
dialect als in de Uwe?
2. In welke plaats(en) in Uw omgeving wordt zeer beslist een ander dialect gesproken dan in
de Uwe? Kunt U enkele afwijkingen noemen?
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dialect - standaardtaalverhoudingen, al was het alleen al vanwege het feit dat
dialecten taalsystemen zijn die per definitie niet gecodificeerd noch genormeerd zijn,
waardoor uitgebreide beschrijvingen in de vorm van grammatica's en woordenboe
ken ontbreken.
fonologische kenmerken
Op fonologisch gebied onderscheidt het Ollersums zich alleen van het standaard
Nederlands met betrekking tot het vocaalsysteem, tenzij men een "zachte g", [γ], of
"brouw-r", [R], zou willen beschouwen als verschillen met hét Nederlands.
Het Ottersums dialect kent meer klinkerfonemen dan het Nederlands. Als vocalen
die, in tegenstelling tot het Nederlands, in het Ottersums foneemwaarde hebben
kunnen we, om te beginnen, de volgende korte klinkers noemen.
- /u/, als in buks - •broek' of pup - 'pop'. Deze klinker vinden we ook met rekking als
inhuint- 'hond'.
-/cc/, als in mœk - 'kalf, kloet - 'mus' of in een meervoud als bœm < bom - 'bomen'.
- /eV, de meer gesloten variant van /ε/, die naast enerzijds /ε/ en anderzijds /i/
voorkomt. Vergelijk een zin als
(1)

hij mikt da киот di le^kt Amdat don ho:nt d9R ετη \екі
('hij maakt de kraan die lekt omdat de hond er aan likt')

Ook deze /εΥ vinden we met rekking als in Y3W8i:lt - 'geweld' of vэRwεJ:nt 'verwend' (vgl. vэRwεinэ - 'verwennen') De /ε/ wordt door het fonemisch contrast
met de /ei dan ook opener, [ej, uitgesproken dan in het Nederlands, een openheid
die ook in het Nederlands van Ottersumse dialectsprekers vaak goed hoorbaar is.
Het contrast /ε7 - /ej is weliswaar ook bekend in de aangrenzende dialectgebieden,
maar het lijkt daar minder stringent te zijn. Berends (1970) suggereert overigens ook
voor Gennep een verminderde resistentie van dit contrast naar aanleiding van zijn
onderzoek, maar hij baseert zich daarbij op door Gennepse dialectsprekers gesproken
Nederlands.
Hoewel met name de open /ε/ in 1939 door de informant uit Heijen expliciet
genoemd wordt als kenmerkend voor het gebied ten noorden van Afferden lijkt dit
kenmerk toch thans veel minder in het taalbewustzijn van sprekers aanwezig te zijn
dan de de klank /yj (zie hiema).
Eveneens foneemwaarde hebben de volgende lange vocalen.
- /οι/, in het Nederlands alleen in leenwoorden als roze e.d., als in sxo:p - 'schaap'.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat we dit foneem niet alleen vinden voor de
Westgermaanse, vanouds lange â (resulterend in bijvoorbeeld ho:k - 'haak'), maar
ook voor de vanouds in open lettergrepen gerekte a, resulterend in bijvoorbeeld b:t
voor 'laat' of hom voor 'haan'. Dit wijd verbreide voorkomen van /o'J vinden we,
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althans wat ons gebied betreft, in de kemen van de gemeente Gennep, in Mook en
Middelaar en in Groesbeek, niet echter in de direct aangrenzende Noordbrabantse
plaatsen of in Noord-Limburg ten zuiden van Heijen.
Van belang voor deze studie is dat dit verschil manifest aanwezig is in het taal
bewustzijn van sprekers uit het gebied, wat al genoegzaam gebleken is uit de ant
woorden op de genoemde Amsterdamse vragenlijst 8 uit 1939.
Verkorting met palatalisatie van deze Ы zien we als /э+/, als in тэ + пі - 'maand',
sxo+l - 'school', sx3+n - 'schoon'/'mooi' en in vormen van werkwoorden,
bijvoorbeeld уэ:п > za уэ+п - 'ze gaan'. Vergelijk
(2)

da kindoR γο+η wis e n dan bom
('de kinderen gaan/lopentot aan de boom')

In dit verband kan ook nog gewezen worden op de verkorte /α/, eveneens
gepalataliseerd, [a+], als in fa4 - 'vader' (maar эиіэіі), sxa+ts3 - 'schaatsen'
(werkwoord en substantief), at ba+t - 't baat/'t helpt'. Vergelijk
(3)

at ba+t ni as za in bat γο+η
('het helpt niet als ze in bad gaan')

- /<K/, als in рскі, 'palen' (enkelvoud рэ:1) of in de aanduiding van een groot persoon
door het woord wœdas. Ook zien we deze lange klank in een diflong als in sncKja,
'snaaien', d.i. 'fruit gappen' (zie ook hieronder).
- /eV, niet als rekking van /ε4/, zien we bijvoorbeeld in ye'iva - 'geven' of k^va 'leven' (werkwoord en zelfstandig naamwoord).
Tot slot kan nog gewezen worden op lange tweeklanken als /OKJ/ (zie hierboven
sncKja of in dcKJa - 'dooien', blœija - 'bloeien') en /ET:J/ (bijvoorbeeld in weT:ja 'waaien', ккету - 'kraai').
Andere fonologische kenmerken van het dialect zijn nog de volgende.
- Het bewaard blijven van de monoftongische Westgermaanse /en û. Wat betreft de
Γ dient opgemerkt te worden dat als de corresponderende standaard-Nederlandse
ij aan het woordeinde staat, deze in het dialect gerealiseerd wordt als de tweeklank
/ij/:

(4)

hij is blij dat zij y e ^ pin те х н hext
('hij is blij dat zij geen pijn meer heeft')

In aansluiting hierop kan gewezen worden op de distinctieve oppositie korte ie,
/i/, lange ie, /L·/, die grosso modo correspondeert met respectievelijk de zogenaam
de lange ij en de ie in hetNederlands. Vergelijk Rik - 'rijk' (substantief en adjectief)
versus RÜk - 'riek' of zin - 'zijn' versus zun - 'zien'; zie ook voorbeelden als bRuf
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- 'brief', echter Ьіц э - 'blijven', maar hij blift- 'hij blijft'. Merkwaardig, tot slot,
en vooralsnog onverklaard is de vorm veif voor 'vijf, zeker gezien vormen als
viftim 'vijftien', fiftax 'vijftig' en zelfs veivanviftix 'vijfenvijftig' en zeker ook
gezien het feit, dat ongeveer vanaf Heijen en zuidelijker in Noord-Limburg de
vorm vif "gewoon" in gebruik is.
Wat betreft de û heeft het bovenstaande als consequentie dat de meeste standaardtalige ui-woorden in het dialect gerealiseerd worden als (korte of lange) /y/: hys/
hy:s - 'huis/huizen', yt - 'uit', styiva - 'stuiven'; in enkele gevallen vinden we /u/
voor de Nederlandse ut, o.a. in stRuk - 'struik', vust - 'vuist', duif - 'duif.
Min of meer vergelijkbaar met de vermelde [ü] voor Nederlands ie kan hier nog
gewezen worden op [ui], corresponderend met Nederlands oe. Vergelijk hu:t 'hoed', vu:t - 'voet' en уші - 'goed' (in predicatief gebruik). Ook in -thans
verouderde- vormen als buik - 'boek* (nog wel in by:k - 'boeken') en diuk - 'doek'
(maar dyJc - 'doeken').
- Umlaut voor Westgermaanse â (o.a. in le-x - 'laag' - (adjectieO, ke'is - 'kaas', sxeiR
-'schaar'), voor Westgermaan se au (o.a. in dRp-x-'droog', h0:R3-'horen', эІ0: э
- 'geloven') en voor Westgermaanse ô (o.a. in унузп - 'groen', zyJc9 - 'zoeken',
vyb - 'voelen', bRyiR - 'broer').
- Een [i] voor een groot aantal woorden met in het Nederlands [i], met name in de
combinatie -int-: kip - 'kip', in - 'in', wi:nt - 'wind', kiint/kindoR - 'kind'/
'kinderen', vinda - 'vinden'. Bovendien vinden we [i] in werkwoorden met -eren:
prabi:R3 - 'proberen', акэаіжэ - 'accorderen', ирэніжэ - 'opereren'.
- Hetbewaard blijven van het oorspronkelijke onderscheid tussen woorden met-a/d/
t- en -oltld-, zoals in oilt/oilda - 'oud/oude', kaïlt/koilda - 'koud/koude', hailda 'houden', hoilt - 'hout', уэ:Іі/уз:№э - 'goud'/'gouden'. Opgemerkt moet worden
dat in het grootste deel van het Land van Cuijk in een tweelettergrepig woord en
in de verbogen vorm van een eenlettergrepig woord met -aldlt-1 -oltld- de oor
spronkelijke combinatie overgegaan is in de tweeklank awlow, waama de twee
klank tenslotte ook in de eenlettergrepige, d.w.z. de onverbogen vorm, is versche
nen. Dezelfde ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het dialect van Mook, blijkens
vormen als ha'wa in plaats van halda, a'wa of owa in plaats van oilda en yowa in
plaats van yoilda, waarmee deze plaats in dit opzicht afwijkt van de andere meest
noordelijke plaatsen van Nederlands Limburg.
- Bij enkele woorden het opgaan van de r vóór η in de voorafgaande klinker, zoals
in de^n - 'meisje'/'deerne', hD+n - 'hoorn', to:n - 'toren'.
Voor de /zien we hetzelfde verschijnsel bij me.1 - 'merel'/'merle' en кеЧ - 'man'/
'kerel'.
In het al genoemde Ven-Zelderheide kan in sommige gevallen nog iets van de r
voor η gerealiseerd worden zoals in de**n.
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- In het onderzoeksgebied is glottisslag bekend, maar dit kenmerk is thans sterk
gestereotypeerd: duidelijk glottisslag laten horen wordt gekwalificeerd als "plat",
"Vè:ns" ('Yens'), "boers" enz. Voor ve^ns рнэііэ ('Vens praten') is dan ook een
van de sjibboleths
(5)

εχη Ьэ?эітт mit syÏOR is kT?OR wo
('een boterham met suiker is lekker hè?')

Tot slot willen we wijzen op het verschijnsel van de rekking van klinkers in het
Ottersums in woorden waarin de vanouds korte klinker gevolgd wordt door tenminste twee medeklinkers: laimp- 'lamp',peTins- 'pens',li:nt- 'lint',рл:пі- 'punt',ищи
- 'rond', baqk - 'bank', poils - 'pols', γετ:Η - 'geld', Roe:st - 'rust', кет:5кэ - 'kastje',
veT:sp3R - 'wesp', уэкэіхі - 'gekocht', doiRSt - 'dorst', me^Rt - 'markt'; bovendien
voor de medeklinkercombinaties -rp, -nfc, -rfl-rv, -rg en -rm met invoeging van een
svarabakhti-vocaal, zoals in sxeTiRop - 'scherp'.
Merkwaardig zijn overigens de gevallen met een korte klinker voor -r, zoals in byRt
- 'buurt', hiR - 'hier' of WIR - 'werd' (3e pers. sing.) versus WÌ:R - 'verder'.
Tenslotte kan ook het eerste element van tweeklanken rekking ondergaan: koiws
- 'kous', vROGwka - 'vrouwtje', tœiwko - 'touwtje', yaw - 'gauw', ze'y - 'zei'.
Opgemerkt dient te worden dat vanouds deze rekkingsverschijnselen minder lang
zijn ten zuiden van de huidige gemeente Gennep en dat bovendien thans een zeer opvallende, c.q. zeer gemarkeerde rekking gestigmatiseerd lijkt te worden als "wel erg
plat" of als Groesbecks of Vens [ve^ns], wat overigens in het algemeen dezelfde implicatie heeft als de eerste kwalificatie. Deze stigmatisering lijkt zich vooral voor te
doen in bepaalde gevallen van rekking van de tweeklanken.
morfologische kenmerken
We zullen in het volgende per woordsoort een aantal kenmerken behandelen en
daarbij, waar relevant, wijzen op eventuele verschillen van het Ottersums metde aangrenzende dialecten.
- Wat betreft de zelfstandige naamwoorden moeten we allereerst wijzen op een
gedifferentieerder systeem van meervoudsvormen in vergelijking met het Nederlands.
Uiteraard kent ook het Ottersums de markeringen voor het meervoud -e(n) en -s:
mi:ns3 - 'mensen'; tofols - 'tafels'.
Met het Nederlands -eren correspondeert echter -er: kindoR - 'kinderen', eioR 'eieren'; ook кіеж - 'kleren'/'kledercn' en blociR - 'bladeren'.
Vervolgens is er een groot aantal uitgangsloze meervoudsvormen, dat weer tol drie
subgroepen te rangschikken is.
Een eerste groep realiseert geen formeel verschil in enkelvoud en meervoud, als in
bc:n - 'bcen'/'bcnen', knunt - 'konijn'/ 'konijnen', pelRt - 'paard7'paarden', ha:nt -
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'hand'/'handen', tant - 'tandY'tanden' en thans verouderd ku - 'koe'/'koeien'.
Bij een tweede groep vinden we meervoudsmarkering door klinkerrekking als in
hys/hy:s - 'huis'/'huizen', mys/my:s - 'muis'/'muizen'.pRis/pRÜs - 'prijsV'prijzen' of
dax/da:x - 'dag'/'dagen'. In de derde groep zien we de meervoudsvorming gemarkeerd worden door umlaut van de klinker zoals in ші/ ун - 'voel'/'voeten', but/bM
-'bot'/'botten'.po-t^t- 'poot V'poten'.pot/pcet- 'pot7'potten',ho:k/hœ;k- 'haak'/
'haken',bom/bccm- 'boom'/'bomen',lak/iek- 'tak'/'takken',ba:nt/beT:nt- 'band'/
'banden'. Umlautsvorming zien we bovendien nog in vormen als dROit/dRceij 'draad'/'draden' of nD:t/nœ:j - 'naad'/'naden'.
Het diminutiefsuffix is, in aansluiting op een groot gebied in Nederland (vgl. Pée
1936), -(s)ke of -eke, behalve na dentale consonanten en na л en /. In sommige
gevallen gaat de diminutiefvorming gepaard met verkorting. Vergelijk якт/кіткэ
- 'riem'/'riempje' versus stROit/stRoetja - 'straat'/'straatje'. Het laatste voorbeeld
maakt al duidelijk, dat we ook bij de diminutiefvorming umlaut aantreffen: blum/
Ыуткэ - 'bloem'/'bloempje', sxum/sxyntja - 'schoen'/'schoentje', sxRiuf/sxRyifka
- 'schroef/'schroefje', hmnt/lumtja - 'hond'/'hondje', рир/рлркэ - 'pop'/'popje',
jur|/JAi]sk3 - 'jongen'/'jongetje', bRcrt/bR0'tjo - 'brood7'broodje', Ьот/Ьсеткэ 'boom'/'boompje', hoill/hœihja - 'houl'/'houtje', bo:x/bœ:xsk3 - 'boog'/'boogje',
ta:nt/teT:ntJ9 - 'tand'/'tandje', Ylas/yk'rska- 'glas'/'glaasje'.
- Wat betreft de buigingsvormen van de bijvoeglijke naamwoorden kan gewezen
worden op een systeem van genusonderscheid dat als volgt omschreven kan worden.
Voor mannelijke zelfstandige naamwoorden met anlautende vocaal of k, b, d, t
krijgt het adjectief als uitgang -эп, anders -э : е х пэ уночэп e-zol - 'een grote ezel',
maarе"пэ yRO'ta yeTk - 'een grote gek'. Voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden
komen zowel vormen met -э als zonder -o voor: εχη a:ld3 VROW - 'een oude vrouw',
εΑη kle^n άε^η - 'een klein meisje'. Voor onzijdige zelfstandige naamwoorden geldt
het volgende. Na een voorafgaand lidwoord van onbepaaldheid en onbepaald
voornaamwoord is steeds sprake van apocope zoals in het Nederlands (ε4ΐ уноч hys
- 'een groot huis'). Na voorafgaande lidwoorden van bepaaldheid en pronomina
worden adjectiva met en zonder -э aangetroffen: dat dL'p(3) wo:t3R - 'dat diepe
water'. Bij zelfstandig gebruik krijgen mannelijke adjectiva wél en vrouwelijke en
onzijdige geen -э: don е^нтэ - 'de arme (man)' versus da г т юэт - 'de arme (vrouw)'.
Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden die in het Nederlands -en hebben, krijgen in
het Ottersums voor mannelijke substantiva -e(n) (ε^ηοη üzoR3(n) fits - 'een ijzeren
fiets'), voor vrouwelijke -e (ε^η Ьэ:кэнэ tofal - 'een houten tafel') en voor onzijdige
-e of geen uitgang (eli Ьэіипэ pœltja - 'een betonnen paaltje'; ε'η ZIIVSR тг т 5кэ 'een zilveren mesje'.
- Ten aanzien van de werkwoorden willen we, zonder al te gedetailleerd op de
vervoeging van incidentele, zeer frequente werkwoorden als bijvoorbeeld zin - 'zijn'
in te gaan, toch wijzen op enkele wat algemenere verschijnselen.
Allereerst kunnen we dan wijzen op het verschijnsel, dat bepaalde vervoegde
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vormen een verkorte klinker hebben ten opzichte van de infinitiefvorm, bijvoorbeeld
γο:η - 'gaan' met vervolgens (ik) YD+J - '(ik) ga', уэЧ - '(jij/jullie) gaat/gaan', уэ+п
- '(wij/zij) gaan'; of du:n met duj/dyj - '(ik) doe', dyt-'(hij etc.) doet', dun/dyn - '(wij/
zij) doen'.
Dergelijke verkorte vormen kunnen we ook tegenkomen in de verleden tijd van
enkele frequente woorden, bijvoorbeeld wa ha+n - 'we hadden', wa dm - 'we deden',
W3 ζε^η - 'we zeiden'. Hierbij moet opgemerkt worden dat naast dergelijke vormen
ook andere vormen in gebruik zijn, zoals blijkt uit de "doubletten" van de gegeven
voorbeelden, respectievelijk hada, de'ja of ά0·ρ, en ze'ija.
Ook willen we wijzen op het voorkomen van de zogenaamde "functionele umlaut"
bij enkele sterke werkwoorden, het voorkomen in de 3e pers. sing, van een andere
klinker dan in de overige vormen: bijvoorbeeld ik kvp - 'ik loop', yij bpt - 'jij loopt',
hij lœpt - 'hij loopt'. Zo ook in slo:p/sbpt/sIcept - 'slaap/slaapt', Ruip/Rupt/Rypt 'roep/roept', yD+j/yD+t/ye4 - 'ga/gaat', enz.
Tot slot kan nog gewezen worden op enkele opvallende verschijnselen als de
"sterke" verledentijdsvorm midc/muka bij het "zwakke" werkwoord т&кэ - 'maken'
(naast makta), een vorm die in parallelle gevallen als piik/pik - 'pakte', smuk 'smaakte' of hul - 'haalde' thans sterk "onder druk" lijkt te staan, op enkele "sterke"
voltooide deelwoorden die in de standaardtaal zwak zijn (уэклпэ - 'gekund',
we^ajaiya - 'weggejaagd') en op het handhaven van een zwakke verledentijdsvorm,
waar die in het Nederlands sterk geworden is, zoals bij spœito/spœta - 'spuiten'/
'spoot' en flœita/flœts - 'fluiten'/'floot'.
- Ten aanzien van de voornaamwoorden moet allereerst gewezen worden op het
voorkomen van het Brabantse enclitisch -t/da bij inversie van persoonlijk voornaamwoord en werkwoord, al dan niet gevolgd door nog een persoonlijk voornaamwoord,
volgens Weijnen (1966:427/441) een van de weinig exclusieve kenmerken van de
door hem zo genoemde zuidelijk-centrale dialecten. Vergelijk
(6)

he^da da+ xadom? ('heb je dat gedaan?')

met
(7)

he^da yij da+ xadom? ('heb jij dat gedaan?')

Ook in de verleden tijd als in
(8)

dida yij da+? ('deed jij dat'?)

In het aan Ottersum naburige Ven-Zelderheide worden deze vormen veel minder
gebruikt, iets wat de bewoners van deze plaats o.a. de kwalificatie at volak van клхц
ε τ η тлху ('het volk van kuggïj en muggïj') heeft opgeleverd.
"Beleefdheidscorrelatie", d.w.z. een V-vorm, equivalent aan het Nederlandse UI
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uw, kent het Ottersums niet. Wel kan gewezen worden op de pluralisvormen yili 'jullie' (persoonlijk voornaamwoord) naast u+li - 'jullie' (voorwerpsvorm/bezittelijk
voornaamwoord), die zich ontwikkeld hebben naast de oorspronkelijke
pluralisvormen yij - 'gijV'jij' en uw - 'jou'/'jouw' die de singularisfunctie hebben
gekregen. Zo ook zien we zili - 'zij' (pluralis) ter onderscheiding van zij - 'zij' (3e
pers. sing, vrouwelijk).
В ij het persoonlijk voornaamwoord ik tenslotte vinden we de objec tsvorm min, die
thans zowel bezittelijk voornaamwoord als objectsvorm is; zie
(9)

min Ьнуж ЬеЧ min da we^ xawcza
('mijn broer heeft mij de weg gewezen')

In het Noordlimburgse vanaf Heijen wordt echter onderscheid gemaakt tussen het
bezittelijk voornaamwoord min en de voorwerpsvorm mij wat resulteert in
(10)

min bRyiR he4 mij da we'* xawe-za (idem)

De aanwijzende en onbepaalde voornaamwoorden vertonen, in afwijking van het
Nederlands, genusonderscheid voor vrouwelijke en mannelijke woorden zoals dat
het geval is bij de adjectieven: diza/dem stuil - 'deze'/'die stoel' versus de's/di tofal
- 'deze'/'die tafel' (in het meervoud eveneens de-s/di: de's/di tofals - 'deze'/'die
tafels', maar ook de's/di styil - 'deze'/'die stoelen'); уе'пэ stiül - 'geen stoel' versus
γεΛη tofal - 'geen tafel'. Zo ook bij het onbepaald lidwoord: ЭПЭ/Е"ПЭ stud versus эп/
εΤι tofal.In beperktere mate zien we vergelijkbare onderscheidingen bij het bepaalde
lidwoord, namelijk alleen voor vocalen en voor k, b, d en t: dan humt ('de hond'),
maar da 1іет:кэк ('de hark'). Dit laatste onderscheid lijkt thans echter niet consequent
meer gemaakt te worden.
Tot slot is het van belang te wijzen op het feit dat het overigens verwante Mooks
de, eveneens verbogen, Brabantse vorm dija(-n) kent, waar het Ottersums de'n han
teert.
het lexicon
Het is uiteraard niet de bedoeling in het kader van dit korte overzicht uitgebreid in
te gaan op het lexicon van het Ottersumse dialect.
Veel lexicale verschillen met het Nederlands treden op als gevolg van de behan
delde kenmerken op fonologisch en morfologisch gebied.
Heteronymische verschillen sluiten doorgaans aan bij een verspreidingsgebied dat
in het algemeen overeenkomt met het gebied dat we bij het bespreken van de indeling
van het Ottersums aangeduid hebben als Noordlimburgs of Nederrijnlands. Uiter
aard staan ook in Ottersum juist deze heteroniemen in het algemeen extra onder druk
van de standaardtaal en worden ze vervangen door standaardtaal-vormen, al dan niet
in aan het dialect aangepaste vorm. Vergelijk doubletten als sts^be^Ra - kRysbe^sa-
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'kruisbessen', tamp - huk - 'hoek', me^j - sums - 'soms', xRisal - Ьет:нэк - 'hark',
wouis-sxeif- 'scheef', enz. (zie Reker 1983 en Wieringa 1986 voor soortgelijke ont
wikkelingen in Groningen en Crompvoets 1987 voor Limburg).
Natuurlijk staat veel dialectverandering, met name in het lexicon, in relatie met
sociaal-culturele veranderingen; met het verdwijnen van veel zaken verdwijnen ook
de eventueel daaraan gekoppelde benamingen in het dialect. Daarnaast is het niet
gewaagd te veronderstellen dat ook in Ottersum factoren als leeftijd, opleiding,
geslacht en maatschappelijke status van sprekers, gekoppeld aan de specifieke
gebruiksdomeincn en gevoelswaarde van de diverse woorden, mede van invloed zijn
op hun uiteindelijke verdwijnen of bewaard blijven in de gemeenschap (vgl.
Hoppenbrouwers 1986).
Zo vinden we in onseigen materiaal naast heteroniemen die steeds meer gestigma
tiseerd lijken te worden (zoals sxut3lsleTt - 'vaatdoek') ook heteroniemen die
ondanks hun duidelijke ontlening aan het dialect duidelijk geaccepteerd zijn, ook in
het taalgebruik van en tot in het Nederlands opgevoede kinderen: voorbeelden van
dergelijke woorden zijn o.a. zowa - 'knoeien', stuka - 'stuiteren', sncKJa - ± 'fruit
gappen',кпэуэ- 'mopperen',ПСЙІЭ- 'zeurend mopperen',vrETk- 'brutaal'. Vooralle
duidelijkheid, dit zijn, ook voor de gebruikers ervan, duidelijk uit het dialect
afkomstige woorden en moeten als zodanig niet gelijk gesteld worden met interferentievormen die in aangepaste vorm in het Nederlands van zeer veel Ottersummers
(inclusief de auteur van dit boek) voorkomen,en diezo wijdverbreid en resistent zijn,
dat men ze zou kunnen rekenen tot de regionale variant van de standaardtaal. We
doelen dan op woorden als los = 'open' (doe de deur 's los), kortbij = 'dichtbij' (Лі/
woont kortbij de school), extra = 'met opzet' (hij heeft het extra gedaan) of op
uitdrukkingen als ik weet daar niks van = 'ik heb daar geen last/pijn van'.
Afsluitend kunnen we opmerken dat het Ottersums zodanige verschillen kent ten
opzichte van het Nederlands dat het daarvan duidelijk onderscheiden kan worden. Op
de door Entjes (1974) samengestelde lijst van 28 dialecten op basis van de indeling
in Daan & Blok (1969), die hij geordend heeft naar hun afstand tot de standaardtaal,
kent hij het dialectgebied waarin Ottersum ligt, met het cijfer 14 een middenpositie
toe, die ons zeer plausibel voorkomt. Immers, uit observaties in de gemeenschap
blijkt dat allochtonen van buiten de regio zich toch enige moeite moeten getroosten
om het dialect van hun nieuwe woonplaats te verstaan, hoewel dat na verloop van tijd
ook weer geen onmogelijke opgave blijkt te zijn.
Verder wijst het bestaan van een zekere traditie op het gebied van in dialect
geschreven literatuur (zie bijvoorbeeld Van Dinter 1984), het opvoeren van toneel
stukken in het dialect en het organiseren van dialectavonden, o.a. in samenwerking
met dialectverwante grensdorpen in Duitsland, op een zich ervan bewust zijn dat
twee verschillende en in diverse opzichten van elkaar duidelijk te onderscheiden taal
systemen in het geding zijn. Ook hel thans bijna in alle gezinnen met dialectsprekende ouders heersende opvoedingspatroon waarbij de ouders tot de kinderen standaard
taal spreken, maar onderling dialect, wijst op dat bewustzijn van systeemdivergentie.
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Immers, men heeft deze keuze bewust gemaakt en kan erop reflecteren, evenals dat
het geval is met andere oordelen over de standaardtaal-dialect-verhouding. Op deze
punten zullen we echter in 3.1.2 uitvoeriger ingaan.
Ottersum is dan ook met de woorden van Trudgill (1986:91) te karakteriseren als een
"divergent dialect community" en dat impliceert "an area where there is a considerable linguistic distance between the local dialect and the national standard and where
it is quite normal to find situational dialect - standard switching".

3.1.2 Sociodialectologische verhoudingen in het onderzoeksgebied
In deze subparagraaf bespreken we de positie van het dialect en de standaardtaal in
het onderzoeksgebied. Voor Ottersum verkeren we in de gelukkige omstandigheid
dat al sinds het midden van de jaren '60 gegevens beschikbaar zijn over het gebruik
van dialect en standaardtaal. Weijnens "sociodialectologische onderzoekingen",
voor Ottersum uitgevoerd doorP. Berends (Weijnen 1967), werden in 1975 gevolgd
door een enquête onder de ouders van kleuters, eerste-, derde- en zesde-klassers van
de lagere school in het kader van het Taaiproject Gennep (TPG), een parallelonderzoek aan de tweede fase van het Kerkrade-project (Giesbers, Kroon & Liebrand
1978; zie voor het Kerkrade-project Stijnen & Vallen 1981). De derde- en zesdeklassers van 1975 zijn in 1980 nogmaals geënquêteerd door Kroon en Liebrand
(Kroon & Liebrand 1983). In 1984 is huis aan huis een schriftelijke enquête verspreid
voor alle inwoners vanaf 12 jaar, gevolgd door een experimenteel attitude-onderzoek
en een onderzoek naar dialectverandcring. De laatstgenoemde activiteiten vonden
plaats in het kader van een bijvakprogramma van studenten aan de NCDN.
Naar aanleiding van de resultaten van het enquête-onderzoek vond eind 1984 nog
een attitude-onderzoek plaats onder de vijfde- en zesde klas-leerlingen van de Ottersumse lagere school (Münstermann & Giesbers 1985). Buiten de al genoemde
referenties is nog in andere publikaties informatie over Ottersum te vinden die
gebaseerd is op een of meer van de bovenstaande onderzoeken. Op het TPG
gebaseerde resultaten worden besproken in Hagen (1982:55 evlg.), Giesbers &
Kroon (1985), Giesbers, Kroon & Liebrand (1988) en Hagen & Giesbers (1988).
Resultaten uit de onderzoeken van 1984 zijn onder meer te vinden in Giesbers ( 1984),
Giesbers (1986a,b), Hagen (1986,1987) en Daan etal. (1985:91 evlg.). We beperken
ons hier dan ook tot een schets van de positie van het dialect in vergelijking met de
standaardtaal voorzover deze infoimatie relevant is voor een goed begrip van de
code-switchingdata en dientengevolge zonder de pretentie een uitgebreide en gedetailleerde taalsociologische analyse van de Ottersumse taalgemeenschap te willen
bieden. We hopen daar in de toekomst in een ander kader uitgebreider op terug te
komen. In het volgende baseren we ons zoveel mogelijk op de gegevens uit de
onderzoeken uit 1984 (in het vervolg Enquête 1984), waar relevant aangevuld met
observaties uil het code-switchingonderzoek.
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Allereerst wat algemene gegevens naar aanleiding van de post-enquête.
Deze is door 460 mensen ingevuld, wat op een totaal inwonertal per 31-12-1983
van 1555(zonder de leeftijdsgroep 0-9jaar: 1399; bron Gemeente Gennep 1984)een
bevredigende respons genoemd kan worden. Op basis van Gemeente Gennep (1984)
is het verder ook mogelijk te kijken naar de representativiteit van de respondenten
verdeeld naar leeftijd. Tabel 3.1.1 geeft per leeftijdsgroep het procentuele aandeel in
het inwonertal van Ottersum, gevolgd door het aandeel van die zelfde groep in het
totaal aantal respondenten. Het bevolkingspercentage van '12-19 jaar' is geschat
door het percentage van de oorspronkelijke groep '10-19 jaar* met 20 % te verminderen.
Tabel 3.1.1.

Leeftijd
12 -19 jaar
20 - 29 jaar
30-39 jaar
4 0 - 4 9 jaar
50-59 jaar
60 +

Bevolkingsopbouw van Ottersum per 31-12-1983 naar leeftijd, in
vergelijking met de respondenten van de Enquête 1984 (N=460).
Percentages.
7o inwoners
16,9
19,3
14,4
13,5
9,2
12,5

% respondenten
16,9
22,0
23,9
16,1
7,8
13,3

Ervan uitgaande dat door het ontbreken van de groep '0-11 jaar' in de enquête wat
ruimere percentages voor de overige leeftijdsgroepen te verwachten zijn, is alleen de
groep '30-39 jaar' duidelijk oververtegenwoordigd bij de respondenten, terwijl de
50-59-jarigen wat ondervertegenwoordigd zijn. In zijn totaliteit is er echter sprake
van een goede spreiding wat betreft leeftijd.
De enige andere demografische variabele die we nog konden vergelijken op grond
van Gemeente Gennep (1984) is sekse. Afgezet tegen hun aandeel in het aantal
inwoners blijken vrouwen wat beter gerespondeerd te hebben dan mannen. Het
aandeel van de vrouwen in de enquête is 51,9 % (238) vs. een bevolkingsaandeel van
49,2 % (765); bij de mannen zijn deze percentages resp. 48,1 (221) vs. 50,8 (790).
323 van 456 respondenten, dit is 70,8 %, zeggen van huis uit dialectsprekend te
zijn. Deze groep is verder onder te verdelen in 197 sprekers van het GennepsOttersums dialect (d.i. 43,2 % bij N=456), 70 sprekers (15,3 %) van een dialect uit
de aangrenzende regio (overig noordelijk Noord-Limburg, Oost-Noord-Brabant,
Groesbeek) en 56 sprekers (12,3 %) van een dialect uit de rest van het land. Merk op
dat dus ruim de helft, 58,5 %, van de respondenten van huis uit het, c.q. een van de,
streekdialect(en) spreekt; vergelijk 3.1.1.
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113 informanten (24,8 %) noemen zich van huis uit Nederlands sprekend en 4,4 %
(20) zegt van huis uit afwisselend dialect en standaardtaal te gebruiken.
Het opvallendste en, ook in het kader van ons onderzoek, belangrijkste gegeven dat
uit de verschillende onderzoeken naar voren komt is het zeer snel afnemend belang
van het dialect in de communicatie van en tot kinderen.
Zo vermeldt Weijnen (1967) voor Ottersum dat 99 % van de kinderen (N=102) 'op
straat dialect spreekt' en dat 94,1 % van de vaders, d.i. de ouders (cf. a.w.:21 voor
deze interpretatie), dialect spreekt met de kinderen.
In 1975 is het percentage kinderen dat volgens de ouders dialect spreekt in
Ottersum al teruggelopen tot 36,3 (N=102) (Giesbers & Kroon 1985) en nu spreekt
nog maar 32,5 % van de vaders (N=123) en 24,4 % van de moeders (N=115) dialect
tot de kinderen.
Tabel 3.1.2 toont de verdeling van de keuzes voor 'dialect', 'standaardtaal' of
'beide' voor vergelijkbare vragen uit de Enquête 1984 plus enkele vragen naar het
taalgebruik van de ouders onderling.

Tabel 3.1.2.

Taalgebruik m.b.t. vijf gezinssituaties, 1984. Percentages.

Kinderen met elkaar
Kinderen met vriendjes
Ouders tot kinderen
Tot partner, kinderen aanwezig
Tot partner, kinderen afwezig

N

dialect

st.taal

beide

223
218
232
232
231

28,3
17,9
30,6
48,3
61,0

50,2
44,9
47,8
27,6
22,5

21,5
37,2
21,6
23,3
16,5

Nog steeds loopt het dialectgebruik door kinderen terug. Merk verder op dat de
schijnbare stabilisatie van het dialectgebruik door ouders tot hun kinderen een
artefact is van de omstandigheid dat in 1984 álle leeftijdsgroepen ondervraagd zijn,
terwijl het in 1975 alleen ging om ouders met schoolgaande kinderen.
Figuur 3.1 laat duidelijk zien dat het dialect in de primaire socialisatie geen rol van
betekenis meer speelt.
In de groep ouders van 20-29 jaar sprak zelfs niemand meer dialect tot de kinderen,
maar het ging hier slechts om 7 respondenten.
Tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat het dialectgebruik daarmee niet in
gelijke mate verdwijnt Met name de antwoorden van de leeftijdsgroep 12-19 jaar in
vergelijking met antwoorden van ouders van 30-49 jaar zijn interessant. Illustratief
zijn de volgende verschillen.
Op de vragen 'Wat spreken de kinderen met elkaar?' en 'Wat spreken de kinderen
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met vriendjes?' antwoordt de bedoelde oudergroep (N=137) voor resp. 10,2 % en 6,6
% met 'dialect'. De 12-19-jarigen (N=74/78) antwoorden echter op de vragen 'Wat
spreek je met je broers/zussen?' en 'Wat spreek je met vrienden?' resp. voor 28,4 %
en 26,9 % met 'dialect'.
Vergelijk verder nog met de gegevens uit Figuur 3.1 de percentages 'dialect' van
deze groep jongeren op de vragen 'Wat spreek je met je vader?' (N=75), resp. 'met
je moeder?' (N=76), die 30,7 % en 30,3 % zijn; op de vraag 'Wat spreek je van huis
uit?' (N=78) antwoordde zelfs 33,3 % 'dialect'.
Ondanks dergelijke discrepanties moet de conclusie luiden dat thans, in een tijds%
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bestek van 20 jaar, de standaardtaal algemeen erkend en geaccepteerd is als boven
regionaal communicatiemiddel, die bovendien onontbeerlijk geacht wordt voor een
volwaardig functioneren in alle facetten van de samenleving. Dit blijkt eveneens uit
de antwoorden van (van huis uit dialect sprekende) ouders op de vraag naar het
waarom van het opvoeden in het Nederlands (N= 101 ). Uit de antwoorden konden de
volgende 6 redenen gedestilleerd worden: 'kinderen moeten Nederlands kunnen
praten' (30,7 %), 'nodig voor de toekomst of voor hun ontwikkeling' (26,7 %),
'dialect leren ze toch wel' (14,8 %), 'nodig voor school' (13,9 %), 'ouders spreken
het Oltersums dialect niet/spreken een ander dialect' (8,9 %) en 'Nederlands is
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mooier' (4,9 %). Bovendien is deze 'taal-opvocdingsideologie' beslist niet beperkt
gebleven tot de 'Ouders van Nu'. Op de vraag 'Wat vindt U geschikt als ouders tot
kinderen praten? ' antwoordt nog maar 54,4 % van de leeftijdsgroep '60 jaar en ouder'
'dialect' en op de vraag 'Wat vindt U geschikt als volwassenen tot kinderen praten?'
is dat voor deze groep nog maar 32,8 % (37,9 % kiest dan voor 'maakt niet uit').
Ottersum is hiermee zeker niet a-typisch. Diverse auteurs in het Nederlandse taalgebied vermelden resultaten met betrekking tot een toenemend aantal dialect
sprekende ouders dat de kinderen opvoedt in het Nederlands (Entjes 1977:145,
Kremer 1979:146, Geerts, Nootens & van den Broeck 1980, Veldman 1983, Geerts,
Hellemans & Jaspaert 1985) en Weijnen (1966:24) vermeldt al een observatie uit
1950 dienaangaande. Zelfs in Friesland lijkt deze ontwikkeling onontkoombaar (zie
o.a. Gorter 1985:14, 1987:124) en de achtergronden hiervan, zoals naar voren
komend uit het volgende citaat van de Friese gedeputeerde Liemberg (Volkskrant 301-1989) zijn naar onze mening zonder meer overdraagbaar naar Ottersum: "Zij
benadrukt het feit dat veel Friestalige ouders hun kinderen op de noodzaak van het
goed leren van het Nederlands wijzen. 'We hebben hier een materiële achterstand.
Dat houdt de meeste mensen meer bezig dan de problematiek rond de taal die ze
spreken. We leven tenslotte in een maatschappij waarin je niet zonder het Nederlands
kunt.".
In deze ontwikkelingen verliest de standaardtaal zijn specifieke functie als communicatiemedium voor alleen maar secundaire relaties en verliest dan ook steeds
meer zijn symboolwaarde voor distantie en prestige (cf. Van den Toom 1972:276).
In een bij uitstek intieme situatie als de gezinsinteractie heeft ook de standaardtaal
zich, naast het dialect, een plaats verworven, waardoor ook in de standaardtaal
aspecten van de solidariteitsdimensie uitgedrukt kunnen worden. Bovendien spelen
dialect en standaardtaal in dergelijke omstandigheden nauwelijks of geen rol in het
creëren of onderhouden van een "in group-favouritism" tegenover een duidelijk
afgebakende "outgroup", noch is er sprake van het uitdrukken van een etnische
identiteit. Zie ook de resultaten hieronder. Voor een onderzoek naar code-swilching
is dit uiteraard een cruciaal verschil met onderzoek in gebieden met scherpe
taaltegenstellingen (Brussel, Montreal) of met een multi-elnische bevolking zoals
het geval is in de door Scotton (1976) onderzochte stedelijke agglomeraties in Afrika.
Maar om dichter bij huis te blijven, ook de Friese situatie wijkt in dit opzicht af van
de Ottersumse; cf. Gorter (1987).
Veranderende taalgebruikspatronen zullen, door daarmee gepaard gaande veranderendeevaluaties van dialecten standaardtaal, in de werkelijkheid steeds complexer
gaan verlopen, o.a. door het flexibel gebruiken van beide variëteiten door middel van
code-switching.
De geschetsteontwikkelingen leiden dan ook totbij uitstek interessante situaties voor
de bestudering van bidialectale code-switching. Tabel 3.1.1 en figuur 3.1 maken
duidelijk hoe in veel gezinnen dialect en standaardtaal naast elkaar gebruikt worden,
waardoor code-switching een onontkoombare strategie zal zijn. Zie bovendien het
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hoge percentage 'beide' (37,2) bij het taalgebruik van kinderen tot hun vriendjes.
Maar ook in het grotere verband van de Ottersumse gemeenschap is deze coöxistentie van beide variëteiten onmiskenbaar. Op de eerste plaats kunnen we dan wijzen
op het naast elkaar bestaan van enerzijds de voorspelbare communicatieve situaties
waarin de standaardtaal gebruikelijk is ('spreken met leerkrachten op school', 'bij de
dokter', 'tot onbekenden', 'bij het opnemen van de telefoon', etc.) naast anderzijds
situaties waarin het dialect de meest genoemde variëteit is, zoals 'spreken met de
partner', 'met de buren', 'met vrienden', e.d. (zie tabel 3.1.3), de verdeling die het
dichtst aanleunt bij het begrip diglossie. Overigens, ook dan blijkt hoe taalkeuze
onderhevig kan zijn aan persoonsgebonden invloeden. Zo zegt 20,6 % 'dialect' te
spreken met de pastoor (N=427), terwijl dat antwoord voor een ander 'officieel
figuur' als de dokter maar in 8,6 % van de gevallen wordt gegeven (N=451).
Naast deze diglossische coëxistentie kunnen dialect en standaardtaal ook min of
meer gelijkelijk verdeeld voorkomen binnen situaties. We doelen dan op communicatie-domeinen waarin dialect, standaardtaal en het afwisselend gebruik van beide
variëteiten in ongeveer gelijke mate voorkomen. Vergelijk tabel 3.1.3.
Tabel 3.1.3.

Taalgebruik in Oltersum in 7 situaties in 1984. Percentages.

Met partner
Tot de buren
Met vrienden
In winkels in Ottersum
In club of vereniging
Tot collega
Wat vindt U geschikt i.h.
openbaar in het dorp?

*

N

dialect

st.taal

beide*

328
455
458
453
419
289
439

59,4
51,9
45,4
39,3
36,0
36,0
32,3

28,4
32,1
23,4
33,8
31,0
38,8
40,1

12,2
16,0
31,2
26,9
33,0
25,2
27,6

Bij 'Wat vindt U geschikt i.h. openbaar in het dorp?' moet dit gelezen worden als 'maakt
niet uit'

Dialect en standaardtaal blijken allebei een functie te vervullen, ondanks het vrijwel
verdwijnen van het dialect uit de primaire socialisatie. Dit gegeven alleen al verklaart
voor een groot gedeelte het überhaupt blijven functioneren van het dialect.
Anderzijds zijn de evaluatie van en de associaties met beide variëteiten weer
afhankelijk van de in het voorgaande geschetste functieverdcling, terwijl deze
evaluatieve dimensie omgekeerd weer mede van invloed is op de keuze voor het al
of niet gebruiken van dialect of standaardtaal.
Vanwege het belang van deze reciproke relatie voor het kunnen plaatsen en
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begrijpen van processen van bidialectale code-switching besteden we in het volgende eveneens kort aandacht aan de voorhanden zijnde gegevens over attitudes tegenover dialect en standaardtaal in Ottersum.
Allereerst weerspiegelen de resultaten op de evaluatieve vragen uit de Enquête 1984
in tabel 3.1.4 al de uit het voorgaande naar voren komende ambivalente houding ten
opzichte van het dialect Het dialect wordt nog steeds positief gewaardeerd, maar
men beseft dat het Nederlands van belang is voor het functioneren in het grotere
verband van de nationale samenleving en voor het verwezenlijken van zijn kansen
op sociale stijging (zie ook Van der Plank 1985:133 evlg.). Deze ideologie zal met
name in combinatie met de traditionele ideeën over dialect als de taal van "onbeschaafden" (cf. ABN), als eigenlijk een slecht soort Nederlands etc, ertoe bijgedragen hebben dat de standaardtaal behalve als belangrijker vooral ook nog steeds als
'beschaafder' gezien wordt. Het feit dat de standaardtaal thans de ongemarkeerde
code tot en van kinderen is zal deze connotatie in de toekomst o.i. eerder versterken
dan afzwakken.
Opmerkenswaard is overigens het hoge percentage dialectgezinde antwoorden op
de vraag 'WatvindtUmooier?' in de leeftijdsgroep 12-19jaar(N=75).50,7 % (n=38)
vindt het dialect mooier, een percentage dat nagenoeg gelijk is aan de 49,2 % in de
60+-groep (N=61) en de 52,8 % in de groep 50-59 jaar (N=36).
Tabel 3.1.4.

Meningen over dialect in Ottersum, 1984. Percentages.

Wat spreekt U liever?
Wat vindt U mooier?
Wat vindt U belangrijker?
Wat vindt U beschaafder?
*

N

dialect

st.taal

m.n.u*

446
448
440
446

51,3
45,5
5.4
3,4

24,9
32,4
69,8
70,8

23,8
22,1
24,8
25,8

Maakt niet uil

De resultaten uit tabel 3.1.4 zijn nog eens bevestigd in een eveneens in 1984
gehouden attitude-onderzoek door middel van een matched guise-experiment waaraan 34 personen deelnamen. 18 semantische differentiaal-schalen konden met behulp van factoranalyse tot drie factoren teruggebracht worden, te weten prestige (op
grond van de kenmerken'besluitvaardig','ambitieus','leidinggevende kwaliteiten'
en 'intelligent'), integriteit ('eerlijk', 'betrouwbaar', 'beleefd' en 'beschaafd') en
sociale aantrekkelijkheid ('gevoel voor humor', 'hartelijk', 'interessant' en 'gezellig'). De standaardtaalspreker werd hoger gewaardeerd op de factor prestige, de
dialectspreker op sociale aantrekkelijkheid. De integriteitsfactor leidde niet tot
verschillen.
Wat betreft de oorspronkelijke adjectief-paren behaalde de "standaardtaalspreker"
de grootste winst op de eigenschappen 'beschaafd' (vgl. tabel 3.1.4) en 'leidingge-
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vende kwaliteiten', terwijl de dialecispreker vooral hoog scoorde op 'gevoel voor
humor' en 'gezellig'. Zie voor verdere resultaten het overzicht in Hagen (1986).
Vooral naar aanleiding van de relatief positieve dialecthouding van de jongeren
van 12-19 jaar is in 1984 aanvullend onderzoek gedaan naar taalgebruik en taaihouding in de hoogste twee klassen van de toenmalige lagere school. Een verslag hiervan
is Münstermann & Giesbers (1985).
48 leerlingen, in leeftijd variërend van 10-12 jaar, namen aan dit onderzoek deel.
Zoals te verwachten was op grond van de enquête-resultaten, spraken deze leerlingen
nauwelijks tot geen dialect. Ten behoeve van het attitude-onderzoek werd gebruik
gemaakt van een voor deze leeftijdsgroep aangepast matched guise-experiment op
grond van dezelfde stimuli als bij het volwassenen-experiment, en van een vragenlijst bestaande uit 12 items van het Likert-type.
De 14 semantische differentialen uit het matched guise-experiment konden herleid
worden tot twee factoren, prestige ('slim', 'eerlijk', 'belangrijk', 'beleefd', 'knap',
'rijk' en 'nette man') en sociale aantrekkelijkheid ('slim', 'spannend', 'gezellig',
'aardig', 'eerlijk', 'grappig' en 'vrolijk'). De kenmerken 'slim' en 'eerlijk' kwamen
in beide factoren terug. Daarnaast kwamen de items 'sterk' en 'een goede meester'
als afzonderlijke kenmerken naar voren.
Ook bij deze kinderen scoorde de standaardtaalspreker hoger op de factor prestige
en bovendien op het kenmerk 'een goede meester'; de dialectspreker werd hoger
gewaardeerd op 'sociale aantrekkelijkheid' en op het kenmerk 'sterk'. Dit laatste is
een interessant gegeven; het zou een bevestiging kunnen zijn van het gegeven dat
dialect voor jeugdigen vaak de bijbetekenis "stoer" heeft, dat het een subculturele
functie kan gaan vervullen juist in een situatie waarin het niet meer de van huis uit
geleerde taal is. Zich samen met "peers" afzetten tegen de verwachtingen van de
volwassenen kan bij kinderen gebeuren door stoer of ruig te doen en dialect kan
hierbij wellicht een welkome (aanvullende) rol vervullen. Vergelijk voor dergelijke
functies van dialect o.a. Schaerlaekens & Gillis (1987:168), Verhulst (1987:127).
Anderzijds kan het hoger waarderen van het dialect op sociale aantrekkelijkheid,
hoewel men zelf geen dialect spreekt, uitdrukking zijn van loyaliteit aan de eigen
gemeenschap; waardering voor het plaatselijke dialect is dan vooral ook waardering
voor de Ottersumse gemeenschap, i.e. voor de mensen die die gemeenschap in de
ogen van de kinderen voornamelijk vormen: de eigen, dialectsprekende ouders en
andere beeldbepalende volwassenen.
De Likert-items konden niet herleid worden tot één of meerdere (sub)schalen. De
resultaten op de afzonderlijke items bevestigden echter de positieve oordelen over
het dialect. De kinderen tonen zich vooral eens met de opvatting dat 'het dialect niet
mag verdwijnen' (gemiddelde score op een vierpuntsschaal 3,79; s.a. 0,58; de score
geeft de mate van dialectgezindheid aan), dat 'dialect leuk klinkt' (gem. 3,75; s.a.
0,44) en dat het 'gezellig klinkt' (gem. 3,58; s.a. 0,61) en ook de uitspraak dat 'dialect
mooier is dan Nederlands' vindt nog veel bijval, zij het met een lagere gemiddelde
score (3,04) en een hogere standaardafwijking (1,03) dan de eerder genoemde
oordelen. Opvallend is ook dat de kinderen positief oordelen over twee uitspraken
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over het gebruik van dialect in deklas (gem. 3,58 s.a. 0,96, resp. 3,38 en 0,82). Geheel
in overeenstemming met de enquête-resultaten is daarentegen de opvatting dat
'Nederlands praten deftiger is dan dialect praten' (gem. 2,02; s.a. 1,04) en ook de
opvatting dat 'dialect eigenlijk slecht Nederlands is' mag bij veel kinderen op
instemming rekenen (gem. 2,75; s.a. 1,02).
Desondanks is de overeenstemming met de resultaten uit de enquête en het attitude-onderzoek onder de volwassenen frappant te noemen, waarbij met name de
eenstemmigheid over de gezelligheid van het dialect in het oog springt. Voorzover
op grond van deze data valt na te gaan hebben kinderen vanaf ± 10 jaar een
sociolinguïstisch bewustzijn ontwikkeld dat functioneel is in hun gemeenschap en op
grond waarvan zij zeer waarschijnlijk ook zelfstandig keuzes (gaan) doen wat betreft
de waardering en het gebruik van de voor hen relevante variëteiten dialect en
standaardtaal (vgl. ook de opmerkingen over de associatie van 'sterk' met dialect).
Het komt ons dan ook voor dat het relatief hoge percentage (33,3 %) dialectsprckers
in de groep 12-19 jaar (zie hierboven) voortkomt uit de hier gesignaleerde positieve
attitudes en dat we dus in veel gevallen te maken zullen hebben met sprekers die het
dialect als tweede taal geleerd hebben. De basis voor het op jeugdige leeftijd leren
van dialect blijkt echter veel eerder ontwikkeld te zijn.
Overigens, ook in dit verband willen we erop wijzen dat Ottersum eerder representatief dan uitzonderlijk is; verwijzingen naar relatief positieve houdingen bij jongeren ten opzichte van dialect zijn bijvoorbeeld ook te vinden bij Entjes (1977:154),
Elias (1980:92), Van den Ende (1985) en Vousten, Smits & Schroen (1986).
Resumerend komt Ottersum in sociodialectologisch opzicht naar voren als een
gemeenschap waar in een kort tijdsbestek een diglossie-achtige situatie met het
dialect als belangrijkste variëteit voor de dagelijkse communicatie, veranderd is in
een situatie waarin de standaardtaal het dialect in alle omstandigheden evenaart of
overtreft. Met name in de primaire socialisatie speelt het dialect geen rol van
betekenis meer, waardoor het zijn positie als eerste taal/thuistaal verloren heeft.
Ottersum is dan ook zeker geen "Island of tradition in a sea of change", zoals de
kwalificatie van het Noorse Hemnesberget luidt in Blom & Gumperz (1972:410).
Een belangrijk gevolg is dat het dialect daardoor niet meer het monopolie heeft in
intieme en solidariteitsrelaties; in het taalgebruik tot (jonge) kinderen is de standaardtaal zelfs onbetwist de ongemarkeerde code geworden.
Desalniettemin blijft het dialect positief gewaardeerd worden, zoals verwacht met
name op de solidariteitsdimensie (Knops 1987:32). Dit geldt ook voor jongeren, ook
met de standaardtaal als eerst geleerde taal. Daarnaast lijkt laatstgenoemde groep
dialect ook met 'stoerheid' te associëren, met een code, die vooral ook interessant is
voor het aangaan en onderhouden van 'peer group'-relaties.
Het is welhaast vanzelfsprekend dat in deze omstandigheden processen van taalkeuze en code-switching van groot belang zijn in de dagelijkse interactie.
Observaties en gesprekken met enkele informanten uit het taalveranderingsdeel

75

van het onderzoek 1984 vormen een bevestiging van deze conclusies.
Zo wordt het ambigue resultaat op de vraag 'Wat vindt U geschikt in het openbaar
in het dorp?' (tabel 3.1.3) duidelijk weerspiegeld in de praktijk. De taalkeuze bij dit
soort gelegenheden blijkt inderdaad een bron van discussie te vormen of leidt tot
openlijk overleg over wat te doen.
Dit laatste was het geval bij een ouderavond voor de ouders van leerlingen van de
vijfde klas lagere school, die traditiegetrouw in het voorjaar op kamp gaan onder
auspiciën van het kindervakantiewerk (zie ook 3.2 en 4.1). Even traditiegetrouw
vindt enkele weken voor dat kamp een informatie-avond plaats voor die ouders die
daar behoefte aan hebben. In 1983 werd deze avond gehouden in de aula van de
school. Het fragment in (11), uit het begin van de avond, geeft het overleg over de
taalkeuze weer (zie verder Giesbers & Kroon 1985).
(11) vz.:

Ehm: ik eh vraag ieder jaar of dat ' t bezwaarlijk is, eh: of dat ik eh: of
wat jullie 't prettigste vinden, of dat ik Ottersums praat of Nederlands.
Ik zie hier namelijk een hele hoop eh mensen die eh gewoon, zijn om eh
Ottersums te praten, en dan eh: vin ik dat eh: voor mij zelf ook net zo
makkelijk, dus eh: zegt U 't maar.
((beleefd en enigszins verlegen gegrinnik van enkele leidsters. De eerste reactie
is van een man))
Ottersums
vz.: Ja? Goed ((een van de leidsters maakt een opmerking))
Ria: Wat 'n opluchting Joop ((grinnekend))
vz.: Wablief? ((een moeder reageert))
mo.: as wij nou ζεΎο da+w3 at andsRS wila, wa+ dan? ( >= zeggen dat we 't
anders willen, wat dan?')
vz.: dan э, duk ne-daidants ('dan eh: doe ik Nederlands') ((lacht))
((Gelach van andere aanwezigen. Wat geroezemoes en opmerkingen over en
weer. De voorzitter kiest voor Nederlands))

Een observatie uit 1984 maakt duidelijk dat dit geval niet op zichzelf staat. Ter
gelegenheid van het vijfde lustrum van een plaatselijke vereniging vinden twee
dagen lang allerlei activiteiten plaats. Een bekende persoon, autochtoon Ottersummer, treedt op als een soort ceremoniemeester en doet dit in dialect. Op het moment
dat hij in het openbaar een even bekende, maar allochtone, niet het Ottersums dialect
sprekende dorpsgenoot moet toespreken, verontschuldigt hij zijn dialectgebruik met
de opmerking dat "nu eenmaal afgesproken is deze avond dialect te spreken".
Ongeveer een uur later, in een vergelijkbare situatie, maar nu met de burgemeester
als gesprekspartner, wordt echter zonder commentaar overgeschakeld naar het
Nederlands. De druk van de conventie is nu blijkbaar te groot.
Hoe weinig vastomlijnd een en ander thans ligt wordt overigens de daarop
volgende dag duidelijk. Lange tijd spreekt nu dezelfde spreker in dezelfde hoedanig
heid als publiek spreker in het Nederlands om pas na enkele uren weer terug te keren
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tot het dialect.
Een gesprek met Gemma, een van de hiervoor genoemde informanten, tevens een
van de bestuursleden van het kindervakantiewerk, ligt volkomen in de lijn van deze
observaties. Zij vermeldt dat zij vaak commentaar krijgt op haar taalkeuze bij het
spreken in het openbaar, zowel bij dialect spreken als bij een keuze voor het
Nederlands. Juist vanwege dergelijke voorvallen bespreekt zij vaak het onderwerp
taalkeuze met andere mensen uit het dorp die met dezelfde problemen geconfronteerd worden. Eensluidende afspraken of adviezen vloeien daar echter niet uit voort.
Tegelijkertijd merkt zij op dat het steeds vaker voorkomt dat dialectsprekers in
situaties komen waarin zij in de minderheid zijn en zich dan aanpassen door ook
Nederlands te spreken. Merk op dat deze observatie in tegenspraak is met Kroon &
Liebrand (1983:365) waar nog het omgekeerde verondersteld wordt, i.e. dat dialectsprekende jongeren het zich kunnen permitteren de voorkeur te geven aan dialectsprekende vrienden, omdat ze de meerderheid vormen. Gemma's observatie lijkt
voor wat betreft de situatie in 1984 echter alleszins reëel, als we kijken naar de
resultaten op de met Kroon & Liebrand (1983) vergelijkbare vraag uit de Enquête
1984: 'Met wie ga je liever om?' met als mogelijke antwoorden 'dialectsprekers',
'standaardtaalsprekers' of 'maakt niet uit' (m.n.u.) (de vraag is alleen gesteld op de
formulieren voor jongeren; N=117). Uitgesplitst naar taalachtergrond kiezen zowel
dialect- als standaardtaalsprekers voor het overgrote deel voor 'm.n.u.', zij het dat
ook nu de dialectsprekers de meerderheid vormen van diegenen, die kiezen voor de
eigen taalgroep (evenals bij Kroon en Liebrand gaat het alleen om sprekers van het
'streekdialect'). Zie tabel 3.1.5. Het tijdsverschil met de data van Kroon en Liebrand
is nog geen vier jaar en in dat licht bezien mag het verschil tussen beide jaren (hoewel
niet statistisch significant) in ieder geval interessant genoemd worden. Wel kan een
mogelijke verklaring van dit verschil ook liggen in het feit dat de groep respondenten
in 1980 ook bestond uit jongeren uit (een deel van) Gennep en Ven-Zelderheide.

Tabel 3.1.5.

Voorkeur van jongeren voor vrienden/vriendinnen in 1980 en 1984.
Percentages.
dec. 1980 (n=59/43)
dial.
s.L
m.n.u.

Dialectsprekers
S.t.-sprekers

42,4
4,8

5,1
16,7

52,5
78,6

maart 1984 (п=54/5П
dial.
s.t.
m.n.u.
24,1
3,9

5,5
13,7

70,4
82,4

Anderzijds maken informanten melding van het gegeven dat tot goede bekenden
altijd dialect gesproken wordt, ook als deze nederlandstalig zijn en antwoorden/
spreken in de standaardtaal. Trees vermeldt tot een van oorsprong Amsterdams
mede-koorlid, die al langer in Ottersum woont, dialect te spreken, terwijl ze dat niet
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zou doen tegen een relatief onbekende. Hetzelfde geldt voor Jules, die vaststelt dat
het voor hem onmogelijk is Nederlands te spreken tot goede bekenden, ook al spreken
deze zelf Nederlands tot hem.
Ten slotte willen we opmerken dat al deze snelle veranderingen in de perceptie van
de sprekers leiden tot veranderingen in hun taalgebruik zelf. We leiden dat af uit de
antwoorden op de enquête-vraag 'Wat vindt U dat U nu zelf overwegend spreekt?'
met de antwoordmogelijkheden zoals in tabel 3.1.6.
Tabel 3.1.6.

Perceptie van het eigen taalgebruik, 1984. Frequenties en percentages.
N

%

Zuiver dialect
Dialect met Nederlandse invloeden
Zuiver Nederlands
Nederlands met dialect-invloeden

79
131
58
168

18,1
30,1
13,3
38,5

Totaal

436

100,0

Weinig respondenten vinden van zichzelf dat ze "zuiver" dialect spreken, maar nog
minder wordt gekozen voor "zuiver Nederlands". Het hoogste percentage respondenten voor "zuiver dialect" vinden we, zoals te verwachten was, in de leeftijdsgroep
'50 jaar en ouder' (N=91), waar het echter ook maar 35,2% (n=32) bedraagt.
Op grond van de in dit hoofdstuk geschetste sociodialectologische situatie menen we
te mogen concluderen dat sprekers in Ottersum in hoge mate evenwichtig bidialectaal zijn. Zeker geldt dit voor de jongere generaties, omdat reeds in het hierboven
genoemde TPG geconcludeerd werd dat er niet of nauwelijks sprake was van moeilijkheden met het Nederlands op structureel-linguïstisch niveau (Giesbers, Kroon &
Liebrand 1988).
Voor een onderzoek naar code-switching is dit gegeven niet ongunstig. Bijvoorbeeld Fishman ( 1972:437-438) wijst erop dat het belangrijk is processen van taalkeuze te beschrijven in omstandigheden waarin gebrek aan taalkennis geen rol speelt, om
zodoende beter begrip te krijgen van deze fenomenen in ook andere omstandigheden,
waar dalbijvoorbeeld wel een rol speelt, zoals bijvoorbeeld in imm igranten-gemeenschappen.
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3.2 DATAVERZAMELING

3.2.1 Inleiding
Bij de dataverzameling voor code-switchingonderzoek is het in het bijzonder van
belang rekening te houden met de kenmerken van code-switching als een specifiek
verschijnsel van mondeling taalgedrag. Zie ook hoofdstuk 1.
Blom & Gumpcrz (1972:431) suggereren al dat code-seleclieregels vergelijkbaar
zijn met grammaticaregels in die zin dat ze niet op het niveau van het bewustzijn
werkzaam zijn; er is geen sprake van duidelijk geformuleerde voorschriften die de
spreker bewust uitvoert (zie ook 1.2). Blom en Gumpcrz baseren deze constatering
o.a. op het verschijnsel dat sprekers switchen op een manier die in tegenspraak is met
door die sprekers uitgesproken bedoelingen dienaangaande. Ook bijvoorbeeld Lance
(1975:148), DiPietro (1978:276), Nartey (1982:184) en Chana & Romaine (1984:5)
gaan in op het onbewuste en automatische karakter van veel code-swiichinggedrag.
Anderzijds zijn sprekers zich zeker wel bewust van het voorkomen van codeswitching op zich (Poplack 1980:594) en/of van evaluatieve reacties daarop (Chana
& Romaine 1984:6), en zeker intentionele vormen van code-switching kunnen wel
degelijk bewust gepland en uitgevoerd zijn (DiPietro 1978:276), maar waar het om
gaat is dat met name de exacte vorm van het code-switchinggcdrag niet gestuurd
wordt door een bewust controleproces.
Vaak worden sprekers zich er pas achteraf via bandopnames bewust van dát ze
überhaupt geswitcht hebben (DiPietro 1978, eigen ervaringen van de onderzoeker)
of van de manier waaróp ze dat gedaan hebben (Gumperz & Wilson 1971:161, Blom
& Gumperz 1972, Seliger ms.:29).
Gesprekken en observaties in Ottersum bevestigen het bovenstaande, zoals we al
hebben laten zien in 3.1.2, waar het bijvoorbeeld ging over de reflectie op het gebruik
van het dialect of de standaardtaal bij het spreken in het openbaar.
Illustratief is ook een naar aanleiding van het werk van de NCDN-onderzocksgroep
1984 gevoerd gesprek met Gemma, een van de bestuursleden van het KVW (zie
hierna), waarbij ze een opname te horen kreeg van haarzelf als voorzitter van een
leidersvergadering en waarin door haar veel "gemixt" werd. De eerste reactie isereen
van verbazing, en de onmiddellijke constatering dat dialect en standaardtaal door
elkaar gebruikt worden. Toch vermeldt Gemma naar aanleiding van een vraag dienaangaande dat het niet zo is dat ze zich nu pas voor het eerst bewust wordt van
dergelijk taalgedrag. Tijdens het spreken bij dergelijke gelegenheden denkt ze wel
eens bij zichzelf "Wat doe ik nou toch?" en ze neemt zich dan voor om óf Nederlands
óf dialect te spreken. Dcsgevraagdreflecterend op het genoemde code-mixinggedrag
vermeldt Gemma dat dit verschijnsel zich in het algemeen voordoet als ze eigenlijk
Nederlands wil spreken, maar wat uileindclijk gerealiseerd wordt, Nederlands of
dialect, is in hoge male afhankelijk van wie bij zo'n bijeenkomst toevallig dicht in
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de buurt zit en/of in welke variëteit de laatste vraag gesteld is.
Het vanzelfsprekende karakter van code-switching is ons inziens eveneens af te
leiden uit het gegeven dat we bijzonder weinig voorbeelden van sponiane metacommunicatieve opmerkingen of commentaren ten aanzien van code-switchingverschijnselen vastgesteld hebben.
Een geval deed zich voor tijdens een commissie-bijeenkomst zie (3.2.3), waarbij
een van de aanwezigen de door Gemma veel gebruikte mix νοεκιχ,/αοΓ, 'vorig jaar',
enigszins verbaasd en wat lacherig herhaalde in de uiting
(1)

he T ? семх jaar ?

zonder dat dit overigens leidde tot verder commentaar of reacties van de andere
aanwezigen.
Een duidelijk geval deed zich voor tijdens een gesprek van de onderzoeker en een
collega van hem met de hoofdonderwijzer van de Ottersumse basisschool, waarbij
de onderzoeker en de onderwijzer met elkaar dialect spraken (zij zijn al jaren bekend
met elkaar), terwijl door beiden standaardtaal werd gesproken tot de derde aanwe
zige. Plotsel ing onderbreekt de onderwijzer het gesprek en spreekt zijn verwondering
erover ui t hoe soepel, snel en consistent er voortdurend geswitcht wordt (zonder deze
vakterm te gebruiken uiteraard). Volkomen in overeenstemming met de feiten doet
hij daarbij de constatering dat het switchen praktisch volkomen parallel loopt met
verandering van blikrichting, c.q. in oogcontact. Het aankijken van een andere
gesprekspartner gaat meteen gepaard met een switch naar het Nederlands, resp. het
dialect.
Een indirecte observatie van het feit dat code-switching een geaccepteerde
strategie is, terwijl anderzijds niet alle taalgedrag onopgemerkt verloopt, stamt uit
een plenum voor ouders van vijfde klasleerlingen van de lagere school (zie ook
hierna). Na expliciet overleg daarover met de aanwezige ouders heeft de voorzitter
besloten de standaardtaal te gebruiken (zie (11) in 3.1.2). Na de pauze hanteert hij
echter enige tijd dialect en/of een mix van standaardtaal en dialect om uiteindelijk
weer bij standaardtaal uit te komen. Niemand van de aanwezige leiders of ouders
reageert hierop of geeft zelfs maar blijk van enige reactie. Wat later gebruikt de
voorzitter echter een blijkbaar zeer idiolectische uitdrukking, te weten piezewieten
in de uiting
(2)

(-) maar verder hebben de kinderen niks te piezewieten

min of meer weer te geven als '(niets) in te brengen', die bij de rest van de hoorders
volslagen onbekend is. Het gevolg is een enorme hilariteit en bulderend gelach, ter
wijl de opmerkingen niet van de lucht zijn en waarbij door iemand zelfs expliciet
verwezen wordt naar de onderzoeker met een uiting in de geest van 'hee da's goed
voor het taalonderzoek'.
Observaties als de voorgaande en uit 3.1.2 maken duidelijk dat ook in Ottersum
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code-switching een strategie is die frequent gehanteerd wordt, die als zodanig ook bij
sprekers bekend en geaccepteerd is, maar die desondanks zelden onderwerp is van
bewuste reflectie en die bijgevolg ook niet op een hoog niveau van bewustzijn
verloopt.
Aansluitend op het bovenstaande is het eveneens van belang op te merken dat codeswitching in de zin van deze studie (zie 1.0) vooral kenmerkend is voor spontaan en
informeel taalgebruik (vgl. o.a. McMenamin 1973:479).
Het is tegen deze achtergrond dat in het algemeen gepleit wordt voor een dataverzameling op grond van natuurlijk taalgedrag, bij voorkeur verzameld via vormen van
participerende observatie.
Andere dan de al genoemde overwegingen vormen vaak een verdere ondersteuning voor dit methodisch desideratum.
Zo wijst Gumperz (1970b: 132) op de tegenspraak die kan bestaan tussen wat of hoe
sprekers zeggen te spreken en hoe ze in werkelijkheid spreken, observaties die ook
te vinden zijn bij Clyne (1967:24) en Treffers (1987:35). Nauw hiermee in verband
staat de observatie dat taalmateriaal, verzameld in een meer of minder formele interviewsituatie ten behoeve van onderzoek, niet noodzakelijkerwijs een weerspiegeling
is van het ongedwongen, alledaagse taalgebruik, bijvoorbeeld wat betreft de mate
van 'dialecticiteit' (Blom & Gumperz 1972, Elías-Oliváres 1976:191-192, Hoppenbrouwers 1985:158).
Poplack (1980:585) wijst er bovendien nog expliciet op dat code-switching niet
zelden een gestigmatiseerde vorm van taalgebruik is, waardoor bijvoorbeeld het
ontlokken van acceptabiliteits-oordelen weinig zinvol is (vgl. ook Sobin 1984:295).
Aansluitend hierop kan gewezen worden op 1.3, waar we al zijn ingegaan op de
onwenselijkheid van experimenten in het algemeen voor onderzoek naar codeswitching, een gegeven dat in Ottersum nog bevestigd is door observaties in het kader
van het al genoemde onderzoeksproject door studenten. Ten behoeve van een
onderzoek naar aspecten van dialectverandering en -verlies werd namelijk aan
proefpersonen gevraagd in het dialect afbeeldingen te benoemen, zinnetjes te
vertalen en een lokaal krantebericht na te vertellen. Opvallend was hoe in de
testsituatie diverse malen standaardtaalvormen gebruikt/genoemd werden, terwijl in
de gesprekjes die na afloop vaak ontstonden, diezel fde vormen wel in het ("correcte")
dialect gerealiseerd werden. Labov (1971:450) spreekt dan ook over een "general
sociolinguistic principle" dat "Whenever a subordinate dialect is in contact with a
superordinate one, linguistic forms produced by a speaker of the subordinate dialect
in a formal context will shift in an unsystematic manner towards the superordinate."
Een mogelijke oplossing omditprobleem te omzeilen ligt, aldus Labov, bij linguïsten
die "native speaker" zijn van de betreffende taalvariëteit en gebruik kunnen maken
van hun intuïtieve kennis.
In dezelfde lijn ligt de opmerking van Gumperz (1970a:222) en McEntegart & Le
Page (1982:108) die in verband met dergelijke problemen ervoor pleiten om bij de

81

dataverzameling zoveel mogelijk gebruik te maken van (getrainde) "insiders" uit de
betreffende gemeenschap zelf.
Van meet af aan is veel code-s witchingonderzoek dan ook gebaseerd op corpora van
natuurlijk taalgedrag, aangelegd op grond van participerende observatie of zo
informeel mogelijke gesprekken. Zie o.a. McMenamin (1973), Douglas-Cowie
(1978), Pfaff (1979), Bickcrton (1980), Clyne (1980), Poplack (1980), Pedcrsen
(1985).
3.2.2 Participerende observatie in Ottersum
Op grond van de in de vorige paragraaf geschetste stand van zaken is ook ten behoeve
van ons onderzoek gekozen voor het samenstellen van een corpus code-switchingdata via participerende observatie.
Wester (1981) noemt als centrale kenmerk van participerende observatie dat men
zich het "lidmaatschap" probeert te verwerven van een groep of institutie, of
deelgenoot probeert te worden van de cultuur die men wil onderzoeken, zodanig dat
men zich een "insiders view" kan verwerven, waardoor gedrag geïnterpreteerd kan
worden vanuit het perspectief van een bepaalde groep: observatie is dan meebeleven.
Overigens, zo merkt Wester op, wordt 'participerende observatie' ook wel in een
beperkte betekenis opgevat, waarbij dan alleen gedoeld wordt op participerende
observatie als dataverzamelingsmethode sec.
Verder zal men participerende observatie eerder aantreffen in vraagstellingen in
een "context of discovery" dan in een "context of justification", d.i. waar toetsing
centraal staat. Participerende observatie is dan ook vaak een typisch kwalitatieve
onderzoeksstrategie met een ruime, open vraagstelling (cf. a.w.:189).
Participerende observatie sluit dan ook goed aan bij de specifieke kenmerken van
code-switching zoals geschetst in 3.2.1 en bij het exploratieve en descriptieve
karakter van onze vraagstelling. Met betrekking tot de vraag in hoeverre participerende observatie bij ons alleen een dataverzamelings-methode is nemen we min of
meer een middenpositie in. Immers, waar het gaat om de syntactische en laalproductie-kenmerken van code-switching is deze studie overwegend descriptief van aard,
waarbij alleen ten aanzien van de "constraints-discussie" ook sprake is van een
moment van toetsing, terwijl er met betrekking tot de extra-linguïstische typering van
code-switching zeker ook sprake is van een verder exploreren van en gestalte geven
aan deze typeringen in de voortgang van het onderzoek zelf. In dit laatste geval
gebruiken we participerende observatie ook in zijn ruime betekenis, dus in een
"context of discovery", terwijl het in het eerste geval vooral gaat om participerende
observatie in zijn beperkte betekenis van dataverzamelingsmethode.
De dataverzameling is uitgevoerd door de onderzoeker zelf en wel, zoals reeds
vermeld, in zijn voormalige woon- en geboorteplaats Ottersum.
In het licht van het voorgaande zijn de voordelen van deze werkwijze evident. De

82

participerend observant, i.e. de onderzoeker, is zowel "native speaker" van het "subordinate dialect" alsook linguïstisch geschoold (cf. Labov 1971, hiervoor) en hij kan
beschouwd worden alseen "insider" uitde gemeenschap zelf (cf. Gumperzen McEntegart en Le Page, hiervoor). Sialusverschillen en andere distantiërende kenmerken
die kunnen voortvloeien uit de onbekendheid van sprekers met de participerend observant (cf. Bell 1984:169), zijn zo tol een minimum gereduceerd, waardoor een
maximum aan natuurlijk taalgebruik gegarandeerd is. Dit effect hebben wc in ons
onderzoek nog versterkt door opnames te maken in sociale domeinen waarin de
onderzoeker zo natuurgetrouw mogelijk zou kunnen functioneren. We zijn hiertoe
uitgegaan van een zogenaamd "familiemodel" en een "verenigingsmodel".
In het kader van het "familiemodel" zijn opnames gemaakt van conversaties in
huiselijke kring, hetzij in Ottersum, hetzij ten huize van de onderzoeker zelf, wanneer
daar familieleden uit Ottersum waren.
Deze werkwijze van het verzamelen van het bij uitstek informele taalgebruik uit
de eigen huiselijke omgeving is geïnspireerd op Gumperz (1970b: 138), waar Puertoricaanse studenten zorgen voor opnames uit het eigen ouderlijk huis; vergelijk ook
McMenamin (1973) en Bentahila & Davies (1983). Ook latere publicaties als BerkSeligson (1986:319) en Treffers (1987:42) wijzen op het bijzonder natuurgetrouwe
karakter van in dergelijke omstandigheden opgenomen taalgebruik.
Een bijzonder groot voordcel van zo'n "familiemodel" is uiteraard dat de maker
van de opnames geen buitenstaander is. Zijn positie en zijn relatie tot de overige participanten zijn niet anders dan anders en er hoeven dan ook geen (informele)
discussies geforceerd te worden door het van buitenaf inbrengen van controversiële
onderwerpen van de kant van de onderzoeker. Bovendien zijn de opnames achteraf
veel betrouwbaarder te interpreteren, wat met name (maar niet alleen dan) van belang
is bij het vaststellen van de extra-linguïstische typering van de switches, waarvoor
een goed inzicht in situationele, contextuele en persoonsgebonden kenmerken van
het communicatieproces van groot belang is.
Via de opnames en observaties in het kader van het "verenigingsmodel" hebben we
emaar gestreefd een zo goed mogelijke doorsnede te krijgen van het gebruik van dialect, standaardtaal en code-switching in Ottersum als gemeenschap. Meer dan door
opnames in een winkel, aan een loket, in wachtkamers of in welke andere openbare
gelegenheden al niet meer, achtten we juist een data-verzameling in het kader van de
activiteiten van een vereniging het meest ideaal om greep te krijgen op het communicatieproces tussen diverse mensen in zoveel mogelijk verschillende situaties. Om
deze voordelen optimaal te benutten is gekozen voor participerende observatie
binnen de plaatselijke vereniging voor kindervakantie-activiteiten, het KVW (KinderVakan tie Werk). Dit KVW is elk jaar verantwoordelijk voor velerlei dorpsactiviteiten, van Koninginnedag in april tot St Nicolaas in december, en neemt alleen al
daardoor een centrale plaats in het gemeenschapsleven in.
De centrale verantwoordelijkheid voor alles wat met de vereniging te maken heeft
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berust bij een bestuur, terwijl de daadwerkelijke uitvoering van de vele activiteiten
mede gedragen wordt door een grote groep vrijwilligers, de zogenoemde "leiders";
jongeren vanaf ongeveer 15 jaar vormen de meerderheid van deze leiders.
In het voorjaar en de zomer van 1983 verzorgde het К VW de volgende activiteiten.
De festiviteiten ten behoeve van koninginnedag, een 'kamp' voor alle leerlingen van
de vijfde klas lagere school, een recreatieve fietstocht voor volwassenen (inmiddels
uitgegroeid tot een traditioneel dorpsfestijn, opgezet als inkomstenbron voor de
eigenlijke activiteiten), een zogenoemde driedaagse, d.z. vakantie-activiteiten voor
6-12- jarigen op drie achtereenvolgende dagen en een wandclvierdaagse voor 4-15jarigen. Deze wandclvierdaagse, geënt op de Nijmeegse grote broer, bestaat al sinds
1958 en is dan ook van regionale betekenis. Voorjaar 1983 werd bovendien een
reünie georganiseerd voor oud-KVW-medewerkers, waartoe de onderzoeker overigens ook behoort. In verband met het vijfde klasserskamp dient nog opgemerkt te
worden dat enkele weken vantevoren een informatie-avond georganiseerd werd ten
behoeve van de ouders.
Het bestuur bestond dat jaar uit 9 personen. Dit waren 4 mannen, in leeftijd
variërend van 25 tot 43 jaar, en allen dialectsprekend. Twee van hen waren nietautochtoon Ottersums, maar wel afkomstig ui t de streek, te weten Mook en Vierlingsbeek. Verder bestond het bestuur uit 5 vrouwen, in leeftijd variërend van 21 tot 38
jaar, waarvan 4 dialectsprekend en één afwisselend-sprekend. Deze laatste was
afkomstig uit Rosmalen, de andere vier uit Ottersum of Gennep.
Door de in vergelijking met bijvoorbeeld een sportvereniging open structuur en de
diversiteit aan activiteiten was dit KVW welhaast ideaal voor de participerende observatie van taalgebruikspatronen. Taalgebruik kon zo geobserveerd en verzameld
worden van (jong) volwassenen, jongeren en kinderen, van standaardtaalsprekers,
dialectsprekers en afwisselend-sprekers, van zowel mannen als vrouwen en in
interacties van volwassenen onderling, kinderen onderling, volwassenen tot ouders,
tot kinderen, etc.
Bovendien was het in het kader van dit KVW gemakkelijk om te komen tot een
bepaling van de rol van de onderzoeker naar het veld ('veldrelaties') en naar het
onderzoek toe ('onderzoekersrol'); vergelijk Wester (1981:189 evlg.). Door de
bekendheid en ervaring van de onderzoeker met het KVW (en vergelijkbare activiteiten) in het verleden en via contacten in de huidige vereniging was het mogelijk in
deze een open benadering te kiezen en uit te gaan van een duidelijke positie en
identiteit. Als zodanig werd er voor gekozen dat de onderzoeker gedurende enkele
maanden zou fungeren als tiende bestuurslid en bovendien actief zou meehelpen aan
het voorbereiden en uitvoeren van zoveel mogelijk activiteiten. In de termen van
Wester (1981:192): er is gekozen vooreen 'imcgraal' en 'actief' lidmaatschap. Op
deze manier werd bovendien meteen zorggedragen voor een tegenprestatie voor de
gastvrijheid van de vereniging.
Een en ander maakte het vervolgens mogelijk om, wat betreft de relatie naar het
onderzoeksdoel toe, te voldoen aan de eis "(-) het veld met open vizier te benaderen,
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zonder dat het onderzoeksdoel zodanig wordt toegelicht dat de betrokkenen zich in
hun gedrag naar het onderzoek toe gaan aanpassen: "the rule, then, is to be honest,
but vague and imprecise' (-)" (Wester 1981:192). Toegelicht werd namelijk dat de
onderzoeker zou meedraaien om zo een beeld te krijgen van het gewone, alledaagse
taalgebruik in een vereniging, waarbij veel verschillende mensen betrokken zijn.
Tevens werd vermeld dat hij af en toe opnames zou maken en misschien hier en daar
interviews zou afnemen. Ook bij het eerste optreden van de onderzoeker in "leidersvergaderingen" e.d. werd deze toelichting gegeven. In feite was het enige wat niet
toegelicht werd dat het onderzoek specifiek ging om code-switching tussen dialect
en standaardtaal.
Om het maken van aantekeningen te vergemakkelijken heeft de onderzoeker
bovendien op vergaderingen genotuleerd, wat bovendien ook weer een 'contraprestatie' was, die zeer op prijs werd gesteld.
Voorzover er al expliciet gereageerd werd, was het opvallend dat mensen zich juist
gerustgesteld toonden door het feit dat het om een faa/onderzoek ging; een studie
naar het eigen dagelijks taalgebruik vindt men blijkbaar veel minder "eng" dan wat
wel aangeduid werd met "psychologische dingen" e.d. Een van de bestuursleden vermeldde bovendien uitdrukkelijk dat zijn toestemmend oordeel voor het onderzoek
ook te maken had met het feit dat de onderzoeker "een oude bekende" was.
Het streven naar een "integratieve" en "actieve" rol voor de onderzoeker is achteraf
beschouwd uitstekend gelukt. Zeker vanaf het moment dat de hoofdactiviteiten van
het KVW, de driedaagse en de wandelvierdaagse, voorbereid en uitgevoerd moesten
worden, werd hij steeds meer gezien als een vaste schakel in zowel de voorbereiding,
de organisatie alsook de uitvoering, iets wat o.a. ook bevorderd zal zijn door het
aandragen van nieuwe ideeën, wat weer mogelijk was door de eerdere ervaringen met
dit soort werk.
Illustratief mag in dit verband heten dat tijdens een van de zomeractiviteilen een
van de bestuursleden aan de onderzoeker vroeg of hij nu telkens zijn vrije dagen
moest opnemen, m.a.w. de link met 'werk', i.e. 'een onderzoek', was in dergelijke
concrete situaties totaal uit het bewustzijn verdwenen en niets wijst erop dat dit voor
de andere bestuursleden of de 'leiders' anders was.
Al met al hebben we aldus ook binnen het "verenigingsmodel" de voorwaarden
gecreCerd voor het kunnen verzamelen van zo natuurgetrouw mogelijk taalgebruik.
In de volgende paragraaf gaan we kort in op het uiteindelijk verloop van de diverse
opnames.
3.2.3 Uitvoering en verloop van de dataverzameling
De opnames waarop het uiteindelijke corpus code-switching gebaseerd is, zijn alle
gemaakt van april tot september 1983. Het resultaat was ongeveer 30 uur aan 'ruwe'
opname.
In het kader van het "familiemodel" zijn de opnames vooral gemaakt rond een
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verjaardagsbezoek en enkele kraamvisites ten huize van de onderzoeker. Daarnaast
zijn nog enkele korte fragmenten gezinsinteractie in Oltersum zelf opgenomen. In
totaal heeft het "familiemodel" zo geleid tot ongeveer 5 uur aan ruwe opname.
De opnames zijn alle gemaakt door de onderzoeker, al naargelang de situatie met
behulp van een cassettedeck, een draagbare cassetterecorder of een memorecorder.
De eerstgenoemde opnames werden gemotiveerd met de opmerking dat apparatuur
getest moest worden voor een onderzoekproject, c.q. dat de eerste kraamvisites zo op
originele wijze werden vastgelegd. Hierover ontstonden verder geen problemen en
de apparatuur heeft in het overgrote deel van de gevallen geen merkbare invloed
gehad op de communicatie. Slechts in één geval werd een van de aanwezigen zich
gaandeweg de opname bewust van de memorecorder, waarna het apparaatje op
verzoek werd uitgeschakeld.
De opnames in Oltersum, alle gemaakt met een memorecorder, zijn verder
onopgemerkt verlopen.
Afgezien van een korte opname in het stadhuis van Gennep (zie hierna) zijn alle
overige opnames gemaakt in het kader van het "verenigingsmodel". Het gaat dan om
opnames van bestuursvergaderingen, van plenaire bijeenkomsten van bestuur en
leiders, in feite informatie-bijeenkomsten voor het bespreken en regelen van op
handen zijnde activiteiten (in het vervolg: plenums), van bijeenkomsten van commissies, kleine groepjes bestaande uit een aantal bestuursleden en leiders die op zich
genomen hebben een bepaalde activiteit gedetailleerd voor te bereiden, van activiteiten met kinderen, van de informatieve bijeenkomst voor de ouders van de vijfde
klasleerlingen, en van diverse 'post-situaties', d.z. situaties waarin mensen uit
Oltersum of omgeving een handeling verrichtten bij iemand van hel KVW, zoals zich
inschrijven, iets kopen, etc. Ten slotte zijn bij diverse gelegenheden opnames
gemaakt van wat we samengevat hebben onder de noemer 'conversatie algemeen',
d.w.z. gesprekssituaties waarin niet gespreksdoelcn een rol speelden als overleggen,
vergaderen op basis van een vastgestelde agenda, voorbereiden van activiteiten,
inschrijven van deelnemers voor een activiteit etc. en die niet opgenomen zijn in het
kader van het "familicmodcl". Vaak deden deze situaties zich voor vlak voor of na
een vergadering of andere activiteit.
Opnames tijdens het driedaagse kamp in Ocrle en één plenum zijn gemaakt door
de toenmalige voorzitter van het KVW, alle overige opnames zijn gemaakt door de
onderzoeker. Als apparatuur werd een draagbare cassetterecorder of een memorecorder gebruikt. Vooral bij mobiele activiteiten, zoals met kinderen, werd deze laatste
veelal onopvallend meegedragen in een schoudertas, waarbij dan een op de tas
bevestigde dasspeldmicrofoon zorgde voor voldoende kwaliteit van de opname.
Zoals al gezegd in 3.2.2 werd bij de eerste gelegenheden dat de apparatuur
verscheen een en ander toegelicht onder verwijzing naar een onderzoekproject naar
taalgebruik in verenigingen en met de toezegging dat op verzoek opnames ten allen
tijde slopgezet of desnoods vernietigd zouden worden. Deze loclichiing verzorgde
de voorzitter.
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De apparatuur werd, als hij al opviel, van meet af aan een vertrouwde verschijning,
die zelden of nooit tot problemen leidde. Voorzover valt na te gaan heeft de
apparatuur dan ook nergens de communicatie merkbaar beïnvloed, met uitzondering
van één opname van een groepje jongere leiders en leidsters die, na een kort plenum,
als opdracht hadden in kleine kring te brainstormen over de komende driedaagseactiviteiten. Het groepje had duidelijk meer aandacht voor elkaar dan voor de
opdracht, waardoor de sfeer weinig constructief en erg melig en giechelig was.
Daardoor was de memorecorder van invloed op de communicatie. Er werden veel
opmerkingen gemaakt in het apparaatje, al dan niet bedoeld als plagerijen naar elkaar.
Desondanks, of wellicht daardoor, lijkt deze opname toch een aardig beeld te geven
van dergelijke vormen van communicatie tussen jongeren.
Dat de apparatuur voor het overige een vertrouwd en onopvallend verschijnsel
vormde kan anecdotisch toegelicht worden met uitingen als (3), een uitroep door de
voorzitter tijdens een bestuursvergadering naar aanleiding van enkele ongelukkige
gebeurtenissen, of (4), een uiting van een bestuurslid dat veel te laat op een
vergadering kwam.
(3)
(4)

dit is mit γε'η ρετη to bosxRiiva ετη mit γε^η Ьгт:п1]э up to петпэ ('Dit is
met geen pen te beschrijven en met geen bandje op te nemen')
э: dan lysteR ík wετl эі Ьгт:пцэ af ('Oo dan luister ik 't bandje wel af')

De volgende twee uitingen, beide uit (verschillende) commissie-bijeenkomsten,
geven een beeld van de onopvallendheid van de apparatuur.
(5)
(6)

((naar aanleiding van het afslaan van de memorecorder))
stumli ε τ η?! ('Stond ie aan?!')
dat dir] dat άκε^Ι nox stets ((gelach)) hak helomoi ni ιηε^ιι ετη yoduxt
('Dat ding dat draait nog steeds; had ik helemaal niet meer aan gedacht')

Ten slotte is één korte opname gemaakt buiten het familie- of verenigingsmodel om.
Het betreft twee zeer korte fragmenten aan een balie van het stadhuis in het naburige
Gennep.
De opname is gemaakt door een vriend en collega van de onderzoeker met behulp
van de memorecorder, die verborgen was in een las, toen hij samen met een 53-jarige
man om inlichtingen vroeg ten behoeve van een gezamenlijk historisch project.
Beiden waren niet helemaal onbekenden voorde dienstdoende ambtenaren; beiden
ook beheersen het dialect en hanteerden dit ook tegenover de ambtenaren. De
precieze taalachtergrond van deze ambtenaren is uiteraard niet na te gaan, maar op
grond van de opname kan geconcludeerd worden, dat ze het dialect uit de streek
beheersten en ook niet ongenegen waren het te gebruiken na aangesproken te zijn in
het dialect.
Ter afsluiting van deze paragraaf moet opgemerkt worden dat los van de eigenlijke
opnames voortdurend notitie is gemaakt van allerhande observaties, hetzij ter plekke,
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bijvoorbeeld tijdens het notuleren, hetzij zo gauw de mogelijkheid zich voordeed.
Observaties zijn overigens niet beperkt gebleven tot de periode van de opnames,
maar zijn voortdurend aangevuld en bijgehouden als er gelegenheid en aanleiding
voor was.
Het voortdurend observeren van situaties en communicatie-patronen in de Ottersumse gemeenschap, c.q. van mensen, die tot de Ottersumse "taalgemeenschap" gerekend kunnen worden, werd zo een belangrijk hulpmiddel bij het analyseren van het
uiteindelijke corpus code-switching op linguïstisch en extra-linguïstisch gebied.
Op grond van deze observaties genoteerde uitingen, zoals (3)-(6) hiervoor, maken
overigens geen deel uit van het uiteindelijke corpus, als ze niet ook tevens op band
staan. Met name voor de linguïstische analyses zouden uitingen die niet meer
gecontroleerd kunnen worden op hun letterlijke vorm, ongewenst zijn. We maken
uiteraard wel in alle gevallen gebruik van geobserveerde uitingen om onze keuzes ten
aanzien van operationalisatie en analyse van de diverse vormen van code-switching
te funderen en toe te lichten.

3.3 DATAVERWERKING EN ANALYSE
In deze paragraaf gaan we nader in op de verwerking van de bandopnames tot het
uiteindelijk te analyseren corpus taalmateriaal en op de analyseprocedures die op
elke code-switch zijn toegepast om te komen tot een typering op linguïstisch, extralinguïstisch en taalproductie-niveau.
3.3.1 Inleiding: van bandopname tot analyse-eenheid
De verdere verwerking is als volgt verlopen. Elke opname werd zo snel mogelijk
globaal beluisterd, waarbij zo nodig nog aantekeningen werden gemaakt over wie
waar aan het woord was en over andere relevante aspecten van context en situatie.
Tevens werden dan de eventuele observaties genoteerd en uitgewerkt voorzover dat
nog niet gedaan was.
De volgende stap was het transcriberen van de opnames. Voor het weergeven van
het dialect is daarbij gebruik gemaakt van de in Goossens (1973) ontwikkelde
fonologische spelling voor het Gcnneps, c.q. Ottersums, terwijl het Nederlands als
regel is weergegeven volgens de gangbare spellingconventies, een en ander in
navolging van de al eerder in het Taaiproject Gennep (zie 3.1.2) gevolgde procedure.
Week het gehanteerde Nederlands echter opvallend af van de (regionale) standaardnorm, dan werd de betreffende variatie in de transcriptie weergegeven. Dit alles
impliceert dat de in dit boek gehanteerde IPA-symbolen gezien moeten worden als
een "broad transcription".
Op discourse-niveau is getranscribeerd op basis van het toneelsysteem (of:
dramaturgische notatie; zie o.a. Renkema 1987:186-189), d.w.z. elke spreker op een
nieuwe regel, maar gelijktijdig uitgesproken uitingen, 'back channel'-gcdrag als ja,
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mhm mhm, nou, e.d. zijn zoveel mogelijk genoteerd op de plaats waar ze parallel
lopen met de uitingen van een andere spreker. Behalve de spreker is ook bij elke
uiting de direct geadresseerde en zo nodig de indirect geadresseerde genoteerd, ook
als het hierbij ging om meer dan één persoon of om een ongedifferentieerde groep.
Verder is volgens gangbare conventies aantekening gehouden van zaken als
nadruk, moeilijk of niet verstaanbare uitingen, eventueel benodigd commentaar,
etc. Zie de 'Conventies voor transcriptie'. Symbolen voor harder/zachter,~=^^L
resp. J^--^^
. c.q. sneller/langzamer, -5>—>—
resp. - < — < —
,
spreken zijn alleen gebruikt in gevallen waarin die informatie relevant was voor de
interpretatie, en dus ook de analyse, op extra-linguïstisch niveau (cfr. hierna). We
hebben ze in de voorbeelden in dit boek niet meer overgenomen.
De transcripties zijn gemaakt door de onderzoeker zelf, niet in de laatste plaats
omdat hij "native speaker" is van het Ottersums. Pogingen tot het laten transcriberen door een assistent strandden dan ook op een te grote onbetrouwbaarheid van het
resultaat Bovendien kon de onderzoeker vanwege zijn participerende activiteiten in
het overgrote deel van de gevallen snel en betrouwbaar de sprekers hericennen en
vanwege zijn kennis van context en situatie was het voor hem bovendien relatief
gemakkelijk de direct en indirect geadresseerden te plaatsen.
Tot slot nog het volgende. In eerste instantie zijn opnames in hun geheel getranscribeerd, waarbij bovendien de lengte van elke pauze bepaald werd tot op tienden van
seconden. Deze werkwijze bleek al snel veel te tijdrovend, waama alleen nog maar
de passages met enigerlei vorm van code-switching getranscribeerd zijn, terwijl voor
de pauze-aanduiding volstaan is met een globale karakterisering (zie hiema).
Overigens zijn bij het analyseren van de aldus getranscribeerde code-switches de
betreffende passages nogmaals beluisterd om de code-switch, de exacte positie
ervan, etc. zo betrouwbaar mogelijk vast te stellen.
Behalve een procedure voor de transcriptie moest er ook een procedure vastgesteld
worden voor het bepalen van wanneer en waar er sprake is van code-switching.
Voor de vraag naar het wanneer zijn we uitgegaan van onze definitie van codeswitching in 1.0, het door eenzelfde persoon afwisselend gebruiken van twee of meer
talen en/of taai-variëteiten binnen één communicatieve situatie.
Dit impliceert dat we ook ingaan op code-switching tussen gespreksbeurten, zowel
in passages waar de betreffende persoon afwisselend spreker en direct geadresseerde
is, alsook in die gevallen waarin een spreker een tijdje niet meer aan het woord is
geweest. Vergelijk de geconstrueerde voorbeelden (1) en (2).
(1)

A —» В:
В -> A:
С -> В/А:
А -» С:

woR уэ+п yili hm dit join?
('Waar gaan jullie heen dit jaar?')
non fRcnjkRik —
('Naar Frankrijk')
Oo wij ook, toevallig zeg
Ψαατ gaan jullie dan?
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(2)

A -» В: idem als in (1)
В -» A: idem als in (1)
С -» В: idem als in (1) ((С en В zetten het gesprek alleen voort; na
enkele minuten mengt A zich weer in het gesprek))
А -> С: Maar WAAR in Frankrijk gaan jullie dan?

Met nadruk zij hier opgemerkt dat pas tot code-switching besloten werd als de
spreker eerder in de communicatie-situatie duidelijk de andere variëteit had gebruikt.
Zo zijn er weliswaar diverse dialectuitingen van kinderen te constateren bij de
opnames van de kampeeractiviteiten en gezien de taalsociologische situatie in
Ottersum is er in die gevallen zeer waarschijnlijk geswitcht van standaardtaal naar
dialect, maar tot dit laatste is enkel en alleen besloten als ondubbelzinnig uit diezelfde
opname op te maken was dat hetzelfde kind eerder Nederlands had gesproken.
Hetzelfde probleem deed zich voor bij andere relatief anonieme situaties, zoals de
diverse 'post-situaties', waarbij nogal wat uitingen niet bruikbaar waren voor verdere
analyse door het ontbreken van een ondubbelzinnig referentiekader.
De vraag naar waar in de communicatie de switch zich voltrekt is niet altijd even
gemakkelijk te beantwoorden. Aangezien dit al geldt in het geval van (verwante)
cultuurtalcn als Engels-Nederlands of Frans-Vlaams/Nederlands (zie bijv. Clyne
1980:403, Daan 1987:121 of Treffers 1987:66), is deze constatering zeker relevant
in het geval van dialect en standaardtaal met een vele malen grotere structurele
overlapping.
Allereerst moet opgemerkt worden dat we in beginsel getranscribeerd hebben in
dat taalsysteem dat de spreker op het moment van spreken hanteerde totdat duidelijk
sprake was van een of meer woorden of woorddelen uit de andere variëteit.
Onvermijdelijk zijn daardoor bepaalde woorden of zinsdelen nu eens als dialect, dan
weer als Nederlands getranscribeerd, waarbij de verschillen nog slechts naar voren
komen via variatie in accent, intonatiepatronen en/of de kennelijke "taalwil" van de
spreker (Daan 1967:6-7). Een en ander sluit aan bij het groeiend besef dat sprekers
goed 'weten' wat ze willen realiseren en dat er daarbij in de optiek van die sprekers
zélf slechts sprake is van twee discrete mogelijkheden, variëteit A of В (cf.
Willemyns 1985:194-195; zie ook DiPietro 1978:279). Zelfs in gevallen waarin
variëteiten voor de linguïst duidelijk een continuum vormen (zoals in het geval van
Creool-variëteiten), lijken sprekers veeleer te switchen van A naar B, waarbij
dergelijke switches gemarkeerd worden door een duidelijke verandering in stemgebruik (Montgomery 1986:83). Zie verder nog voor het signaleren van code-switching
door de spreker zelf in hetgeval van structureel-linguïstischeovereenkomsten tussen
de 'codes' Hasselmo (1969:126), Wentz & McClure (1977:709) en DiPietro
(1978:276).
Wat betreft eigennamen, plaatsnamen en namen voor producten, winkels, etc. zijn
we te werk gegaan zoals beschreven in Poplack (1980:598) (zie ook Huerta
1980:210-212 en DiSciullo et al. 1986:6,noot4),d.i. switches naaf deze taalelemen-
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ten zijn alleen als zodanig verdisconteerd als daardoor algemeen gebruikelijke
varianten niet worden gebruikt. Zo zijn nœj, mo:s, yo+S3S of van dmtan sinds jaar en
dag de dialectvariantcn voor resp. Noij, Maas, Goossens en Van Dinter, terwijl zo'n
situatie nietbestaat voor Giesbers, Kroon oí Liebrand. Hetzelfde geldt voor o:t3RSum
of mmwe'rya voor resp. Ottersum en Nijmegen in vergelijking met Gennep oiHeijen.
Woorden die vanuit de standaardtaal in het dialect zijn opgenomen middels de
juiste 'conversieregels* (Sjölin 1976) hebben we beschouwd als dialect. Vergelijk
kükbykskas 'kijkboekjes' (een term uit de kleuterschool), bukohykska 'boekenhoekje' of bybnbRount 'builenbrand' (een maïsziekte). Het gaat hier in feite om
Sjölins eerste type van conversieregel-gebruik, namelijk om het converteren van
woorden uit het T2-bereik ('school' bijv.) naar het dialect (cf. a.w.:50).
Dergelijk taalgebruik wijst immers op vitaliteit van het dialect, een zienswijze die
we recent nog ondersteund zien in De Haan (1988:9), waar gesteld wordt dat het
kunnen hanteren van conversieregels bij uitstek kennis van beide in het geding zijnde
taalsystemen veronderstelt.
Verder speelde in ons onderzoek het probleem hoe code-switch ing af te bakenen van
andere taalcontact- en taalveranderingsverschijnselen.
In 1.1. is al gebleken dat het moeilijk is code-switching en ontlening van elkaar af
te bakenen op puur linguïstische gronden. Dit geldt a fortiori in het geval van een
dialect en een standaardtaal met hun grote structurele overeenkomsten. Bij de vraag
of een element al dan niet beschouwd moest worden als een ontlening hebben we ons
dan ook vooral laten leiden door de in Pfaff (1979) geformuleerde vier vragen met
betrekking tot de sociaal bepaalde aspecten van lexicale variatie (1.1), die uiteraard
ook door ons in het kader van dit onderzoek slechts tentatief beantwoord konden
worden.
Relevant is daarbij ons inziens vooral of de kandidaat-ontlening een eigen plaats
gaat innemen in het betekenissysteem van de ontvangende taal, waardoor het gaat
voorzien in een lexicale behoefte die in andere gevallen wellicht vervuld zou zijn
door een afleiding, samenstelling, een neologisme, etc. Het in 1.1 al genoemde
computer is daarom een Ontlening'; een computer is in het Nederlands (en in het
dialect) namelijk geen 'rekenmachine'. Wordprocessor zou thans echter een "code
mix" zijn vanwege het algemeen geaccepteerde Nederlandse equivalent 'tekstverwerker' , en het in 1.1 genoemde shoppen is ondanks zijn morfologische aanpassing
niet meer dan een trendy (!) "code mix" voor het blijkbaar te banaal klinkende
'winkelen'.
Vergelijk nog de Nederlandstalige zinnen met elementen uit het Engels in (3),
waarvan we a. interpreteren als een ontlening vanwege het ontbreken van een qua
algemene acceptatie en gebruiksfrequentie gelijkwaardig equivalent ('braaifeest'?),
b. als een (modieuze) één-woordswitch en с als een vooral door het onderwerp
gestimuleerde één-woordswitch, die echter wellicht op den duur de leenwoordstatus
kan krijgen. Door het "concurrerende" gebruik van 'rekeningrijden' wijste, nadrukkelijk op het procesmatig karakter van het eventuele ontstaan van een ontlening (cf.
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1.1). a. en с. zijn geconstrueerd, b. is (11) uit 1.0.
(3)

a. We hebben barbecue vanmiddag.
b. ((Over een onverwacht tochtje naar de Eerste Hulp)) We hadden een
geval van emergency vannacht.
с De minister van Verkeer verwacht veel van road pricing voor de
oplossing van het file-probleem.

Elementen als in (3) a. hebben we in ons onderzoek niet beschouwd als codeswitching, elementen als in (3) b. en с wel. Overigens, ontleningen in het Nederlands
zijn dat in het dialect in het algemeen ook, zodat we deze hetzelfde behandeld hebben
als de overige structurele overlappingen tussen dialect en standaardtaal.
Woorden die we naar analogie van het bovenstaande geïnterpreteerd hebben als
ontleningen vanuit de standaardtaal in het dialect zijn bijvoorbeeld draaiboek,
stripboek, versnaperingen of bakkie (27-MC-installatie). Het gebruik van bijvoorbeeld spul(len), vaak, broodjes, ouders of bijvoorbeeld hebben we geïnterpreteerd
als een vorm van code-switching vanwege de respectieve reële equivalenten yaei,
(Ілк, bRíftjas, cddsRS, c.q. ет:Иэя5 en bavœRbalt.
Tot zover zijn we er stilzwijgend vanuit gegaan dat in de betreffende taalgemeenschap het belangrijkste referentiepunt aan te wijzen is voor het kunnen bepalen of iets
bijvoorbeeld een ontlening of een code-switch is. In veel gevallen moesten we echter
ook op grond van persoonskenmerken beslissen over het switchkarakter van een
bepaalde vorm van taalgebruik. Zo moest bij niet-autochtone Ottersummers die wel
dialect spraken rekening gehouden worden met hun regionale achtergrond. In 3.1.1
hebben we al gewezen op enkele typische dialectverschijnselen in Gennep- Ottersum
in vergelijking met de direct aangrenzende dialectgebieden. Dientengevolge zijn
bijvoorbeeld het gebruik van laai voor b:t of hou(d)en voor halda niet gescoord als
code-switching in het geval van sprekers uit Oost-Noord-Brabant.
Met name bij afwisselend-sprekers is verder rekening gehouden met het gegeven
of een spreker een bepaalde vorm/woord überhaupt wel ooit actief gebruikte,
bijvoorbeeld in het geval van een vorm als het aanw., c.q. betr. vnw. de^i 'die' (zie
3.1.1). Alleen als dit zo was werd het eventuele "niet-correcte" gebruik van die in de
verdere analyse betrokken.
Ten slotte moet erop gewezen worden dat in diverse gevallen geen beslissing
mogelijk was over de vraag wel of niet code-switching. Zo zijn in dialectuitingen
woorden en/of woordvormen waarvan al geruime tijd twee varianten voorkomen,
uitgesloten van verdere analyse, zoals bij vaRyaidsRii] vs. энуэ^энп] 'vergade
ring', laix vs. Іеж 'laag (Adj)', zo, zcr en zee 'zo', do* vs. dat 'dat', wola vs. wows
'wilden', zole vs. zowa 'zouden' of in een geval als zili dun vs. dyn 'zij doen'. Ook
het naar analogie van de Nederlandse spreektaal frequente gebruik van hun als
subject voor zili 'zij' behoort ons inziens tot deze categorie.

92

Anderzijds zijn vormen als ni 'niet', da+ 'dat', as 'als' of етГэ 'even' in standaardtaaluitingen niet opgevat als een vorm van code-switching, hoezeer hun voorkomen
ook beïnvloed zal zijn door het dialect. Deze vormen zijn thans echter eveneens op
grote schaal geaccepteerd in de Nederlandse omgangstaal, en een vorm als nie
kunnen we thans zelfs frequent horen bij sprekers ui t het westen van het land via radio
en TV. Vergelijk ook Van Haeringen (1971) in dit verband. De andere genoemde
vormen zijn in ieder geval gemeengoed in de zuid-Nederlandse variant van de
standaardtaal.
Met Pfaff (1979) kan opgemerkt worden dat al deze afbakeningskwesties uitgebreid onderzoek op zich zouden rechtvaardigen en het is dan ook onbevredigend ze
in het kader van een onderzoek als dit niet anders dan grotendeels intuïtief ie moeten
oplossen.
Ter vergroting van de betrouwbaarheid van onze oplossingen hebben we dan ook
veelvuldig de schaarse bronnen uit het verleden over het Noordlimburgs en Oostnoordbrabants geraadpleegd, met name de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND
1966), de enquête Schrijnen, van Ginneken & Verbeeten (SGV1914) en de enquêtes
ten behoeve van het WLD. Bovendien is er regelmatig overleg geweest met drs. P.
Goossens en dr. J.W.M. Kroon, eveneens kenners en bovenal ook 'native speakers'
van het Ottersums.

3.3.2 Algemene typeringen
Elke geselecteerde vorm van code-switching is vervolgens uitgebreid getypeerd. In
deze paragraaf gaan we in op wat we zullen noemen de 'algemene typeringen'.
Allereerst is daartoe van elke switch aangegeven door wie de betreffende uiting
geproduceerd is, tot wie de uiting gericht is en in welke situatie.
Van sprekers zijn, zo mogelijk, behalve de naam ook gegevens als leeftijd, sekse,
overwegend taalgebruik, beroep en opleiding vastgelegd; bij de direct en indirect
geadresseerden is volstaan met een aanduiding van leeftijd, sekse en overwegend
taalgebruik. Bij meer dan één geadresseerde is volstaan met een vermelding van dit
gegeven.
Het overwegend taalgebruik (dialect, Nederlands of afwisselend) is eerst en vooral
bepaald op grond van de opnames, observaties en eventuele gesprekken, omdat deze
gegevens uiteindelijk het meest relevant en betrouwbaar zijn, zeker in het kader van
een onderzoek als het onderhavige. Pas in tweede instantie is gebruik gemaakt van
de eventueel aanwezige gegevens uit de Enquête 1984 (vooral in het geval van nietautochtone Ottersummers), terwijl enkele personen nog achteraf benaderd zijn met
een verzoek om nadere informatie over hun eigen inschatting van hun 'overwegend
taalgebruik'.
De andere gegevens (met name leeftijd e.d.) zijn, voorzover nodig, ontleend aan
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de Enquête 1984, aan de administratie van het KVW of ze zijn in latere instantie
nagevraagd.
De aanduiding van de situatie waaruit de switch afkomstig is, is niet zozeer gebaseerd
op een typering van de setting, de concrete omstandigheden van het communicatieproces, maar vooral op het globale communicatieve doel van de intcractanten.
Hoewel kenmerken van de setting zeker van invloed zijn op communicatief gedrag,
dus ook op code-switching, menen we dat deze invloed toch vooral een functie is van
de interpretatie van de bepalende kenmerken van de setting door de interactanten
(vergelijk 1.2). Zie bijvoorbeeld vooreen heldere illustratie van dit verschijnsel en
de gevolgen daarvan voor de keuze van in dat geval taalvarianten in "Laboviaanse
zin" Bickerton (1980). In feite zien we dit in ons materiaal zelfs geëxpliciteerd in het
plenum met de ouders, waar vooraf openlijk "onderhandeld" wordt over de taalkeuze
(zie ook 3.2.1 en 4.1); met andere woorden ogenschijnlijk duidelijke kenmerken van
de setting als de lokatie, i.e. een schoolgebouw, het gespreksonderwerp, i.e. een
kampceractiviteit voor kinderen, het gesprcksdocl, i.e. informatie-overdracht, of de
geadresseerden, i.e. ouders met een uiteenlopende taalachtergrond, zijn op zichzelf
niet toereikend voor een eenduidige inicrprctalie van de consequenties van die
kenmerken voor zo een belangrijk onderdeel van het communicatie-proces als de
taalkeuze.
Het is dan ook in deze context, dat bijvoorbeeld Gleason & Perlman (1985:98)
wijzen op het belang van hel onderkennen van het gegeven dat enerzijds veranderingen in de setting niet altijd leiden tot veranderingen in communicatieve intentie en
dat anderzijds ook binnen een setting de communicatieve intentie kan veranderen; dit
impliceert weer dat verandering van de setting niet hoeft te leiden tot veranderingen
in het taalgebruik, terwijl veranderingen in taalgebruik kunnen voorkomen in één en
dezelfde setting onder invloed van een veranderde communicatieve intentie.
In deze studie, waarin we geïnteresseerd zijn in de relatie communicatieve intentie
- code-switching, ligt het dan ook voor de hand om, wanneer de variabele 'situatie'
in het geding is, uit te gaan van een situatie-omschrijving die niet primair gebaseerd
is op de (fysiek waarneembare) setling-kenmerken, maar de nadruk legt op het
globale communicatieve doel als belangrijkste kenmerk van die situatie.
De door ons gehanteerde situatie-omschrijvingen zijn dan ook beperkt tot vrij
algemene omschrijvingen als 'bestuursvergadering', 'leidersvcrgadering', 'post',
'conversatie-familiemodel', 'conversatie-algemeen', 'klein overleg' (bijeenkomsten in commissieverband). Ouderavond', 'stadhuis' en 'spreken (activiteiten) met
kind(eren)'; dit laatste vanwege de in 3.1.2 uiteengezette speciale positie van
kinderen in verband met taalkeuze. Zie verder ook 3.2.3. Met name in 4.1 gaan we
nader in op deze 'situaties'.
De switch zelf is verder 'algemeen getypeerd' dooreen aanduiding voor de 'aard van
de switch', door het aantal woorden en door de switchrichting.
Met betrekking tot 'aard van de switch' is elke switch gekarakteriseerd als
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'taalwisseling', 'insertie' of 'tussenvorm'. Het onderscheid 'taalwisseling'-'inscrtie' sluit nauw aan bij McClure's tweedeling 'code-changing' - 'code-mixing' (zie
1.1); we spreken dientengevolge van taalwisseling in al die gevallen waarin de switch
leidt tot een complete verandering van variëteit, of, anders gezegd, tot een verandering van debasistaal of dominante taal van de betreffende uiting of reeks van uitingen.
Taalwisselingen kunnen, evenals de 'code-changing' van McClure, ook intrasententieel plaatsvinden.
In het geval van inserties blijft de basistaai hetzelfde en is er alleen maar sprake van
het gebruiken van losse elementen uitdeop dat moment niet dominante variëteit. Ons
gebruik van de term 'basistaai' of 'dominante taal' sluit aan bij de volgende
omschrijving van Hasselmo (1970:181): "The term 'base language' will be used
about the language to which a majority of the phonological and morphological
features of a discourse can be attributed (-)", waarbij wij deze omschrijving verder
ook relevant achten op het niveau van de zin. Vergelijk ook de opmerkingen van
Clyne (1987) over het bepalen van de basistaai in het geval van structureel gezien op
elkaar lijkende talen in 1.1.
Ondanks de overeenkomsten met McClure hebben we niet haar termen overgenomen, enerzijds vanwege het verwarrende effect van de term 'code-mixing' (cf. 1.0
en 1.1), anderzijds omdat haar gebruik van de termen 'code-changing' en 'codemixing' aanleiding kan zijn tot het op voorhand verbinden van code-switching op het
niveau van zinnen en constituenten met situationele en stilistische factoren en het
inserieren van losse elementen met het niet direct paraat hebben van een term of met
het ontbreken van een gelijkluidend concept. Zie ook Valdés-Fallis (1978:13), die
zich al met klem tegen de suggestie verzet dat het switchen van woorden ("word-level
switches") per definitie op een ander vaardigheidsniveau zou wijzen dan het
switchen van zinnen of grotere zinsdelen, en zij vervolgt: "In fact, a switch at the word
level may be far more complex in its indication of precise meaning than several
sentence-length switches used for the same purpose. The function and pattern of
switches would have to be analyzed case by case before a conclusion could be
reached concerning their complexity (-)". Chana & Romaine ( 1984:34) wijzen op het
belang van de bestudering van het lexicale aspect bij code-switching en ook Poplack
(1980:614) wijst op mogelijke intcractionele effecten van bijvoorbeeld het switchen
naar op zichzelf staande substantieven.
Bij het onderscheiden van 'taalwisselingen' van 'inserties' is voor ons dan ook een
belangrijk bijkomend criterium geweest of er al dan niet sprake was van een
wisseling van 'basistaal' zonder op voorhand rekening te houden met de extralinguïstische typering van de switch (zie hiervoor 3.3.4 hierna).
Verder willen wij er nog op wijzen dat een insertie evenmin per definitie gelijk is
aan een éénwoord-switch. Vooral vaste uitdrukkingen, die in wezen net zo'n
arbitraire vorm-betekenis-correspondentie kunnen vertonen als lexicale elementen
(Levinson 1983:270), kunnen leiden tot inserties van meer dan één woord. Ook
McClure's 'code-mixing' impliceert deze mogelijkheid (a.w.:98) en zij geeft als
voorbeeld van zo'n 'mix' can't talk business, een van een Engelse uitdrukking
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afgeleid zinsdeel, hier weergegeven in (4).
(4)

No van a aceptar a una mujer que can't talk business.
('They are not going to accept a woman who = )

Bovendien is in onze visie niet élke constituent-switch per definitie een 'taalwisseling'. Met name switches naar NP's bestaande uit Det+N of Ad vP' s van één bijwoord
(ook e.d.) leiden niet tot een zodanige verandering van basistaai dat gesproken kan
worden van een complete verandering van code of variëteit.
Daarentegen is in onze werkwijze wel sprake van een taalwisseling als het
switchen naar één element in een zin in het vervolg van de conversatie ('discourse')
het begin blijkt te zijn geweest van een complete overgang naar de andere code.
Vergelijk Hasselmo's omschrijving van 'base language' hiervoor.
Merk ten slotte op dat inserties altijd gelden als één switch, terwijl taalwisselingen
kunnen leiden tot twee switches; een eventuele switch ná een taalwisseling geldt
vanwege de verandering van basistaai per definitie als een nieuwe switch, hetzij in
de vorm van een insertie, hetzij als een nieuwe taalwisseling (zie ook McMenamin
1973:476).
Vergelijk nog de volgende voorbeelden. (5)-(7) zijn (intra-sententiële) taalwisselingen, (8)-(l 1) zijn inserties. De slash '/' wijst, zo nodig, op de voor het voorbeeld
relevante switch.
(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

(10)
(11)

(-) ik zelj ! rrosate da+ MAG ie toch helemaal nie (' ik zei MOSSELEN dat
-)
Ze kunnen dus 'n raam maken vœu later tegen de tent aan te doen /mit
bluma d3R veen of mit tmulis dan vœu (-)
( = met bloemen ervoor of met tralies ervoor')
Als alles zo klaar stond dan zou ie denken oo: is al атэ + 1
( = allemaal') ((lacht; de volgende beurten van de spreekster zijn in
dialect))
((Uit een gesprekje tussen twee kinderen))
A: IHee heel: schommelen
B: Ja, dan: schommelen
A: INee nee/:, ja, sxumata ( = schommelen')
ik vint at cult WET1 10* л т mit di blarya л т mit ta уэяі ε τ η mit to yo+n
schommelen ε η ζσ ε η (-) (' Ik vind het altijd wel leuk om met die kinderen
om mee te gaan en mee te gaan schommelen en zo en -')
h Ь т э уетк daar moetje niet aan denken ('0 ben je gek = ')
((Tijdens een kennismakingsspel))
Carlien: Almal /kik don! 'n vliegtuig] ( = kijk daar! = )
Alma: 'n/iraj vliegtuig (' 'n mooi vliegtuig')

Behalve aan taalwisselingen en inserties besteden we ook aandacht aan 'tussenvor-
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men', waarmee we verwijzen naar alle taalvormen die niet eenduidig dialect noch
eenduidig standaardtaal zijn. Het is duidelijk dat we hier dicht aanleunen tegen
interferentie als tweede taalleerverschijnsel (Hagen 1981:81). De belangrijkste
overweging om dergelijke vormen niet bij voorbaat uit te sluiten als op competen
tieproblemen terug te voeren vormen van interferentie is, dat tussenvormen eveneens
communicatief-intentioneel gehanteerd kunnen worden. Vergelijk (12)-(15), af
komstig uit de verzameling observaties, waarbij in alle gevallen op grond van
gegevens uit de situatie en de kennis over de sprekers en geadresseerden niet anders
geconcludeerd kan worden dan dat de betreffende switches dienen als 'aanpassing
aan de taalachtergrond van de geadresseerde' (zie 1.2). Echter, in (12) en (14) is
sprake van een insertie, in (13) en (15) is de term 'tussenvorm' beter op zijn plaats.
De tussenvormen zijn gemarkeerd door ze te plaatsen tussen liggende streepjes '-'.
(12)
(13)
(14)

(15)

((Over het tijdschrift Libelle)) as уэ di uit hen dytsa так we^x (-) ('als je
'm uit hebt doe 'm maar weg')
zo:t3Rdax mut ik non εΤι -bayRafsnis- ('zaterdag moet ik naar een
begrafenis') ((de tussenvorm voor begrafenis of ЬэунеДэпк))
A: za zin dan d\k ni ОІЭПКУІ ('ze zijn er vaak niet allemaal')
B: Wat! ((Overigens een vraag, omdat de uiting niet goed gehoord was))
A: zs zin dsR vaak ni а1это+1
((Een situatie vergelijkbaar met die in (14) ))
A: ik he'b ne'ja outabeT:nt уэкэ:хІ ('ik heb nieuwe autobanden gekocht')
B: Wat!
A: ik he^b τιε'-ρ -outaboínda- уэкэ:хі ((de tussenvorm voor "banden of
=beT:nt))

Een interessante parallel met dergelijke observaties is te vinden bij Geelen & de Bot
(1986), die op grond van nagesprekken met hun Middenlimburgse informanten
vaststellen dat dezen in het geval van een mogelijke keuze tussen een oude en een
nieuwe dialectvariant sneller geneigd zijn de nieuwe variant (met secundaire dir.ïectkenmerken) te kiezen, omdat ze goed verstaanbaar willen zijn voor sprekers met een
andere dialectachtergrond.
Nauw in verband met dit alles staat de tweede reden voor het niet op voorhand
uitsluiten van tussenvormen van de analyses, namelijk dat het onderscheiden van
inserties en tussenvormen niet altijd even vanzelfsprekend is. Zo komen we in
Ottersum twee vormen van 'ook' tegen: ooken het dialectische ok. 'Voortaan' echter
komen we tegen als voortaan, voRt en de tussenvorm -voiRt-. Al deze vormen kunnen
we echter tegenkomen in contexten die in structureel en communicatief opzicht
identiek zijn. Een onderscheid tussen insertie voor эк en interferentie voor -vo:Rtlijkt dan al gauw willekeurig. Hagen (1981:81) merkt dan ook op dat de verschillen
tussen code-switching en interferentie van graduele aard zijn. Zie verder ook 1.2.
In de analyseprocedure is elke tussenvorm verder nog gekarakteriseerd als over
wegend fonologisch van aard (bijv. - boyRaforas- hiervoor, -пе: э- voor пе^ э
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'naast'), overwegend morfologisch (-banda- hiervoor, -stuib- voor sty:l 'stoelen'),
overwegend semantisch (-ik weet daar niks van- in de zin van 'ik voel/merk er niks
van'), of overwegend lexicaal (-langs- 'naast', -kortbij- 'dichtbij').
Merk overigens naar aanleiding van de laatste twee categorieën op dat de term
'tussenvorm' niet in een al te letterlijke structureel-linguïstische betekenis gezien
moet worden; 'tussenvormen' zijn dan ook niet volledig vergelijkbaar met bijvoorbeeld Clyne's "compromise forms" (Clyne 1967:53-54), die een beperktere betekenis hebben.
De 'algemene typering' van elke switch betreft ten slotte nog het aantal woorden (' 1,
2, etc.' t/m '9 woorden of meer') en de switchrichting (dialect -» Nederlands,
Nederlands -» dialect, dialect -» tussenvorm, Nederlands -4 tussenvorm, dialect ->
Nederlands via tussenvorm, Nederlands —» andere code, Nederlands —> dialect via
tussenvorm, dialect -» andere code, andere code -> dialect, andere code -» Nederlands). 'Aantal woorden' zal vooral functioneren in relatie met andere kenmerken.
3.3.3 Syntactische karakterisering
Ten behoeve van de syntactische karakterisering van elke switch of tussenvorm is
informatie vastgelegd over de switchpositie, de constituentenstructuur van de switch
en de grammaticale functie van de geswitchte constituenten.
De werkwijze bij deze karakterisering is louter descriptief om zo een zo breed
mogelijke basis te krijgen ten behoeve van de vergelijking van onze data met de
relevante, dit is vergelijkbare, data uit de in 1.1 besproken literatuur over mogelijke
syntactische "constraints" op code-switching. Uit 1.1 is afte leiden dat er in de codeswitchinglitcratuur nog geen eenstemmigheid bestaat over de grammaticale visie
van waaruit code-switching syntactisch beschreven zou moeten worden. De gewenste brede descriptieve basis lijkt ons dan ook het beste gewaarborgd door ons bij onze
analyses te baseren op de "traditionele grammatica", met welke term we niet meer
willen uitdrukken dan dat we niet werken binnen het vaste kader van een van de vele
mogelijke theorieën die thans binnen de grammatica-wetenschap te onderscheiden
zijn (zie voor een overzicht bijv. Droste 1985).
Bij onze analyses hebben we dan ook vooral gebruik gemaakt van werken "óver
Nederlandse grammatica" (Van den Toom 1977:V), primair met name van Afederlandse Grammatica van Van den Toom ( 1977), waarbij we aan vullend geraadpleegd
hebben Rijpma & Schuringa (1971), Den Hertog (1973) en Scholten, Evers & Klein
(1981). Bij het beschikbaar komen van de ANS is uiteraard ook hierdankbaargebruik
van gemaakt.
Om diverse redenen moeilijke en/of niet eenduidige analyses zijn naderhand
voorgelegd aan deskundigen op het gebied van de grammatica van het Nederlands
(Lic. W. Haeseryn, dr. F. Jansen).
Wat betreft de terminologie hebben we ons pragmatisch opgesteld: vanwege de
aansluiting bij de internationale code-switchingliteratuur hebben we veelal gebruik
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gemaakt van de Latijnse termen, tenzij deze te zeer zouden afwijken van de in
Nederland gangbare conventies. Daarnaast hebben we niet geschroomd terwille van
stilistische afwisseling en/of het streven naar de minst omslachtige term van
terminologie te wisselen.
Tot slot In het geval we te doen hebben met switches die zijn verlopen "via
tussenvormen" betreft de syntactische karakterisering alleen de geswitchte elementen; de syntactische karakterisering is dan exclusief eventuele voorafgaande tussenvormen.
De 'switchpositie', de aanduiding van de grens waarop de switch zich voltrekt, is
beschreven op een zo hoog mogelijk niveau van het taalsysteem of, anders gezegd,
zo hiërarchisch mogelijk, uitgaande van de onderverdeling van het taalsysteem in
Teksten- Zinnen-Woordgroepen-Woorden-(gebondcn) Morfemen-Fonemen.
Zo zal, indien mogelijk, een aanduiding 'tussen gespreksbeurten' de voorkeur
krijgen boven een inter-sententiële aanduiding als 'S/S' (de '/' symboliseert de
switchpositie) en zo zal op intra-sententieel niveau een aanduiding als bijvoorbeeld
NP/VP geprefereerd worden boven het eventuele alternatief N(P)/Vf. Vergelijk ( 16)(17) en (18)-(20).
(16)

(17)

(18)
(19)
(20)

((Conversatie verloopt geheel in dialect; uiteen commissie-bijeenkomst))
A: (-) da+ уэ at χ yawo-n touw inpakt ('datje 't χ gewoon touw inpakt')
B: /Scharen muts эк ракэ (' = moetje ook pakken') (('Tussen gespreks
beurt'))
((Verslag uit een plenum aan medebestuursleden))
(-) dit JD:R IS at yuit уэуэ:п da+ huf himo+l ni, ((НА)) э: toneelstukjes àOR
wa:R3 we^ da y Rcelsta hap te^ys (-) ('dit jaar is het goed gegaan dat hoeft
helemaal niet, eh: = daar waren wel de meesten tegen -') ((S/S))
((Uit een conversatie van enkele kinderen in standaardtaal))
Hoe Debbie cult lacht ( = altijd = ) ((NP/VP))
Kijk en daar eh: Hein hen Annika op de arm (= heeft = ) ((NP/VP))
A: Dat is nog een verrassing
B: M J Í ?

A: of we onderweg nog lekkers ккііуэ (=krijgen') ((NP/Vf, 'binnen VP'))
Allereerst is op globaal niveau een onderscheid te maken tussen code-switching die
plaatsvindt resp. tussen gespreksbeurten, tussen zinnen inclusief nevengeschikte
bijzinnen (inter-sententieel) en binnen zinnen (intra-sententieel). Zie ook 1.0.
Voor de toekenning van de positie 'tussen gespreksbeurten' zijn we uitgegaan van
de definitie van beurteenheden in Springorum (1981:74): "(-) conversationele
eenheden die de realisering van een conversatiebeurt kunnen zijn. Deze beurteenhe
den worden begrensd door posities waarop de conversatiebeurt zou kunnen worden
overgedragen of overgenomen zonder schending van conversatierechten: plaatsen
met 'beurtoverdrachtrelevantie', hier PRO-plaatsen genoemd." Dit impliceert dat we
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ook kiezen voor deze switchpositie in het geval van een spreker die na een duidelijke
PRO-plaats toch weer het woord neemt, bijvoorbeeld omdat niemand anders een
beurt claimt Vergelijk het volgende voorbeeld uit een commissievergadering.
(21)

A -» B/C:
В -» A:
С -> А:
A -» С:

(-) vooral kinderen en zo
/ja ('ja')
/ mm, э: di zita dan эк пэх, ((PRO)) ¡die mogen d'r эк
meefietsen= ('oo, die zitten er ook nog =)
=ja

De inter-sententiele switchposities hebben behalve op code-switching tussen twee
(nevengeschikte) zinnen ook betrekking op switches tussen een zin en een onderge
schikte bijzin, tussen een ' tag', interjectie, groet, uitroep of 'discourse marker' en een
zin, en de diverse varianten op deze mogelijkheden. Enkele voorbeelden zijn (22)(27).
(22)

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

((Uit een anecdote)) Jaa jullie pappa is d' r alleen maar bijgekomen zodat
jullie cadeautjeskrijgen.e η zili WÌR3 kwoj ε η (-) ( = en zij werden kwaad
e n - ) ((S/S))
Als jonge mensen dat hebben da* h0:R ik ni zœ ye^R want (-) ( = dat hoor
ik niet zo graag want - ) ((S'/S))
dat scheelt wel wa, moR cundsRS zowo wij dsR no-jt китэ, (-) (=hè, maar
anders zouden wij er nooit komen,- ) ((S/Tag, interjectie, etc.))
maR3:;'e denkt dat dan hè ('maar eh: = ) ((Discourse marker/S))
ik dacht yij ΖΛΙΙ we 1 Іі эн bij т і к э zin (-) ( = jij zult wel liever bij Micke
zijn-) ((S/S'))
hij zen God dat vin ik toch zo'η leuke mensen ('hij zegt = ) ((S/S '))

Vanwege de, structureel gezien, grote overeenkomst beschouwen we bij de weerga
ve van de resultaten de switchpositie 'tussen gespreksbeurten' als behorend tot de
categorie 'inter-sententieel'. Zie 4.3 en 4.5.
De intra-sententiële switchposities hebben we onderscheiden in de subcategorieën
'tussen constituenten' (in feite de "major constituents"; zie o.a. Scholten, Evers &
Klein 1981:24), 'tussen hoofdcategorieën' ("minor constituents"; ibidem), 'binnen
VP', 'binnen NP', 'binnen PP', 'binnen AdvP' en 'intra-sententieel overig'. De
laatste categorie is min of meer een restcategorie in het geval de betreffende
switchpositie niet onder te brengen is in een van de andere categorieën, zoals in het
geval van een switchpositie tussen een 'constituent' en een 'hoofdcategorie' (bijv.
NP/Pron) of omgekeerd (bijv. Pron/PP). Ook de door ons zo genoemde "woordinterne" switchposities (zie verder hieronder) hebben we als 'overig' gekwalificeerd.
Merk op dat we ook bij de intra-sententiële categorieën uitgegaan zijn van het hiërarchisch principe. Zie verder de onderstaande voorbeelden.
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(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

(35)
(36)

Wordt U nu эк ('ook') vierenzestigl ((Tussen constituenten: AdvP/
AdvP))
(-) dat ζε4 ('zegt') ze ook, ik zeg maar dat 't dat te vroeg is ((lacht))
((Tussen hoofdcategorieën: Pron/Vf))
(-) daarom dan kun je wel denken dat wij daar nie vaak к и т э ('komen')
((Binnen VP: AdvP/Vf))
Wat 'n dRffrx ('droog') poppetje heb je daarvan gemaakt, kan ik ook
zeggen ((Binnen NP: Det/Adj))
bij bij 3t sleT:xt /weer э: is at in da sxo+l ('bij bij 't slecht weer is 't in de
school') ((Binnen PP: Prep P e t ) Adj/N))
ja ik ζεΑχ т а н dan глИэ hift /BIJ moto zin э ((ρ)) ('Ja ik zeg maar dan zul
je hier BU moeten zijn') ((Binnen AdvP: Adv/Adv))
ja, dan sten/zei jaar bij d\s hij zal tox weTb cb:R VOER zin (-) ('ja, daar staat
= bij dus hij zal toch wel: daarvoor zijn') ((Intra-sententieel overig: Vf/
NP))
wat dyti doRmee? ('Wat doet ie daarmee?') ((Intra-sententieel overig:
"woordintern"))
ε τ η as 9t niks yXjmaakt dan з muta эк т а н ze^ya ('en als 't niets uitmaakt
dan eh: moetje ook maar zeggen') ((Intra-sententieel overig: "woordin
tern")

Wat betreft de 'constituentenstructuur' kan het volgende opgemerkt worden.
Zinsswitches kunnen bestaan uit een of meerdere volledige zinnen, of uit een
elliptische of onvolledige zin, d.i. een zin 'die niet tenminste een onderwerp en een
gezegde bevat' (cf. ANS 1984:794); zie bijvoorbeeld (37). Ook een zin als (38), waar
de spreker na een intemiptie niet meer het woord herneemt, beschouwen we als een
onvolledige zin.
(37)

(38)

((Over het meedoen van 13-jarigen aan de activiteiten van de driedaagse))
А: т а к yawo'n as kunt 3f af a: ? ('maar gewoon als kind of of eh:?')
В: ///as kimt mit ((ρ)) ('als kind mee')
/Dan moetje zo *

Bij de resultaten bespreken we de volledige en onvolledige zinnen in het algemeen
samen onder de aanduiding 'zinsswitches' of sententiële switches.
Met de karakterisering 'VP' doelen we op de VP of op een substantieel deel
daarvan; vergelijk
(39)

Jaikkan 'mal¡eenmaarindekeukenkmli¡3W0R3zm
zijn')

(= kwijt geworden

De aanduiding 'Adv' hebben we beperkt tot de groep "altijd onveranderlijke"
bijwoorden (Van den Toom 1977:229), de woorden die slechts als bijwoordelijke
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bepaling onveranderlijk zijn (cf. a.w.:228) hebben we benoemd als 'predicatief
gebruikt adjectief'. Zie (40), resp. (41).
(40)
(41)

ε τ η di oundoRS twe· di lo'pa rond ('en die andere twee die lopen rond')
ετη dan ka+ni е'пэ keiR /boos zin man dan is ot we^x ('en dan kan hij een
keer boos zijn maar dan is het over')

'Tags', groetformules, uitroepen, interjecties, etc. hebben we alle samengebracht
onder de noemer 'interjectie'; vergelijk Van den Toom (1977:248-250).
In het geval een switch meer dan één constituent omvat, terwijl geen sprake is van
een of meer zinnen of bijzinnen, spreken we van 'rest van de uiting' (bijv. 42) of
'meerdere constituenten' (bijv. 43).
(42)
(43)

Wa wat vanavond kan welU апо: эпі пэх yodan (=wordt vanavond nog
gedaan')
Ja daar /ЬЕЧ uns to+ni е^ эі ook wel ' η hekel aan ( = heeft (onze) Tonnie
toch = )

Tot slot voorzien we in de benoeming van de geswitchte elementen, als een
"woordinterne" switch (meestal in een samenstelling of afleiding) beperkt blijft tot
één element. De volgende geswitchte taalelementen hebben we vastgesteld: een affix
van een afleiding (44), de kern van een afleiding (45), het niet-kemdeel van een
samenstelling (46) en de kem van een samenstelling (47). Vergelijk overigens voor
dergelijke verschijnselen al Haugen (1953:219) en Clyne (1967:34-35); vergelijkbare verschijnselen worden verder nog vermeld door Beardsley & Eastman (1971:18)
en Chana & Romaine (1984:23).
(44)
(45)
(46)

(47)

(-) staat op ' ¡programma dat'r'n verhaal, eh : moet /vctRgelezen worden
( = voor= )
ik kan WE 1 no'Jtekenen т а к ni /
/ ('De kan wel natekenen maar niet
T
/
/')
(-) dan ye^vda yawo-n uw koRtjo af, dAS uw /soldatenkaRlp as уэ da
minsta zit ('dan geef je gewoon je kaartje af, dus je soldatenkaartje als je
de mindere bent')
э: is de^n dan weTl yasxikt veen ze's/jarigen ja, (-) ('eh: is die dan wel
geschikt voor zesjarigen ja, ')

De grammaticale functie van de geswitchte elementen is niet tot in alle details
vastgelegd, maar slechts voorzover deze informatie relevant is voor het toetsen van
onze resultaten aan de in de literatuur voorgestelde syntactische beperkingen op
code-switching.
Zo zijn bijvoorbeeld bijzinnen niet nader uitgesplitst naar hun functie (onderwerpszin, bijw. bijzin, etc). Hetzelfde geldt voor de bijwoordelijke bepalingen;
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bovendien zijn bijwoordelijke bepalingen en bepalingen van gesteldheid onder één
noemer gebracht. Evenzo zijn het meewerkend voorwerp en het belanghebbend
voorwerp samengevat onder de noemer 'indirect object'. Ten slotte zijn lidwoorden
en voornaamwoorden als deze, dit, zo'л, welk, etc. benoemd als determinatieve
bepaling (Van den Toom 1977:43).
Daarentegen zijn met het oog op de 'constraints'-discussie functies als "auxiliary"
(in het geval van koppel- en hulpwerkwoorden) en "complementizer" afzonderlijk
vastgelegd.
3.3.4 Extra-linguïstische karakterisering
Met extra-linguïstische karakterisering doelen we op al die typeringen die op een of
andere wijze te maken hebben met de motivering van de betreffende code-switch en
die liggen buiten het terrein van het strikt linguïstische.
Het overzicht in 1.2 laat al zien dat deze achtergronden zeer divers van aard zijn,
variërend van bewust door de spreker geïntendeerde conversationele functies tot in
hoge mate onbewuste, aan interferentie gerelateerde processen. Vandaar onze keuze
voor de wellicht in andere opzichten wat minder gelukkige term 'extra-linguïstisch'
als overkoepelende term in dit verband. Voor het bepalen van de extra-linguïstische
karakterisering hebben we in eerste instantie op grond van de literatuur (zie 1.2) en
van eerste verkennende analyses een globale vijfdeling van "hoofdcategorieën"
bepaald (vgl. de werkwijze bij de syntactische karakterisering 'switchpositie'
hiervoor).
Dit leidt tot een globaal onderscheid in 'situationeel gestuurde code-switching',
'pragmatisch en/of stilistisch gemotiveerde code-switching', 'switches als onderdeel van code-switching als stijl van spreken', 'contextuele code-switching' en
'code-switching op performance-niveau'.
Wij hebben een switch 'situationeel gestuurd' genoemd als hij een gevolg was van
de verandering in situatie; de switch wordt wel duidelijk bewust gepland (cf.
Gumperz' opmerking in Auer 1984:110), maar in co-occurrentie met de veranderende situatie en niet om een (extra) conversationele intentie uit te drukken of een
stilistisch effect te bereiken.
In het kader van dit onderzoek moet vooral gedacht worden aan situatieveranderingen ten gevolge van het optreden van een niet-dialectsprekend persoon, die
meestal ook formeel of qua status in hoger aanzien staat; de gespreksverhouding
wordt asymmetrisch, of het omgekeerde hiervan, waarbij een situatie weer informeler, c.q. symmetrisch wordt. Verder kan een situatie zich wijzigen onder invloed van
verandering van lokaliteit (bijv. van straat naar gemeentehuis), maar ook onder
invloed van gewijzigde discourse-kenmerken, bijv. een spreker gaat over van het
spreken in een kleine groep naar het spreken in of tot een plenum, of in het geval een
spreker in een commissiebijeenkomst zich na een onderonsje weer richt tot alle
aanwezigen. Het zijn dus wel uiteindelijk de perceptie en de interpretatie van zo'n
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situatie-wijziging door de spreker die al dan niet leiden tot zo'n co-occurrente codeswitching; zie ook 1.2.
Deze operationalisatie is strikter, c.q. beperkter, dan af te leiden zou zijn uit Blom
en Gumperz' oorspronkelijke onderscheid in situationele en metaforische codeswitching en sluit in die zin aan bij Auers kritiek op dat onderscheid, die inhoudt dat
Gumperz' opvatting leidt tot een veel te vergaande en te directe relatie tussen
taalkeuze en situationele kenmerken; niet elk kenmerk van de situatie, hoe klein ook
(bijv. het gespreksonderwerp of elke wijziging van direct geadresseerde) is bij
voorbaat van even grote invloed op de definitie van de situatie en daarmee op
taalkeuze, c.q. code-switching (Auer 1984:90-91; zie ook Gleason & Perlman
1985:98). Vermeden moet worden dat 'situationeel' een bijna alles omvattende,
amorfe, maar vage categorie wordt.
Met 'pragmatisch en/of stilistisch gemotiveerde code-switching' doelen we eveneens op bewust geplande switches, maar daarbij worden deze switches bovendien (in
meerdere of mindere mate) bewust gehanteerd om bepaalde intenties uit te drukken
of om stilistische redenen; zij zijn niet louter en alleen co-occurrentieverschijnselen
bij een veranderende situatie. Daarbij achten we "stilistische redenen" ook van
toepassing op wat we in 1.2 tekstuele typen van code-switching genoemd hebben. In
1.2 zijn we al uitgebreid ingegaan op de achtergronden van deze 'pragmatisch en/of
stilistisch gemotiveerde code-switching' en we zullen hier dan ook de daar uitgezette
lijn grotendeels volgen.
Binnen de onderhavige hoofdcategorie hebben we in ons onderzoek allereerst een
aantal pragmatische functies sec geoperationaliseerd. In het geval van code-switching met een 'pragmatische' functie gaan we ervan uit dat de spreker met zijn
uiting(en) en de daarin gehanteerde code-switching zeer bewust de intentie heeft dat
de geadresseerde tot welbepaalde inferenties komt, waardoor de uiting, zowel
inhoudelijk als evaluatief, op de juiste, bedoelde wijze wordt geïnterpreteerd. De
spreker intendeert zo bij de geadresseerde een bepaald effect te bereiken, waardoor
bijvoorbeeld spreker en geadresseerde tot een andere relatie ten opzichte van elkaar
komen of waardoor een uiting als ironisch of relativerend bedoeld geïnterpreteerd
kan worden, etc. (zie verder 1.2).
In het kader van code-switchingonderzoek zullen we vooral geconfronteerd
worden met intenties die 'conversationeel implicationeel' afgeleid moeten worden
en in deze samenhang zal code-switching bij uitstek fungeren als "contextualization
cue" (zie 1.2). Vooreen overzichtvan conversationeleimplicatuur verwijzen we naar
Levinson (1983:97-166). Overigens zal code-switching dan vaak, zo niet altijd,
samengaan met een of meerdere verschijnselen als verandering in toonhoogte,
spreektempo, nadruk, lachjes, etc. (cf. Auer & DiLuzio 1983:17), contextualisatietekens die uiteraard ook op het niveau van de analyse van belang zijn om te komen
tot de meest juiste interpretatie, een en ander in samenhang met de door de
participerende observatie verkregen kennis over de achtergronden van de interactanten en de situatie.
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In ons onderzoek hebben we uiteindelijk zeven 'pragmatische functies' onderscheiden: '"emotive device" \ 'afsluiting of verandering van gespreksonderwerp',
'formaliteit of informaliteit aangeven', 'ironie, humor, satire (extra) uitdrukken',
'mitigatie', 'specificatie van de geadresseerde' en 'aandacht trekken of vasthouden'.
Zie ook 1.2.
Met code-switching als "emotive device" doelen we op uitingen die mede door de
switch uitdrukking geven aan een persoonlijk gevoel, aan een als persoonlijk
gevoelde betrokkenheid bij de door de uiting uitgedrukte inhoud; dit kan betekenen
dat (extra) genegenheid uitgedrukt wordt, maar ook onschuldige plagerijtjes of juist
het uiten van niet mis te verstane krachttermen vallen hieronder. Ook het door codeswitching benadrukken van het behoren bij een bepaalde groep hebben we samengevat onder "emotive device".
Met 'mitigatie' vatten we zaken samen als het relativeren of "verzachten" van de
inhoud of de illocutionaire betekenis (een directief bij v.) van de uiting, het uitdrukken
van "iets niet zo echt gemeend bedoelen". Zo laat de switch naar de standaardtaal in
(48) het betreffende verzoek vriendelijk-relativerend overkomen, en in (49), tijdens
een spel op het kinderkamp, wordt een verbod op iets eten of snoepen wat in de
humoristische sfeer getrokken door samen met de switch naar het dialect een
duidelijk gespeelde quasi-ruwe toon aan te slaan. Een eventuele sfeerverslechtering
als gevolg van dit bevel wordt zo in de kiem gesmoord.
(48)
(49)

/Mijnheer Giesbers, zou U niet voor mij willen gaan staan"!
(-) we nemen de tijd op (-) dan wœRt niks уэуе'Пэ he.! ('er wordt niks
gegeten hè') Klaar, voor de start, we Ihebbenl vijf seconden, (-)

De overige vijf pragmatische functies spreken voor zich. Als voorbeeld, in dit
geval van 'ironie uitdrukken', geven we nog (50), waar een buurvrouw vertelt hoe
een vader slechte voorbeelden geeft aan zijn kinderen wat betreft verkeersgedrag; de
switch naar de standaardtaal gaat samen met lachen en verandering van toon.
(50)

di kind9R weïtanat Ье'иэк dan da уяо:1э, ετη di muts tox ot yuja vceRbe:lt
уеі э 'η Goedvoorbeeldl ((lachend)) ('die kinderen weten 't beter dan de
volwassenen, en die moeten toch 't goede voorbeeld geven. = )

Een volgende intentionele vorm van code-switching is code-switch ing in functie van
de taalkennis en/of taal voorkeur van de geadresseerde(n) zonder dat er sprake is van
een situationele verandering in de zin zoals hierboven beschreven (zie weer 1.2). Dit
gebruik van code-switching is veel meergeconvenüonaliseerd van aard en daardoor
ook meer "beregeld" dan de hiervoor genoemde zeven 'pragmatische functies' en als
zodanig eerder te vergelijken met bijvoorbeeld het gebruik van een vereenvoudigd
taalaanbodregister tot jonge kinderen; vergelijk ook de "virtuositeits-maxime" van
Scotton (1.2). Door het conventionele en relatief voorspelbare, systematische karakter is dit gebruik van code-switching evenmin zonder meer gelijk te stellen met
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linguïstische convergentie uit de taal-accommodatietheorie van Giles en navolgers
(zie voor een overzicht Knops 1987), waarbij het veel meer gaat om een zich in de
loop van de conversatie ontwikkelend proces van (al dan niet wederzijdse) aanpassing van de interactanten aan eikaars taalgebruik, onafhankelijk van normatieve
eisen die de situatie stelt (cf. Giles 1977:28). We analyseren deze vorm van codeswitching dan ook als een afzonderlijke categorie, te weten als 'aanpassing aan de
hoorder(s)'.
Zie (51)-(54) voor enkele voorbeelden. In (51), uit een commissie-bijeenkomst,
switcht Gemma naar het Nederlands na de vraag van Marian, maar pas na een
zelfonderbreking om zich tot haar als enige direct geadresseerde te wenden. Merk op
dat zij bijna gelijktijdig met Marian de beurt (tot meerdere aanwezigen) begon, en
waarschijnlijk daardoor in eerste instantie vasthield aan het dialect. In (52) en (53),
uit dezelfde commissie-bijeenkomst, vindt de aanpassing aan meerdere hoorders
plaats via enkele inserties. In (54), een geobserveerde uiting, is opmerkelijk dat de
aanpassing plaatsvindt binnen een afleiding, precies op het moment dat de spreker
via een wisseling van oogcontact kiest voor een dialect-spreker als direct geadresseerde.
(51)

(52)
(53)
(54)

Gemma —> Joost: (-) he^ba wa уэгеЧ van (-) b + t sa т а к Roe:stix mityom
('hebben we gezegd van (-) laat ze maar rustig meegaan')
Marian:
Kinderen van! =
Gemma -* meer/Marian: = zccv0:l mikt dal tox ni yt χ die net van school
afzijn, EEN jaar ('zoveel maakt dat toch niet uit = )
Ik denk da+ уэ no: dat vsnha·! lezen mit its mut Ьоутэ ηετ1 as dit zee its
( = dat je na dat verhaal lezen met iets moet beginnen net als dit zoiets')
(Kijk 's) ze kunnen 't beste sp0:lo ('spelen') in de zant ('zand')
Dat zijn allemaal dingen die meesp0:l3 ( = meespelen')

Onder 'aanpassing aan de hoorder(s)' vallen verder ook nog die gevallen waarin de
switch een aanpassing is aan een indirect toegesprokene, zoals in (55), waar een
moeder tot haar peuter switcht naar dialect, omdat de boodschap ook, zo niet meer,
bedoeld is voor de overige aanwezige volwassenen.
(55)

Kind:
Lus ik ook ((over een stuk vlaai))
Moeder: /ja da+ ylffif ik ye^n ('Ja dat geloof ik graag')

Los van deze 'aanpassing aan de hoorder(s)' zijn we in ons materiaal echter
geconfronteerd met een vorm van code-switching die wel overeenkomsten vertoont
met de taalaccommodatietheorie, althans zeker wat het meer procesmatige karakter
ervan betreft. Het gaat om switchverschijnselen die we in 1.2 al besproken hebben
onder termen als "response matching", "symmelrical switches", etc. Vergelijk voor
de bedoelde parallellen met aspecten van taaiaccommodatie ook Knops (1987:57).
Anderzijds kunnen we bij de door ons bedoelde verschijnselen niet de intentionaliteit
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onderkennen, die gesuggereerd wordt door het begrippenpaar convergentie-divergentie uit de taalaccommodatie-theorie, met name omdat het juist gaat om codeswitching naar de code die normaal gesproken niet de gebruikelijke is tussen de
betreffende spreker en geadresseerde (bijv. een switch naar het Nederlands, terwijl
de betreffende sprekers normaliter onderling het dialect gebruiken). We hebben voor
deze categorie code-switching daarom gekozen voor de term 'reactieve accommodatie*.
De stilistische switches onderscheiden zich in zoverre van de pragmatische dat ze
weliswaar ook bewust gepland zijn, maar de geïmpliceerde intentie is veel minder
verstrekkend. Stilistische switches, zoals we al zagen in 1.2, dienen vooral om meer
"kleur", variatie of duidelijkheid aan te brengen, waarbij naast middelen als variatie
in woordkeuze, tempo, toonhoogte, luidheid etc, maximaal gebruik wordt gemaakt
van de beheersing van meer dan een taal of variëteit om deze effecten te bereiken. Het
gaat dan om zaken als nadruk leggen, tegenstellingen benadrukken, etc. Zie 1.2. Men
zou als het ware kunnen stellen dat stilistische switches, in tegenstelling tot de
pragmatische, niet alleen, op eigen kracht, aanleiding zijn tot bijvoorbeeld een
bepaaldeconversationele implicatuur of leiden tol bepaalde stilistische effecten. Ook
zonder de switch zou er bijvoorbeeld nadruk gelegd zijn en zou de uiting ook niet
wezenlijk iets anders betekend hebben. De essentie van deze redenering achten we
ook van toepassing op normatieve (zelOcorrectie door middel van code-switching,
die we daarom eveneens als stilistisch beschouwd hebben. Zie voor een voorbeeld
van dit laatste
(56)

WEna yij χ weetje van Guus en zo ook of die ' t maandags kunnen ('weet
JÜ x = )

Uiteraard gelden deze opmerkingen te meer voor de tekstuele switches. In dit
onderzoek hebben we de tekstuele vormen van code-switching samengevat onder de
volgende twee categorieën.
Een eerste verzameling switches vormen citaten, imitaties van een reëel of
denkbeeldig persoon en parafrases. Dergelijke switches zijn vooral van belang om
te zien in hoeverre uitingen woordelijk herhaald worden en hoe deze aanhalingen
structureel ingepast worden in de eigen uiting. Vergelijk bijvoorbeeld de (geobserveerde) parafrase in (57) a. met de uiting in b., uit hetzelfde gesprek en door dezelfde
persoon gesproken.
(57)

a. hij zul dan gezwelten in de darmen ЬЕ'ЬЭ ('hij zou dan = hebben')
b. т а к dat is tox wat, wa as уэ zœits ετη da deT:Rm hen ('maar dat is toch
wat, hè als je zo iets aan de darmen hebt')

De tweede tekstuele categorie wordt gevormd door 'modus-verschuiving' en
'terug naar de oorspronkelijke code'. Met dit laatste doelen we op het terugswitchen
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naar de voor de spreker in die situatie ongemarkeerde code na een taalwisseling naar
de gemarkeerde code, zonder dat er voor dat terugswitchen andere oorzaken of
motieven aan te voeren zijn. Met 'modus-verschuiving' doelen we samenvattend op
code-switches die zich voordoen bij zaken als het wisselen van spreken naar
voorlezen en omgekeerd, bij het begeleidend spreken bij iets opschrijven, het
terugswitchen na een letterlijk citaat, of bij het uiten van een zijdelingse opmerking,
het tot zichzelf spreken of het zelf-interrumperen.
De derde extra-linguïstische hoofdcategorie betreft de switches 'als onderdeel van
code-switching als stijl van spreken'. Het gaat hier om al die gevallen die niet
interpreteerbaar zijn in het kader van de beide voorgaande hoofdcategorieën noch in
termen van de hieronder te bespreken contextuele en performance-code-switching.
Merk op dat deze wat negatief geformuleerde opcrationalisatie leidt tot een spaarzame toepassing van deze categorie, met als gevolg dat 'code-switching als stijl van
spreken ' in dit onderzoek een beperktere betekenis heeft dan bijvoorbeeld Poplacks
interpretatie van "code mixing" als een soort derde taalvariëteit (Poplack 1980).
Zoals al uiteengezet in 3.3.1 gaan we meer uit van de positie van de spreker, die kiest
tussen standaardtaal of dialect, en in dat kader is het onderzoeken van extralinguïstische achtergronden van die keuzes belangwekkender dan het alleen maar
hypothetiseren van eventuele nieuwe variëteiten.
Het adjectief contextueel in de aanduiding voor onze vierde hoofdcategorie gaat
terug op Clyne (1967,1972) die een van zijn vier vormen van "triggering" 'contextual' noemt, d.i. dat niet een bepaald linguïstisch element een switch veroorzaakt,
maar de hele context of situatie die met een bepaald woord of reeks van woorden
wordt geassocieerd (zie 1.1).
Wij hebben hier de strekking van 'contextueel' verbreed in die zin dat 'contextuele code-switching' betrekking heeft op al die switches die niet zo planmatig en/of
situatiegestuurd verlopen als de situationele, pragmatische of slilistisch-tekstueel
gemotiveerde switches, terwijl er anderzijds wel in de situationele en/of linguïstische
context factoren aan te wijzen zijn die de betreffende code-switching 'getriggerd'
hebben. Dit laatste aspect onderscheidt dergelijke switches dan ook van de hiema te
bespreken performance-switches. Vergelijk in dit verband ook Seliger (ms.:23) en
Gumperz & Hemández-Chavez (1975:158). Op basis van de betreffende literatuur,
aangevuld met eigen observaties, zijn we in eerste instantie uitgegaan van de
volgende vier soorten 'contextuele factoren'.
Er kan sprake zijn van 'inhoudelijke triggering': het onderwerp van gesprek,
personen en/of situaties waarover gesproken wordt, bepaalde aspecten uit de situatie
zelf, etc. worden geassocieerd met de andere code en dit associatieproces triggert als
het ware een of meerdere switches. Zie voor dergelijke processen ook Ervin &
Osgood (1965:141). De (geobserveerde) uitingen (58) en (59) zijn voorbeelden. De
insertie van you gebeurt bij het overhandigen van een zojuist in het Engels getypte
brief aan de geadresseerde, terwijl een Engelssprekende persoon staat te wachten. In
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(59) triggert de met het dialect verbonden persoon de insertie van mit in een in
standaardtaal gevoerd telefoongesprek.
(58)
(59)

Hier dat is voor you
(-) en daar doet Herman mit ( = mee')

We zullen in verband met dergelijke contextuele code-switching in voorkomende
gevallen kortheidshalve ook spreken van Onderwerpsgebonden switches' e.d.
Een tweede contextuele factor kan gevormd worden door 'structurele triggering'
waarbij we in eerste instantie met name denken aan Clyne's oorspronkelijke idee
hierover, het blijven vasthouden aan of overgaan op de andere taal onder invloed van
een taalelement dat om wat voor reden dan ook voorde spreker deel uitmaakt van zijn
beide taalsystemen. Zie verder 1.1. Een fraai geobserveerd specimen is (60), uit
hetzelfde in standaardtaal gevoerde telefoongesprek als (59), waarbij het zeer eigen
en daardoor praktisch onvertaalbare кпэуо '± mopperen' de rest van het dialect
triggert.
(60)

Myn moeder knoija da+k Іэ b:t was ( = mopperen dat ik te laat was')

In (61) is er sprake van een triggerwoord, agenda, dat in standaardtaal en dialect
identiek is.
(61)

o ja: W9 muta da aYeTnda doorlezen ('O ja we moeten de agenda
doorlezen')

Het fenomeen 'gepreformuleerd taalgebruik' of 'linguïstische routines' hebben
we als een derde contextuele factor beschouwd. Het gaat om spreekwoorden, vaste
uitdrukkingen, interjecties, 'tags', begroetingen, gepreformuleerde uitingen (zoals
over het weer), bepaalde 'discourse markers', namen, etc. die min of meer vastliggen
in een van beide variëteiten. Zie verder ook 1.2. Zie als voorbeeld de frase uit de
standaardtaal in (62), een uiting van de ceremoniemeester, een autochtone Ottersummer, bij de viering van het zilveren jubileum van een vereniging.
(62)

(-) yaze'lix VOER oud en jong ('gezellig voor = )

Een origineel, zij het weinig vleiend, gebruik wordt gemaakt van een vaste term in
(63), een opmerking ter typering van een niet vrolijk vrouwspersoon.
(63)

di he4 эк last van da zure regen ('die heeft ook last van de = )

Als laatste contextuele factor beschouwen we het verschijnsel dat een of meerde
re taalelementen met varianten in beide variëteiten het best of het snelst beschikbaar
is/zijn in één code, wat dan leidt tot een switch (cf. Hagen 1982:80). Shaffer
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(1978:269) spreekt in dit verband over "lexical recall speed" en het verschijnsel is
zeker ook in verband te brengen met wat De Bot & Wellens (1985:59) in het kader
van "taalverlies" opmerken over kennisvcrlics: "(-) [dit is] niet een opslag-of
organisatieprobleem, maar een 'ophaal'/геігіе аІ-рюЫсст: het is er wel, maar niet
(snel genoeg) te vinden." Zie verder ook 1.2 in verband met dergelijke verschijnse
len.
We gebruiken in dit verband de term "lexical need" (cf. o.a Dearholt & ValdésFallis 1978). In een ncderlandstalige zin zouden we dan kunnen denken aan
dialectwoorden als нетк 'brutaal', snola 'veel snoepen', e.d., in een dialectzin aan
een woord als prijsvraag piiisvRoix of merel mei en andere woorden uit gebieden
waarmee sprekers thans doorgaans geconfronteerd worden in een ncderlandstalige
context als de school of radio/TV (cf. Hagen 1982:80).
De laatste hoofdcategorie wordt gevormd door 'code-switching op performance
niveau'. Het gaat om switches die louter en alleen voortkomen uit het feit dat de
spreker meer dan één taal, c.q. variüteit, beheerst en regelmatig gebruikt, terwijl hun
voorkomen niet in verband is te brengen met factoren uit een van de vier overige
hoofdcategorieën.
Deze vorm van code-switching heeft dus te maken met een interferentie-proces in
de zin van Weinreich (1974:1), zoals geciteerd in 1.2 en het gaat dan ook eerder om
een taalcontact-verschijnsel dan om een (twcede-)taalleerverschijnsel (cf. Hagen
1981:80). Het is dan ook daarom dat wij de voorkeur geven aan omschrijvingen als
'code-switching op performance-niveau', 'performance-switches', e.d. Bovendien
blijft zo duidelijk dat het bij de hier bedoelde "interferentie-processen" ook gaat om
elementen die zonder meer herkenbaar zijn als afkomstig uit de andere variëteit en
niet alleen om bijvoorbeeld de tussenvormen. Zie voor relaties tussen de termen
'interferentie' en 'code-switching/mixing' ook 1.2.
Performance-switches onderscheiden zich dan ook van andere switches door het
gegeven dat ze niet geïntendeerd zijn, dat ze evenmin 'getriggerd' zijn door
'contextuele' factoren en dat ze desondanks voorkomen in een linguïstische omgeving die voor het overige onmiskenbaar gevormd wordt door het gebruik van
standaardtaal of dialect door de betrokken spreker. Enkele voorbeelden zijn de
volgende. (64) en (65) zijn uitingen van kinderen tijdens een van de activiteiten. (67)
is een voorbeeld van een performance-switch die leidt tot een 'taalwisseling'. Het
betreft de voorzitter van de ouderavond, die na een tamelijk lange pauze van 5,6
seconden zijn verhaal hervat in het dialect in plaats van het tot dan toe gebruikte
Nederlands zonder dat daar een aanleiding voor is aan te wijzen en zonder enige
aanwijzing ervoor dat het bewust gebeurt (zie voor een vergelijkbare observatie
Gardner-Chloros 1985:134).
(64)
(65)
(66)
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Eten we эк ('ook') hier!
Ik neem morgen mijn badpak mit ('mee')
((Tot een standaardtaalspreckster)) In zœn ('zo'n') boek kun je dat

(67)

allemaal opzoeken
(-) ehm: ((ρ)) /wil ni ζε'γο data: datan up dat kamp ale-n maar wat -hengeprutst wordt. Eh: dat ' r (-) ( = wil niet zeggen dat eh: dat er op dat kamp
alleen = )

Als een spreker onder invloed van de druk van de situatie (bijvoorbeeld snel, alert
moeten reageren, emotionele druk) switcht naar wat waarschijnlijk zijn meest
dominante variëteit is, hebben we dat ook gecategoriseerd als een 'performanceswitch'. Vergelijk o.a. Albert & Obier (1978:100), S0ndergaard (1984:7). Zie
bijvoorbeeld de switch naar het dialect in (68) door de spelleider tijdens het kamp in
Oerle, als hij meent dat er iets fout dreigt te gaan.
(68)

/ja т а к ho· os еЧэ, з heb jij de EERSTE letten (Ja maar hoo 's even, eh:
=)

Uit het voorgaande moge al duidelijk geworden zijn dat we bij de analyseprocedu
re de indeling in vijf hoofdcategorieën hiërarchisch gehanteerd hebben; vergelijk o.a.
de excluderende operationalisaties van 'contextuele' en 'performance' code-switching. Een voorbccldkan dil principe verder verduidelijken. Uitdrukkingen als Juist!
of Goed ehm: in dialcctconversaties vatten we op als 'afsluiting/verandering van
gespreksonderwerp', maar bij sommige sprekers zijn dergelijke uitdrukkingen zo
geïnternaliseerd dat ze met evenveel recht beschouwd zouden kunnen worden als een
'contextuele switch', in het bijzonder 'geprcformuleerd taalgebruik'. In dergelijke
gevallen wordt de voorkeur gegeven aan de pragmatische functie boven de contextuele, tenzij de overige informatie zich daar duidelijk tegen verzet.
Een ander keuzeprobleem doet zich voor als een uiting/switch door hoorders
anders geïnterpreteerd wordt dan door de spreker is bedoeld. Bijvoorbeeld de spreker
zegt "Piet is een ouwe rot in het vak" en bedoelt dat als een serieus compliment; de
hoorders interpreteren de uitdrukking echter als een grapje. In dergelijke gevallen is
uitgegaan van de intentie van de spreker, wat in het voorbeeld zou leiden tot een
interpretatie als 'gepreformulcerd taalgebruik' en niet tot 'ironie etc. uitdrukken'.
Hoewel dit laatste vanuit een theoretisch pragmalinguïstisch kader minder vanzelfsprekend is dan men op het eerste gezicht zou verwachten (cf. Levinson 1983:289
evlg.) lijkt een dergelijke procedure wel de meest plausibele verklaring te bieden
voor een bepaalde vorm van code-switching en dat is uiteraard hier primair van
belang.
Tot slot moeten we hier wijzen op een belangrijk probleem. Zoals de voorbeelden
tncl Juist! e.d. al laten zien is een switch op extra-linguïstisch niveau lang niet altijd
met één karakterisering te typeren. Zie (69) als een tamelijk extreem voorbeeld van
een uiting waarvan de switch een reeks van conversationele functies vervult; de
switch naar het dialect fungeert als "emotive device" (i.e. betrokkenheid) en om, na
het gebruik van U, weer 'informaliteit aan te geven' (het gaat om een conversatie
tussen leeftijdgenoten). Daarnaast leidt de switch echter ook tot een relativerende

111

ondertoon en benadrukt een contrast/tegenstelling (stilistische functie). Ten slotte
heeft deze switch zeker ook kenmerken van 'gepreformuleerd taalgebruik', terwijl
ook de taalachtergrond van enkele aanwezigen indirect nog een rol gespeeld kan
hebben.
(69)

Want zoals Ό dr uitziet woRda пэх weTlrayatixJO:R (=wordt [U] nog wel
negentig jaar')

Overigens is conversationele multi-functionalitcit niet alleen een kenmerk van
uitingen met code-switching (cf. Levinson 1983:290).
In voorkomende gevallen hebben we switches verder gekarakteriseerd met een
tweede extra-linguïstische typering. Bij de uiteindelijke analyse die geleid heeft tot
de resultaten zoals weergegeven in hoofdstuk 4, hebben we ons echter moeten
beperken tot de als primair geïnterpreteerde extra-linguïstische typeringen; een
verdere uitsplitsing en differentiatie bleek de kaders van deze studie te buiten te gaan;
de als secundair aangemerkte typeringen hebben zo nodig gefungeerd als extra
informatie ten behoeve van de meest plausibele interpretatie van een uiting.
3.3.5 Enkele taalproductieverschijnselen
Als slot van de analyseprocedure is voor elke switch aangegeven of, en zo ja in welke
mate, de uiting van de switch gepaard ging met een pauzeverschijnsel, waarbij we
'pauze' gebruiken als een neutrale, overkoepelende term voor verschillende vormen
van 'niet-spreken' (Levinson 1983:299). Zoals al opgemerkt in 3.3.1 hebben we om
praktische redenen moeten afzien van het bepalen van de exacte tijd van elke pauze.
Dientengevolge is het streven geweest elke switch te karakteriseren met een van de
volgende vijf aanduidingen.
i.
Vloeiend: de switch verloopt, gerelateerd aan het ritme van de conversatie en
de spreeksnelheid van de betreffende spreker, zonder noemenswaardige of
opvallende aarzeling.
ii.
Natuurlijke pauze: er is sprake van een potentieel belangwekkende, maar zeer
korte pauze ('micropauze'), bijvoorbeeld vergelijkbaar met een pauze tussen
twee opeenvolgende zinnen (vandaar onze term 'natuurlijke pauze'). In de
voorbeeld-uitingen in dit boek hebben we dergelijke pauzes in aansluiting op
de spellingconventies aangegeven met een komma of, als tevens duidelijk
sprake was van het einde van een zin, met een punt.
iii.
Aarzelpauze: een duidelijke onderbreking van de uiting, of door een pauze
zonder meer ("silent pause") of door een gevulde pauze ("filled pause")
waarbij de onderbreking 'gevuld' wordt met vocaliseringen als eh..., mm...
e.d. Zie verder Clark & Clark (1977:262-263).
Aarzelpauzes geven we aan met ':', al dan niet voorafgegaan door een vocalisering.
iv.
Stilte: de switch is voorafgegaan door een duidelijke stilte; in tegenstelling tot
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wat het geval is bij een aarzelpauze, die te maken heeft met een doorbreking
van de "ideale" uitvoering van een uiting, ligt bij een stilte de conversatie
tijdelijk stil. Stiltes hebben we aangegeven met '((p))\
v.
Verspreking e.d.: de switch verloopt via een of meer versprekingen van de
spreker of na een zelf-intemiptie. In de betreffende uitingen geven we dit aan
met V .
Merk op dat we normaal verlopende beurtwisselingen gekarakteriseerd hebben met
'natuurlijke pauze'; alleen bij uitzonderlijk snelle beurtovemames of in het geval van
duidelijk waarneembare aarzelingen en/of stiltes zijn beurtwisselingen gekarakteri
seerd met 'vloeiend', resp. 'aarzelpauze' of ' stilte'. Vergelijk tot slot de onderstaan
de voorbeelden.
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

(75)

(76)

(77)

((Natuurlijke pauze; intra-sententieel))
half elf beginnen we, тут mit at speTl 1ιετ ( - ruim met het spel hè')
((Natuurlijke pauze; inter-sententieel))
(-) ha jij 'n horloge! hij dyt at ni me^R ( = hij doet 't niet meer')
((Gevulde aarzelpauze))
mans; ('maar ehOy'e denkt dat dan hè
((Niet gevulde aarzelpauze))
Daarom dat: dyn za masxin ok weTl ( = doen ze misschien ook wel')
((Gevulde aarzelpauze en stilte))
man data: afplak ((p)) bant, is da+ niks? ('maar dat eh: afplak ((p)) band,
is dat niks?')
((Stilte; inter-sententieel. De switch valt samen meteen -overigens onverstaanbare- simultane start van een andere spreker))
(-) da+s altit ((p)) MAAR die: die intocht II ('dat is altijd ((p)) = )
((Zelfonderbreking))
at sxo't min χ d' r schiet mij wel vaker wat te binnen als ik (-) (' t schoot mij
х-)
((Switch via een verspreking))
of heb je gee χ //jij hebt toch veT:lt bij uw? ( = geld bij je?')

In het volgende overzicht vatten we de gevolgde analyse-procedure nog eens samen
(de aangegeven categorieën zijn globaal en vooral illustratief bedoeld).
I Algemene typering
1. Spreker
2. Geadresseerde
3. Situatie
4. Aantal woorden
5. Aard van de switch
6. Richting

direct/indirect
klein overleg, post, ouderavond, etc.
' 1 ' t/m '9 en meer'
taalwisseling, insertie, tussenvorm
dialect -> Nederlands en omgekeerd, etc.
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II Syntactische karakterisering
1. Switchpositie
2. Conslituentenstructuur
3. Grammaticale functie

tussen beurten, inter-sententieel, intra-sententieel
zinsswitches, meer dan 1 constituent, rest v.d.
uiting, (overige) intra-sententiële switches
zin, subject, direct object, etc.

III Extra-linguïstische karakterisering
met als belangrijke categorieën:
- situationeel gestuurd
- pragmatisch en/of stilistisch gemotiveerd (w.o. aanpassing aan hoorder(s), reactieve accommodatie, tekstuele switches)
- code-switching als spreekstijl
- contextuele code-switching
- code-switching op performance-niveau
IV Enkele taalproductieverschijnselen
1. Pauzeverschijnselen

vloeiend, natuurlijke pauze, etc.

3.3.6 Kwantitatieve verwerking
De in de voorgaande subparagrafen beschreven typering is numeriek gecodeerd en
de aldus voor elke code-switch vastgelegde informatie is ingevoerd in de computer.
Behalve deze typering is als aanvullende informatie nog ingevoerd de naam van de
spreker van de betreffende uiting, een unieke aanduiding voor de vindplaats van de
switch in de protocollen en een bij benadering getrouwe verbale weergave van de
switch, c.q. van de uiting waarin de switch plaatsvond. In deze verbale weergave zijn
ook aanduidingen opgenomen voorde in 3.3.5 beschreven pauzeverschijnselen, ook
als ze niet direct vóór de switch voorkwamen. Eveneens zijn de meest algemene en
relevante transcriptiesymbolcn op discourse-niveau opgenomen (cf. 3.3.1).
De invoer en verwerking van de data is gedaan met het programmapakket SAS
(Statistical Analysis System). Een en ander heeft het mogelijk gemaakt het databestand relatief eenvoudig en veelzijdig te manipuleren en, waar nodig, enig beeld te
krijgen van de frequentie van bepaalde verschijnselen. De invoer van de verbale
weergave van de uitingen, gevoegd bij de unieke code voor de protocolplaats van de
switch maakte het mogelijk tijdens de analyses te allen tijde terug te koppelen naar
de totale context van de betreffende switch; via de informatie in de protocollen was
het, zo nodig, weer mogelijk passages nogmaals af te luisteren. Voor een (overwegend) kwalitatief onderzoek zijn dergelijke mogelijkheden van cruciaal belang.
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Hoofdstuk 4

Resultaten
In zeven paragrafen beschrijven we onze onderzoeksresultaten op de diverse onderscheiden niveau's (vgl. hoofdstuk 3). Elke paragraaf wordt afgesloten met een
bespreking van de conclusies uit de betreffende resultaten. In hoofdstuk 5 presenteren we een algemene beschouwing en discussie van het onderzoek.

4.1 EEN BESCHRIJVING VAN DE SITUATIES
Met deze paragraaf streven we naar twee zaken. In de eerste plaats willen we een beschrijving geven van de patronen van taalkeuze en code-switching die we in de door
ons onderscheiden situaties (zie 3.3.2) waargenomen hebben. Deze beschrijving is
te beschouwen als een van de beoogde resultaten van dit onderzoek, omdat we vooral
gericht zijn geweest op inzicht in bidialectale code-switching in de Ottersumse gemeenschap; in dit hoofdstuk staat dan ook een etnografisch georiënteerde benadering
centraal. Daarnaast dient deze beschrijving ook gezien te worden als basis voor de
volgende hoofdstukken. De in die hoofdstukken gepresenteerde analyses van specifieke code-switchingdata staan niet op zichzelf, maar vloeien voort uit en zijn gebaseerd op de hier gepresenteerde algemene gegevens. In dit kader presenteren we in
dit hoofdstuk dan ook enkele algemene gegevens van kwantitatieve aard. Bovendien
hopen we zo enigszins het bezwaar ondervangen te hebben van losse voorbeeldzinnen en -passages, die onvermijdelijk een fragmentarisch en onvolledig beeld geven
van de communicatieve situatie waaruit ze voortgekomen zijn.
Merk hierbij op dat de gehanteerde situatie-aanduidingen ('klein overleg', 'ouderavond', etc.) niet bedoeld zijn als benamingen voor verklarende factoren voor de
beschreven gegevens. Met 'situatie' doelen we hier immers niet op een in het
onderzoek geoperationaliseerd kenmerk dat 'at random' aan sprekers toegekend is,
maar op een geobserveerd conglomeraat van samenhangende gegevens. Zo kan het
switchpatroon in bijvoorbeeld een bestuursvergadering niet verklaard worden uit het
feit dat het zich voordoet in een bestuursvergadering, maar het betreffende patroon
wordt gevormd door een aantal mensen uit een specifieke gemeenschap, met elk hun
eigen achtergrond en de daarop gebaseerde communicatieve inbreng, dat bovendien
het bestuur vormt van de Vereniging voor Kindervakantiewerk Ottersum en ten tijde
van de opname in die hoedanigheid bijeen was. Het zullen, naast de hiervoor
genoemde factoren, vooral de intenties en de doelstellingen van die bijeenkomst(-en)
zijn, die mogelijkerwijs van invloed zijn op het switchpatroon, zaken die echter
onvoldoende duidelijk worden uit een aanduiding als 'bestuursvergadering'.
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Tabel 4.1.1 biedt een overzicht van enkele karakteristieken per situatie. De eerste
kolom geeft het totaal aantal (geanalyseerde) switches per situatie, in de overige
kolommen is te zien hoeveel interactanten betrokken waren in een bepaalde situatie.
In sommige gevallen, zoals bij naturalistische opnames van min of meer anonieme
situaties ('Post' bijvoorbeeld) zijn alleen die individuen in het overzicht opgenomen
die met zekerheid te onderscheiden waren; die, met andere woorden, specifieker
aangeduid zijn dan met algemene omschrijvingen als 'kind', 'ouder' of Onbekend'.
Vervolgens laat tabel 4.1.1 de taalachtergrond zien van die sprekers, onderverdeeld naar (overwegend) dialect-sprekend, standaardtaal-sprekend of afwisselend,
c.q. "mixed" sprekend. De categorie Onbekend' ('?') betreft personen van wie te
weinig eenduidige gegevens bekend zijn om ze in een van de voorgaande categorieën
in te delen. Deze sprekers vinden we weer vooral in de wat anoniemere situaties.
Uiteraard zijn de aantallen sprekers niet getotaliseerd, omdat sommige sprekers in
meerdere situaties optreden. Tot slot kunnen we erop wijzen dat, als het aantal
sprekers afwijkt van het aantal sprekers dat als "code-switcher" opgenomen is, dit
verantwoord is in de kolom '# sprekers': het cijfer tussen haakjes verwijst dan naar
het aantal sprekers van wie code-switches geanalyseerd zijn.
Tabel 4.1.1. Overzicht situaties. Zie voor verdere toelichting de tekst.
# switches
(N=5515)
η

Klein overleg
1208
Conversatie familiemodel ИЗО
Conversatie algemeen
757
Leidersvergadering
716
Bestuursvergadering
649
Post
475
Spreken met kinderen
453
Ouderavond
102
Stadhuis Gennep
25
1
2
3

#
sprekers

%

21,90
20,49
13,73
12,98
11,77
8,61
8,21
1,85
0,45

20'
232(9)
361
21'
10
w
29
1
22
3
10
5

taalachtergrond
sprekers
dial
s.t mix
10
13
19
10
9
13
12
3
2

2
10
5
1
5
3
1

8
9
10
1
4
3
-

?
3
7
4
6
3

'Kind' en Onbekend' e.d. zijn hierin niet verdisconteerd
Inclusief sprekers die niet geswitcht hebben. Tussen haakjes het "netto" aantal switchers
Beperkt tot de waargenomen, switchende sprekers

Van de ongeveer 30 uur pure opname zijn uiteindelijk 1726 minuten (28,75 uur)
zowel geprotocolleerd als geanalyseerd. Dit sluit niet uit dat in sommige gevallen een
aanzienlijke discrepantie ontstaan is tussen de opnametijd en de uiteindelijk interpre-

116

teerbare en analyseerbare hoeveelheid taalmateriaal, m.a.w. dat er soms sprake is van
een groot verschil tussen "bruto-tijd" en "netto-tijd". Denk bijvoorbeeld aan passages die niet analyseerbaar zijn, omdat sprekers teveel door elkaar praten of te ver
verwijderd zijn van de apparatuur, of omdat er anderszins teveel storende omstandigheden zijn zoals harde muziek, verkeerslawaai, etc.
Met dit gegeven als relativerende factor op de achtergrond kunnen we komen tot een
soort gemiddelde "switch-intensiteit" door het aantal switches te delen door het
aantal geanalyseerde minuten, wat leidt tot ruim 3 switches per minuut (3,2). Bij de
schets van de diverse situaties zullen we, waar relevant en waar mogelijk, ingaan op
eventuele verschillen met dit algemeen gemiddelde.
Twee opmerkingen zijn hierbij op zijn plaats. Het was niet mogelijk de precieze tijd
van de gecodeerde situaties in tabel 4.1.1 te geven, omdat sommige van deze
'situaties' bestaan uit korte of langere fragmenten uit verschillende opnames;
bijvoorbeeld een informele conversatie vóór het begin van een leidersvergadering of
bestuursvergadering is gecodeerd als 'conversatie algemeen'. Het is m.a.w. alleen
mogelijk (sub)passages te vergelijken met de algemene switch-intensiteit. In de tekst
weergegeven resultaten kunnen in sommige gevallen dan ook licht afwijken van
overeenkomstige gegevens uit tabel 4.1.1. Ten tweede moet opgemerkt worden dat
de hier gesuggereerde ratio niet al te letterlijk genomen moet worden. Immers, vaak
concentreert een groot aantal switches zich in bepaalde fragmenten, bijvoorbeeld
vanwege de aanwezigheid van personen met een andere taalachtergrond of vanwege
een bepaald gespreksonderwerp, waama weer een tijd lang de ene of de andere code
consistent gehanteerd wordt Een ratio van 3 switches per minuut is dus niet hetzelfde
als elke 20 seconden een switch. Vandaar dat we zullen volstaan met het vermelden
van het aantal switches en het aantal opname-minuten.
Tot slot geven we de volgende aanvullingen op tabel 4.1.1.
Het totale bestand van 5515 switches is, los van aanduidingen als Onbekend',
'kind', 'ouder', etc. afkomstig van 64 verschillende personen. Door de aard van de
dataverzameling is het aantal switches per individu echter zeer ongelijk verdeeld. Zo
is ruim de helft (n=3092; 56,1 %) van alle switches geuit door slechts vier personen,
terwijl er anderzijds bijvoorbeeld 25 personen zijn met minder dan 10 switches.
Van 60 van de 64 te identificeren personen is de taalachtergrond bekend: 37 van
hen zijn dialectsprekend, 12 afwisselend-sprekend en 11 standaardtaal-sprekend.
Vertaald naar de switches zelf betekent dit, dat van de 5298 switches, waarvan de
spreker en diens taalachtergrond bekend zijn, 80,2 % (n=4250) geuit is door een
dialectspreker, 16,9 % (n=897) dooreen afwisselend-spreker en 2,9 % (n=151) door
een standaardtaalspreker.
Het overwicht van de door dialectsprekers gerealiseerde switches kan slechts
gedeeltelijk toegeschreven worden aan hun overwicht in het totaal aan sprekers.
Zeker zo belangrijk is op te merken, dat dit resultaat ook samenhangt met het gegeven
dat de dialectsprekers zich eerder genoodzaakt voelen om "bidialectaal" te zijn dan
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standaardtaalsprekers, al is de uiteindelijke consequentie hiervan voor het concrete
taalgedrag ook afhankelijk van de aard van de relatie tussen de betreffende sprekers;
zie 3.1.2. Zo waren in een aantal commissievergaderingen ter voorbereiding van de
driedaagse-activiteiten Gemma, dialectsprckcnd, en Marian, standaardtaalsprekend,
beiden zeer actief en dientengevolge veel aan het woord, maar het aantal switches van
Marian in deze situaties was minimaal, t.w. 20 oftewel 2,3 % op het totaal van 872
switches in deze situaties, terwijl Gemma tijdens deze bijeenkomsten 258 maal
switchte (29,6 %).
Het aandeel van 80,2 % van door dialcctsprekers geuite code-switches lijkt al met
al een weerspiegeling te zijn van de sociolinguïslische situatie op dit punt in Ottersum (vgl. 3.1.2).
Klein overleg
Binnen de vereniging KVW werden vele activiteiten, met name die ten behoeve van
de al genoemde driedaagse, voorbereid door commissies, bestaande uit een of
meerdere bestuursleden en enkele leiders.
Wat betreft een eerste serie commissie-bijeenkomsten ging het om een groep
personen die op zich genomen had om de eerste twee dagen van de driedaagse
concreet vorm te geven.
Namens het bestuur waren in deze commissie vertegenwoordigd Gemma, 21 jaar
oud, autochtoon Ottersumse en dialectsprekend, en de onderzoeker. Verder bestond
de groep uit drie afwisselend sprekende mannen, van wie één uit Sambeek/Boxmeer,
variërend in leeftijd van 17 tot 22 jaar, en uit vier vrouwen, variërend in leeftijd van
16 tot 24 jaar. Twee van hen waren autochtoon Ottcrsums, van wie één dialectsprekend en de andere afwisselend sprekend; van de andere twee, beiden standaardtaal-sprekend, woonde er een in Ottersum, de ander was afkomstig uit Gennep.
De bijeenkomsten, en dan met name de eerste keren, verliepen rommelig en zeer
informeel. Er was geen duidelijke voorzitter, al probeerden vooral Gemma en
Marian, de standaardtaal-spreekster uit Gennep, er het beste van te maken. De
inefficiënte sfeer had zeker ook te maken met het feit, dat met name enkele jongere
commissie-leden meer voor de gezelligheid leken mee te doen dan om een daadwerkelijke organisatorische bijdrage te leveren.
De opnames zijn gemaakt door de onderzoeker met de memorecorder en hebben geen
noemenswaardige invloed gehad op het verloop van de interactie.
De switch-intensiteit lag bijzonder hoog, gezien het aantal van 872 switches gedurende 135 minuten; een gegeven dat ongetwijfeld mede terug te voeren is op de
samenstelling van de groep, waarin de "echte" dialect-sprekers in de minderheid
waren. 58,6 % van de switches hadden het dialect als basistaai en dit kan o.a. in
verband gebracht worden met de centrale rol van de dialcctsprekers in het doen reilen
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en zeilen van deze commissie, met name van die van Gemma, terwijl een andere
centrale persoon tijdens deze bijeenkomsten, Marian, vrijwel consistent de standaardtaal sprak, dus zonder switches.
Eén bijeenkomst met dezelfde doelstelling was in zoverre anders dat door omstandigheden alleen dialectsprekers aanwezig waren, te weten de onderzoeker, Gemma
en een 18-jarige vrouw, eveneens uit Otlersum. De basistaai was overduidelijk het
dialect, hetgeen o.a. naar voren komt uit 89,34 % switches met dialect als basistaai.
Anderzijds lag de switch-intensiteit op zich niet onder het gemiddelde, 122 in 37
minuten. In dergelijke omstandigheden gaat het dan ook vooral om contextuele
switches; vergelijk 4.6.
Tijdens dezebijeenkomst, die 's middags plaatsvond, was tevens gelegenheid voor
kinderen en/of hun ouders om zich in ie schrijven voor de driedaagse. Twee van zulke
situaties zijn eveneens -en eveneens onopgemerkt- opgenomen; deze passages zijn
gecodeerd als 'post'.
Een volgende bijeenkomst had tot doel het voorbereiden van sketches op grond van
anecdotes uit de geschiedenis van het KVW ter gelegenheid van een reünie-avond
voor (oud-)leiders en bestuurders van de vereniging. Aanwezig waren de voorzitter,
Joop, de onderzoeker en een 20-jarige vrouw; deze was eveneens dialectsprekend en
woonachtig in Otlersum. Een vierde aanwezige was een 20-jarige vrouw, afwisselend-sprekend en afkomstig uit Sambeek.
De communicatie verliep geheel in dialect, hetgeen dan ook leidde tot een relatief
lage switch-intensiteit (105 in 45 minuten), terwijl het overgrote deel van de switches
zich voltrok vanuit het dialect als basistaai (85,7 %).
Een andere bijeenkomst ging vooraf aan een bestuursvergadering en was bedoeld om
voorbereidingen te treffen voor de jaarlijkse fietstocht ten behoeve van de vereniging, de zogenaamde Tour de Plaisir. Deze fietstocht "voor het hele gezin", waarvan
de route elk jaar traditiegetrouw een verrassing moet zijn, is vooral bedoeld om de
verenigingskas op peil te houden, maar tegelijkertijd is de tocht uitgegroeid tot een
waar dorpsevenement, dat dan ook besloten wordt met een gezellige avond in een van
de plaatselijke danszalen. Zie ook onder 'Post'.
Tijdens de opname van deze commissie-vergadering waren behalve de onderzoeker,
de voorzitter, Joop, aanwezig en de al geïntroduceerde Marian. De opname werd
gemaakt met behulp van een memorecorder en leek ook nu de communicatie niet te
beïnvloeden. Aan het einde van de opname vindt nog enige conversatie plaats tussen
Marian en twee binnengekomen leden van het bestuur.
De commissie-vergadering verloopt bijna uitsluitend tussen Joop en Marian. Zeer
opvallend hierbij is dat beiden nagenoeg consequent vasthouden aan hun eigen
variëteit, resp. het dialect en het Nederlands. Gorter (1987) hanteert ten aanzien van
zulke gevallen de term asymmetrie en wijst op een mogelijke motivering voor
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dergelijk taalgedrag als bewust niet willen convergeren aan de gesprekspartner, een
eigen identiteit willen benadrukken of zich beter kunnen uitdrukken in de thuistaal.
Geen van deze overwegingen is van toepassing op de onderhavige situatie. Veeleer
zien we hierin een bevestiging van de sociodialectologische gegevens uit 3.1.2,
namelijk dat in situaties waarin sprekers goed vertrouwd zijn met elkaar, deze vertrouwdheid mede vorm krijgt door vast te kunnen houden aan de eigen variëteit, zeker
als beide sprekers eikaars code goed kunnen verstaan, zoals hier het geval was. Deze
interpretatie wordt behalve door de al genoemde observaties uit 3.1.2, ondersteund
door de ervaring dat tot standaardtaal-sprekende intimi in de familiekring dialect
gesproken wordt (zie ook hieronder) en door het gegeven dat ten aanzien van nietintimi wel degelijk de standaardtaal als de ongemarkeerde code beschouwd wordt
(cf. Giesbers 1986a: 124). De term asymmetrie lijkt dan ook, gezien de associaties
met non-convergent gedrag, niet geschikt voor het aanduiden van dergelijke situaties.
De consequentie van de geschetste situatie voor de switch-intensiteit blijkt duidelijk: deze is zeer laag met 48 gevallen in 25 minuten, waarbij de dialectgebaseerde
switches domineren (64,58 %).
De laatste te noemen situatie was in zekere zin geen commissie-bijeenkomst, vergelijkbaar met de vorige commissies. De onderhavige bijeenkomst werd voorafgegaan
door een plenum, waama de aanwezigen werd verzocht zich in groepjes te verspreiden om groepsgewijs ideeBn te ontwikkelen voor de driedaagse. Bij één zo'n groepje
heeft de onderzoeker gevraagd de memorecorder te mogen plaatsen, hetgeen toegestaan werd.
Het groepje op zich bestond uit 5 personen, te weten twee meisjes, beiden 16 jaar
oud, woonachtig in Ottersum, waarvan één standaardtalig en de ander afwisselend
sprekend, en drie jongens, in leeftijd variërend van 14 tot 17 jaar oud, eveneens in
Ottersum woonachtig, waarvan één dialectsprekend (zij het dialect als "tweede taal")
en de andere twee afwisselend-sprekend waren. Over de wat giechelige sfeer e.d. in
dit groepje hebben we al gesproken in 3.2.3.
De switch-intensiteit ligt op een gemiddeld niveau (105 in 34 minuten), waarbij de
dialect-gebaseerde en de standaardtaal-gebaseerde switches elkaar in evenwicht
houden (50,48 % resp. 49,52 %).
Conversatie familiemodel
Een eerste situatie betrof een veijaardagsbezoek ten huize van de onderzoeker door
de respectieve ouders van hem en zijn echtgenote. In totaal bestond zo het gezelschap
tijdens de opnames uit 2 echtparen (allen ouder dan 60 jaar), waarvan het ene het
Ottersums dialect sprekend en het andere Twents sprekend, een schoonbroer van de
onderzoeker en diens partner, resp. 28 en 26 jaar oud en Twents sprekend en de onderzoeker en diens vrouw, beiden onderling standaardtaal sprekend, maar uiteraard
van huis uit in dialect opgevoed, resp. het Ottersums en het Twents. Overigens zijn
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in deze situatie de switches van de Twents sprekende personen niet verder in de
analyses betrokken, vooral vanwege de praktische omstandigheid dat de onderzoeker zijn kennis van het Twents niet voldoende gedetailleerd achtte voor het doen van
betrouwbare analyses.
Het "ongemarkeerde" communicatiepatroon in zo'n situatie is dat men onderling de
eigen variëteit hanteert, dus het Ottersums, het Twents en het Nederlands wat betreft
de onderzoeker en zijn vrouw, en dat het Nederlands gehanteerd wordt als 'lingua
franca' voor de communicatie met personen met een andere dialect-achtergrond, een
situatie, die uiteraard leidt tot een hoge switch-intensileit. Grosso modo deed dit
patroon zich ook voor met één belangrijke uitzondering. De beide moeders, die
overigens ook het grootste deel van de conversatie voor hun rekening namen,
gebruikten in hoge mate hun eigen dialect als ze tot elkaar spraken.
Ook als we bijvoorbeeld kijken naar de richting van de switches van moeder
Ottersum naar moeder Twente (alleen de switches van de Ottersums dialect sprekenden zijn immers verwerkt) zien we dat van deze 196 switches er 82 (41,84 %)
gekarakteriseerd zijn als verlopend van Ottersums dialect naar Nederlands, de
"verwachte"richting,maar daar tegenover staan evenzeer 83 switches (42,35 %) van
Nederlands naar dialect, waarvan er bovendien 33 gerealiseerd zijn als wisseling op
een moment waarop niet tevens het woord gericht was tot een indirect geadresseerde. Deze cijfers bevestigen de bovenstaande observatie.
Verklaringen voor deze "asymmetrie" kunnen nauwelijks gevonden worden in
factoren als de tijdsduur van het gesprek of het onvoldoende beheersen van het
Nederlands.
Douglas-Cowie (1978) vindt in haar onderzoek dat aan het begin van een gesprek
meer standaardtaal wordt gesproken dan verderop in het gesprek. In dit geval zien we
echter juist vanaf het begin al het eigen dialect gebruikt worden en komt juist veel
verderop, als het onderwerp W.O. II ter sprake komt, een lange passage in standaardtaal voor. Dit laatste wijst er tevens op, dat ook iets als onbekendheid met de standaardtaal geen doorslaggevende rol heeft gespeeld, temeer daar later op de dag
vrijwel consistent de standaardtaal gebruikt wordt in de communicatie met een
jongere, iets wat bovendien ook gebruikelijk is tot (klein-)kindercn.
Ook hier lijkt met andere woorden de mate van vertrouwdheid en het uitdrukken
daarvan van doorslaggevende betekenis te zijn geweest. Uiterst frappant is bovendien dat McMenamin (1973:485) een praktisch identieke observatie beschrijft,
waarin tijdens een verjaardagsvisite een vrouw haar Tl, Spaans, spreekt tot haar
buurvrouw, die het Spaans weliswaar verstaat, maar zelf niet spreekt. McMenamin
concludeert dan ook: "(-) switching seems to depend more on a relationship of
familiarity than on one of ethnicity.".
Van deze situatie zijn uiteindelijk 113 minuten geanalyseerd (onder de al genoemde restrictie), waarin 677 switches zijn voorgekomen, wat inderdaad wijst op een
hoge switch-intensiteiL
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De tweede situatie betreft een kraambezoek, weer ten huize van de onderzoeker, door
het gezin van een van zijn naaste verwanten. De in het geding zijnde vari&teiten zijn
hier het Ottersums als de code van de Ottersumse volwassenen en de standaardtaal
als code van en tot de kinderen en tot de echtgenote van de onderzoeker.
Het hierboven als "ongemarkeerd" omschreven patroon (hier dus dialectgebruik
van de dialectsprekers onderling en Nederlands in de overige gevallen) werd
consistent gehanteerd. Vandaar dat de switch-intensiteit, 160 in 48 minuten, gemiddeld genoemd kan worden.
In beide situaties hielden het dialect en de standaardtaal elkaar nagenoeg in evenwicht als basistaai, resp. 48,63 % (n=407) en 51,37 % (n=430); dit is uiteraard te
verwachten in dergelijke situaties, waarin mensen verschillen in de variëteit die ze
als dagelijkse omgangstaal gebruiken.
Ook de derde situatie betreft een kraambezoek ten huize van de onderzoeker door het
gezin van een van zijn naaste verwanten. Het taalgebruik tot (en van) de kinderen en
tot de echtgenote van de onderzoeker is weer de standaardtaal. Een 34-jarige man
spreekt echter de Vlaamse variant van het Nederlands; de ongemarkeerde code van
de Ottersums dialect sprekenden tot hem is echter het Ottersums. De Ottersums dialect sprekenden onderling spreken hun eigen dialect. Ook nu zijn alleen de switches
van de Ottersums sprekenden uiteindelijk verwerkt.
Een relatief groot deel van het gesprek verliep tussen de echtgenote van de
onderzoeker en haar schoonzus en de onderzoeker, waarin veel ervaringen werden
uitgewisseld.
Het geschetste communicatiepatroon werd redelijk consistent aangehouden,
waardoor de switch-intensiteit, 134 in bijna 42 minuten, op een gemiddeld niveau
kwam.
Het relatief grote aandeel van het Nederlands als basistaai (82 van de 134; 61,19
%) houdt verband met het grote aandeel van de conversatie tussen beide vrouwen in
het totaal.
Ten slotte gaat het in 'conversatie familiemodel' om een viertal fragmenten uit de
huiselijke kring, waarbij geen sprake was van een bezoek, een vooraf aangekondigde
"visite" ter gelegenheid van een of andere gebeurtenis of iets dergelijks, vergelijkbaar met de situaties in de andere twee bestanden uit het familiemodel.
Drie situaties zijn in Ottersum opgenomen door de onderzoeker zelf, alle met behulp
van de memorecorder en voor het overige onopgemerkt; één situatie is vastgelegd ten
huize van de onderzoeker met behulp van een cassetterecorder. Ook deze opname
heeft geen merkbare invloed gehad op de conversatie.
Om met deze laatste situatie te beginnen: het ging hier voornamelijk om een
gesprek tussen de moeder van de onderzoeker en diens vrouw. De onderzoeker was
slechts zijdelings betrokken bij de conversatie, evenals diens vader. Mede daarom
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werd voor het overgrote deel in standaardtaal gesproken, hoewel anderzijds de
zijdelingse betrokkenheid van de beide andere dialectsprekers blijkbaar voldoende
aanleiding was om regelmatig te switchen: in 22 minuten opname werden 103
switches getraceerd, wat toch wat boven het gemiddelde ligt. Anderzijds moet hierbij
niet veronachtzaamd worden, dat het aandeel van de (dialect-)inserties in zo lang
volgehouden standaardtaalgebruik vaak een grote rol speelt in dergelijke situaties.
Van de andere drie, in Ottersum opgenomen situaties, vond de eerste plaats na een
driedaagse-activiteit. Aanwezig waren alleen de onderzoeker en diens ouders, dus
alleen dialectsprekers. Door allerlei oorzaken (o.a. de bezigheden rondom de
maaltijd) werd er niet veel geconverseerd en al helemaal niet veel geswitcht. Vandaar
een uitzonderlijk laag aantal switches van 6 gedurende ruim 21 minuten opname.
De tweede opname speelde zich af na afloop van een vierdaagse-dag. Behalve de
onderzoeker en zijn moeder is ook diens vrouw aanwezig, terwijl een voor een
kleinkinderen van de familie terugkeren van hun wandelprestatie, i.e. drie meisjes
van 9 jaar oud en standaardtalig. Uiteindelijk zijn er van de 6 aanwezige personen
twee dialect-sprekend. De kinderen nemen ook deel aan de conversatie, zodat er veel
geswitcht wordt; vooral bij een actieve gespreksdeelname door de kinderen is
opvallend dat dan ook tot de echtgenote van de onderzoeker dialect gesproken wordt,
blijkbaar vooral om haar, zo nodig, duidelijk te specificeren als de geadresseerde (cf.
3.3.4). De switch-intensiteit ligt dan ook redelijk hoog in dit fragment, namelijk 45
in 8 minuten opname.
De laatste situatie betreft een kort fragment, eveneens opgenomen na een vierdaagse-dag, waarbij aanwezig zijn de ouders van de onderzoeker, diens zus met haar
jongste dochter en de onderzoeker. Uiteraard is ook het betreffende meisje in het
Nederlands opgevoed. De switches vinden dan ook om haar persoontje plaats. Het
gaat hier om 12 switches in 4 minuten, een gemiddelde ratio.
De switch-intensiteit van deze vier fragmenten samen ligt een weinig onder het totale
gemiddelde, te weten 166 in 56 minuten, maar uiteraard is daar het als tweede
beschreven fragment niet vreemd aan. Wat betreft de verdeling van het dialect of het
Nederlands als basistaai zien we in zekere zin hetzelfde patroon als in de vorige
situaties, namelijk 57,23 % (n=95) switches met de standaardtaal als basistaai versus
42,77 % (n=71) met het dialect als basistaai.
Conversatie algemeen
Zoals al vermeld bestaat dit bestand uit (lange of korte) fragmenten alledaagse
conversatie; zie 3.2.3. We gaan hier in op enkele min of meer duidelijk te onderscheiden fragmenten.
In het bestand zijn twee langere fragmenten vertegenwoordigd; in het eerste van
bijna 27 minuten en 95 gevallen van code-switching, converseert de onderzoeker in
dialect met een collega op de universiteit over min of meer academische onderwerpen, in het tweede lange fragment (ruim 30 minuten), converseert de onderzoeker
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voor het begin van de driedaagse-activiteiten van de tweede dag voornamelijk (enige
tijd is ook Marian bij het gesprek betrokken) met een 27-jarige vrouw die vanwege
haar werk in Ottersum woont, maar afkomstig is uit Wanssum, gelegen in de
omgeving van Venray. Het gesprek vindt van beide kanten plaats in het (eigen)
dialect (de verschillen tussen beide dialecten zijn minimaal; zie o.a. Giesbers,
Goossens & Kroon 1987) en gaat over onderwerpen betreffende de driedaagse en
over alledaagse onderwerpen. In dit fragment zijn 56 switches getraceerd, wat duidelijk minder is dan het gemiddelde van het eerste lange fragment Gedeeltelijk zal
dit overigens toegeschreven moeten worden aan de situatie, waarin het verschil
tussen opname-tijd en de tijd dat er daadwerkelijk gesproken werd wat groter was dan
bij de meeste andere opnames.
Eenzelfde interpretatieprobleem doet zich voor bij een gesprekje van zo'n 15
minuten van de onderzoeker met een bestuurslid (29 jaar oud en autochtoon
Ottersums) en eveneens in het dialect over alledaagse onderwerpen, waarbij de
switch-intensiteit zeer laag is: 11 maal.
Een opvallend hoge switch-intensiteit vinden we bij een kort fragmentje van bijna
4 minuten, waarin een groepje jongere leiders, qua samenstelling vergelijkbaar met
dat onder 'klein overleg', na een plenum enthousiast overlegt over het plan om de
nacht buiten op het activiteitenterrein door te brengen vanwege de extreme hitte van
die dag. In dit korte fragmentje zijn 18 switches gelokaliseerd.
De switchrichting van 'conversatie algemeen' is overwegend dialectgebaseerd, in
het totaal 72,02 %.
Leidersvergadering
Het gaat hier om de plenaire bijeenkomsten waarin aan grote groepen leiders
informatie en instructies werden gegeven overeen activiteit, die de volgende dag of
enkele dagen later zou gaan plaatsvinden; de definitieve taken werden dan verdeeld
en zonodig nog eens toegelicht. Vond het plenum na een activiteit plaats dan was er
tevens ook plaats ingeruimd voor een evaluatie van die activiteiten. Vanwege het
aantal aanwezigen werden de plenums meestal gehouden in een van Ottersums
horeca-etablissementen.
Deze bijeenkomsten werden geleid door iemand van het bestuur. De sfeer tijdens
dergelijke bijeenkomsten zou gekenschetst kunnen worden als gezellig, ontspannen
en gemoedelijk, hoewel er, vanwege de grootte van de groepen uiteraard weinig tot
geen ruimte was voor uitvoerige afdwalingen, zoals in bestuursvergaderingen wel
eens gebeurde.
Een eerste plenum werd geleid door de "afwisselend" sprekende vrouw uit het
bestuur, Dorien.
De opname duurde slechts 12 minuten, omdat de grote groep opgesplitst werd. De
geïntendeerde taal van de voorzitster was het Nederlands, maar de switch-intensiteit
van 59 in 12 minuten laat al zien, dat dit niet geheel consistent verliep. De basistaai
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was in 66,1 % van de gevallen de standaardtaal.
Vervolgens is er sprake van twee fragmenten waarin de bijeenkomsten geleid werden
door Gemma, 21 jaar oud, dialect sprekend en autochtoon Ottersumse.
Het eerste fragment heeft betrekking op een plenum de avond vóór het begin van
de driedaagse. Na een algemene inleiding riep Gemma groepjes van 2 à 4 leiders
telkens als groepje bij zich ter nadere informatie over het aan hun toevertrouwde
groepje kinderen, specifieke taken, etc. Alnaargelang de taalachtergrond van de
betreffende leiders gebruikte Gemma de standaardtaal of dialect; in beide gevallen
werd veel geswitcht. De switch-intensiteit ligt dan ook bijzonder hoog, 408 switches
in 46 minuten.
Bij een tweede fragment was alleen sprake van een "frontaal" plenum, ook over de
driedaagse-activiteiten. Dit heeft ruim 21 minuten aan opname opgeleverd en 122
switches, ook nog een redelijk groot aantal, maar minder dan in het eerste fragment
In zijn totaliteit is de switch-intensiteit hoog in beide fragmenten; 530 switches in
ruim 67 minuten. Er is sprake van een lichte dominantie van het dialect als basistaai
(n=317; 59,81 %), iets wat ook bevestigd is in de observaties. Markant hierbij op te
merken is dat Gemma zelf verklaarde, dat ze in principe Nederlands had willen
spreken bij het leiden van de plenums, maar dat het dialect toch bijna automatisch
gebruikt werd, o.a. afhankelijk van het gegeven of ze toevallig een dialectspreker
aankeek, c.q. zag, of niet; zie ook 3.2.1.
Diverse plenums zijn, vanzelfsprekend, geleid door de voorzitter, 25 jaar oud,
dialectsprekend en autochtoon Ottersums.
Eén hiervan is opgenomen door de voorzitter zelf.
Een eerste fragment betreft een bijeenkomst met die leiders die meegaan naar het
kinderkamp voor de vijfde klassers; zie hierna. De bijeenkomst vindt plaats vóór de
aanvang van het informatieve plenum voor de ouders van de betrokken kinderen (zie
hieronder) en vindt daarom plaats in de aula van de plaatselijke lagere school. Het is
de eerste keer dat de onderzoeker aanwezig is bij een leidersbijeenkomst en dat is de
reden dat de voorzitter aandacht besteedt aan diens aanwezigheid en aan de opname.
Bijna 25 minuten opname zijn in deze situatie gerealiseerd, waarin 160 switches zijn
getraceerd. De daaruit af te leiden switch-intensiteit kan hoog genoemd worden.
Een tweede en derde fragment hangen ten nauwste met elkaar samen. Het gaat hier
om een laatste informatieve/organisatorische bijeenkomst daags voor koninginnedag; het betreft de opname die door de voorzitter zelf gemaakt is. In het begin van de
vergadering motiveert hij dan ook kort de aanwezigheid van de cassetterecorder.
Van deze vergadering zijn de eerste 10 minuten opname nader geanalyseerd op
code-switching en het slot van de vergadering, vanaf de rondvraag.
Tijdens deze rondvraag ontspon zich o.a. een discussie tussen een van de aanwezigen en de voorzitter en andere aanwezige leden van het bestuur over het functioneren van het bestuur bij plenums in het algemeen en van de voorzitter in het
bijzonder, een discussie die overigens in een open sfeer verliep. De betreffende leider
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die dit punt inbracht was overigens een niet-autochtone inwoner van Gennep,
afkomstig uit Dordrecht, die desondanks het dialect ook actief beheerste, en dit ook
geregeld hanteerde, ook in complete zinnen en beurten.
De switch-intensiteit gedurende het tweede fragment is gewoon te noemen, 36
switches in ruim 10 minuten, gedurende de rondvraag lag deze iets hoger, te weten
72 in 17 minuten, en dat zal vooral te maken hebben met het feit dat diverse mensen
aan het woord waren, die "afwisselend" en/of Nederlands spraken.
Het vierde fragment betreft een plenum ter afsluiting van de tweede dag van de
driedaagse. Er wordt geövalueerd en tevens wordt de laatste informatie doorgenomen
voor het uitstapje op de derde dag. In 17 minuten opname zijn 59 switches gerealiseerd, hetgeen ook gemiddeld genoemd kan worden.
Het laatste fragment betreft de informatieve bijeenkomst ten behoeve van de vierdaagse. Deze bijeenkomst duurt η iet lang, omdat de in formatie voor het grootste deel
bekend is van andere jaren. Misschien is dat ook de reden waarom de vergadering
enigszins rommelig verloopt. In 30 minuten is er sprake van 73 switches, wat aan de
lage kant is. Hierbij moet uileraard aangetekend worden dat door de genoemde sfeer
de discrepantie tussen bruto opname en netto resultaat wat groter is dan gemiddeld.
Voor het totaal van de door de voorzitter geleide plenums geldt dat de switchintensiteit, 400 in 99 minuten, iets boven het gemiddeld niveau ligt en ver boven de
switch-intensiteit van de bestuursbijeenkomsten, voorgezeten door dezelfde per
soon. Anderzijds ligt deze intensiteit ver onder die van de door Gemma geleide bij
eenkomsten. Dit gegeven spoort met de duidelijke dominantie van het dialect: 75,5
% switches met als uitgangstaai dialect (n=302) versus 24,25 % (n=97) met als
uitgangstaai de standaardtaal. Alle andere gegevens wijzen er ook op dat het dialect
de geïntendeerde, of wellicht juister geformuleerd, de ongemarkeerde code was voor
de voorzitter.
Bestuursvergadering
Met deze aanduiding worden alle bijeenkomsten bedoeld waarin het bestuur van de
vereniging, geheel of gedeeltelijk, bijeenkwam voor een bestuursvergadering. De
bestuursvergaderingen, evenals overigens de commissie-bijeenkomsten, vonden
praktisch allemaal plaats in een eigen ruimte van de vereniging, een van de gemeente
gehuurd lokaal in een tot gemeenschapshuis verbouwd schoolgebouw in Ottersum.
Voorzitter was Joop. Hij leidde de vergaderingen op een tamelijk informele wijze,
waarin ondanks de aanwezigheid van een agenda met te bespreken punten, veel
ruimte was voor anecdotes, uitweidingen, grapjes enzovoorts. De voertaal was
zonder uitzondering het dialect (alleen soms, niet altijd, kwam het voor dat tegen de
afwisselend-spreekster geswitcht werd naar het Nederlands). De switches vonden
dan ook in 82,9 % van de gevallen (n=538) plaats vanuit het dialect. Naar eigen
zeggen streefde de voorzitter informaliteit bewust na, omdat een avond bestuursvergadering "ook gezelligheid moest hebben".
Niettemin zijn in het totaal van 771 switches uit de bestuurs-bijcenkomsten 'be-
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stuursvergadering' (N=647) en 'bestuur informeel' (N=124) onderscheiden (in tabel
4.1.1 verder opgenomen onder 'conversatie algemeen'). 'Bestuursvergadering'
heeft betrekking op al die situaties, waarin hoe dan ook een agendapunt aan de orde
was. 'Bestuur informeel' zijn die situaties waarin dat overduidelijk niet het geval
was, bijvoorbeeld voor het begin van een vergadering.
Van alle bestuursbijeenkomsten samen zijn 207 minuten geanalyseerd, wat neerkwam op 771 switches. In switch-intensiteit ligt dit licht boven het algemeen
gemiddelde.
Post
Het betreft hier 5 fragmenten.
Het eerste fragment is slechts zeer kort en betreft een fragment direct volgend op
de ouderavond. Ouders kunnen dan alvast hun kinderen inschrijven voor het kamp.
Namens het bestuur wordt dit gedaan door Dorien, secretaresse van het KVW.
Uiteraard wordt er en passant zo ook heel wat informatie uitgewisseld, met andere
woorden er is geen sprake van een zwijgende, anonieme afhandeling van transacties,
zoals op een postkantoor of iets dergelijks. De switch-intensiteit ligt bijzonder hoog:
20 maal in 2 minuten opname. Ongetwijfeld vindt dit mede zijn oorzaak in de (taal)
achtergrond van Dorien als "afwisselend-spreekster", waardoor ook andere sprekers
minder snel eenduidig dialect of Nederlands zullen gebruiken.
Het tweede fragment bestaat uit de opnames bij de tweede controlepost van de Tour
de Plaisir (zie 3.2.2). Traditiegetrouw wordt bij zo'n controlepost de beschrijving van
het volgende gedeelte van de tocht uitgereikt, zodat de deelnemers zelfs tijdens de
tocht min of meer in het onzekere blijven over het verloop van de route. Vaak wordt
er bij zo'n post een verrassing uitgereikt, aangeboden door plaatselijke middenstanders.
Bij de bewuste tweede post bestond, speciaal op suggestie van de onderzoeker, de
mogelijkheid mee te doen aan een spel "ter gelegenheid van het feit, dat dit de tiende
Tour de Plaisir was". Deelnemers konden een prijs winnen door op zo origineel
mogelijke wijze een rijmpje af te maken. Deze verbaal gerichte opdracht was speciaal
bedoeld om ook overleg tussen deelnemers uit te lokken. Een extra prijs was te
winnen door degene die zijn/haarrijmpje origineel kon inspreken of inzingen op een
cassettebandje. Dit laatste was vooral bedoeld om de aanwezigheid van een continu
draaiende cassetterecorder te motiveren. Desondanks hebben toch enkele mensen
hun poözie voorgedragen op de band. Maar de opname was uiteraard vooral bedoeld
om een beeld te krijgen van de keuzes van mensen bij het voor het eerst aanspreken
van niet-intimi, die een organisatorische taak uitvoeren.
De post werd "bemand" door de onderzoeker en door twee leidsters, twee
vriendinnen van 16 jaar oud, afkomstig uit Gennep en beiden standaard tal ig. De
onderzoeker sprak dialect tot mensen, van wie hij wist dat ze dialectsprekend waren,
en in die gevallen werd hij ook zelf in het dialect aangesproken, ook als hij niet zelf
het gesprek begon. De beide meisjes spraken Nederlands en werden aangesproken
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in het Nederlands en ook wel in dialect, of in standaardtaal en dialect beide.
Desondanks is de switch-intensiteit van 182 inruim 79 minuten opname niet groot
te noemen. Ongetwijfeld is dit, zoals vaker bij dit soort naturalistische opnames, ook
terug te voeren op een grote discrepantie tussen opnametijd en daadwerkelijk
opgenomen, c.q. interpreteerbaar taalgebruik.
Het derde fragment betreft de inschrijving voor de driedaagse-activiteiten. Het
betreft hier die passages uit 'klein overleg' tijdens welke ouders, of kinderen zelf,
kwamen inschrijven voor de driedaagse. De eigenlijke commissie-bespreking viel
dan stil, terwijl Gemma dan de inschrijving op zich nam.
Opmerkelijk is de verandering in switch-intensiteit: 73 switches in ruim 8 minuten,
wat duidt op een veel hoger gemiddelde dan in de eigenlijke commissie-passages,
wanneer de drie dialectsprekers onderling communiceerden. Hierbij moet zeker
aangetekend worden, dat in beide inschrijvingsgevallen kinderen aanwezig waren,
wat het gebruik van de standaardtaal en de afwisseling tussen Nederlands en dialect
bij de betrokken volwassenen zeker heeft bevorderd
Ook het vierde fragment betreft een inschrijvingssituatie, in dit geval voor de wandelvierdaagse. Het gaat hier om de mogelijkheid tot inschrijven op de eerste dag van
de vierdaagse zelf. Een en ander vindt plaats in het verenigingsgebouw van de
plaatselijke voetbalclub. Bij deze inschrijvingspost zitten Dorien (zie hiervoor), de
vrouw van een van de bestuursleden, 37 jaar oud, dialectsprekend, maar niet autochtoon Ottersumse, en de onderzoeker. Onderling praten deze drie personen in het
algemeen in dialect, evenals dat het geval is tot andere dialect-sprekers. In andere
gevallen wordt in principe Nederlands gesproken.
In 40 minuten opname zijn 152 switches gevonden, wat wijst op een gemiddelde
intensiteit
De laatste opname is gemaakt in een standje op het dorpsplein, waar in de ochtend
van de laatste dag van de jeugdvierdaagse bossen bloemen verkocht werden om
's middags uit te reiken aan de kinderen bij hun feestelijke intocht in het dorp. Ook
deze traditionele activiteit heeft vooral tot doel de verenigingskas aan te vullen.
Verkopers waren de onderzoeker en enkele leiders/- sters, waaronder overigens geen
andere dialect-sprekers; twee meisjes waren standaardtaalsprekend, overigens wel
woonachtig in Ottersum, een jongen, ook uit Ottersum was afwisselend-sprekend,
terwijl een laatste verkoopster, afkomstig uit het naburige Groesbeek, eveneens afwisselend-spreekster was.
Het verloop van de communicatie was vergelijkbaar met de overige "postsituaties".
Helaas is veel van deze opname onbruikbaar gebleken door storingen, o.a. door
verkeerslawaai. Dit is ongetwijfeld een van de factoren die hebben bijgedragen tot
een zeer lage switch-intensiteit van 76 switches in 45 minuten.
In de situatie 'post' in zijn totaliteit wijken dialect als basistaai (54,11 %; n=277) en
Nederlands als basistaai (45,89 %; n=226) in relatieve frequentie niet veel van elkaar
af, hetgeen niet verwonderlijk is in dergelijke situaties, waarin gespreksdeelnemers
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telkens weer opnieuw moeten vastleggen wat de ongemarkeerde code zal zijn,
afhankelijk van de achtergrond en de taaivoorkeur en/of taalkennis van de betrokkenen.
Spreken met kinderen
Dit zijn situaties waarin het spelen met en het daadwerkelijke leiding geven aan de
kinderen de centrale doelstelling was.
Globaal zijn drie te onderscheiden activiteiten vertegenwoordigd: het kamp met de
vijfdeklassers van de Ottersumse lagere school (in het Brabantse plaatsje Oerle), de
driedaagse voor alle kinderen uit Ottersum en Ven-Zelderheide van 4 tot 13 jaar oud
en de Jeugdvierdaagse, een op de Nijmeegse "echte" vierdaagse geïnspireerd
wandelfestijn voor kinderen van 4 tot 12.
De opnames tijdens dekampdagen zijn gemaakt door de "hoofdleider" van het kamp,
tevens de voorzitter van de vereniging, Joop. De opname-apparatuur, hier een
draagbare cassetterecorder met ingebouwde microfoon, werd bij een activiteit van de
hele groep of bij een subgroepje geplaatst Opnames zijn bijvoorbeeld gemaakt bij
het gezamenlijk ontbijt, tijdens gezamenlijke spelen, op een slaapzaal, bij een
groepje kinderen dat een toneelstukje moest voorbereiden en zelfs bij de wasgelegenheid. Aan de andere leiders, en aan de kinderen als ze erom vroegen, werd verteld,
dat het om opnames "voor de universiteit" ging.
Behalve Joop waren nog acht andere vaste leiders bij dit kamp betrokken. De leiding
bestond aldus uit vijf mannen, 4 dialectsprekend en één standaardtaalsprekend (nietautochtoon), leeftijd tussen 19 en 27 jaar, en vier vrouwen, 3 dialectsprekend en een
afwisselend dialect en Nederlands sprekend, in leeftijd variërend van 17 tot 23 jaar.
Het taalgebruik tussen de leiders onderling was overwegend dialect, in de communicatie met de kinderen werd overwegend de standaardtaal gebruikt (vgl. 3.1.2).
Voor de overgrote meerderheid van de kinderen is de standaardtaal eerste taal (vgl.
3.1.2) en bijgevolg ook in hun communicatie de ongemarkeerde code. Toch vinden
we wel voorbeelden van kinderen die complete gespreksbeurten in dialect uiten; ook
voorbeelden van insertie van dialectelementen in een standaardtalige zin komen
voor, zoals in een uiting als
(1)

Nee: (ik zeg) χ ik bin пэн benEde toe gegaan (= ben naar =)

of in een vraag aan een van de leiders als
(2)

eten we ok hier? (= ook =)
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Dit hoeft niet te betekenen dat deze kinderen het dialect als eerste taal geleerd hebben,
zoals al gezegd in 3.1.2.
Anderzijds zullen veel kinderen ongetwijfeld vaak die dialectelementen overnemen in hun Nederlands, die resistent blijken te zijn bij hun dialectsprckende ouders.
Vergelijk een geobserveerde uiting als
(3)

Hier, oma had nog iets voor uw (= jou')

gezegd door een moeder tot haar zoontje.
Van de kampeeractiviteit zijn in totaal zo'n 364 minuten aan opname geanalyseerd,
waarin 277 vormen van code-switching getraceerd konden worden. Dit duidt op een
relatief lage switch-intensiteit. Dit gegeven is enerzijds verklaarbaar uit de aard van
de opgenomen communicatie-situaties (voornamelijk groepsactiviteiten), waarin
grotendeels consistent een code gehanteerd werd (hetzij Nederlands, hetzij dialect),
anderzijds is dit gegeven uiteraard ook een gevolg van de omstandigheden waarin de
opnames gemaakt zijn, waardoor veel passages niet analyseerbaar waren.
De tweede activiteit, de driedaagse, houdt in dat gedurende drie achtereenvolgende
dagen in de zomervakantie activiteiten worden georganiseerd voor kinderen uit
Ottersum en Ven-Zelderheide. In 1983 vond dit plaats in juli en het thema waaromheen alle activiteiten waren georganiseerd, was 'De Middeleeuwen', c.q. ridders e.d.
De activiteiten tijdens de eerste twee dagen vonden plaats op een sportveld van Maria
Roepaan, d. w.z. buiten het dorp; de derde dag bestaat traditiegetrouw uit een uitstapje
met een bus.
Centraal punt op het sportveld was een grote legertent (de 'burcht' ), waar geregeld
versnaperingen werden uitgedeeld en van waaruit via een geluidsinstallatie algemene opdrachten, inlichtingen enz. werden gegeven. De niet-centrale activiteiten zelf
gebeurden in groepjes van 8 à 10 kinderen van ongeveer gelijke leeftijd en onder
leiding van 2 à 3 leiders. Deze groepjes kinderen en hun leiders bleven gedurende de
drie dagen hetzelfde qua samenstelling.
De opnames tijdens de driedaagse zijn, voorzover mogelijk, gemaakt door de
onderzoeker met behulp van de memorecorder en alleen tijdens de eerste twee dagen.
Opnames zijn gemaakt van overlegsituaties van de leiders onderling, van enkele activiteiten van het groepje kinderen (vijfde klas lagere school), waarvan de onderzoeker een van de leiders was, van spelende kinderen bij een creatieve activiteit en van
instructies door de centrale geluidsinstallatie. In dit laatste geval werd overigens
praktisch alleen Nederlands gesproken. De twee collega-leiders van de onderzoeker
waren Rob, 18 jaar oud en standaardtaalsprekend en Annemiek, 17 jaar oud en 'afwisselend' sprekend.
Andere belangrijke figuren vanuit het Kindervakantiewerk tijdens de eerste twee
dagen waren Joop, twee dialectsprckende vrouwen, 18 en 21 jaar oud, een standaardtaalsprekende vrouw (afkomstig uit het naburige Gennep), 24 jaar, en twee afwisse-
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lend sprekende mannen, 19 en 22 jaar oud.
Wat betreft het taalgebruik van de kinderen, van de leiders en van de leiders tot de
kinderen kan hetzelfde opgemerkt worden als wat we zagen in de kampsituatie.
Van de driedaagse zijn zo'n 55 minuten aan opname geanalyseerd op codeswitching, wat 120 gevallen opleverde. De hieruit voortvloeiende hogere switchintensiteit in vergelijking met die in de kampeersituatie is enerzijds toe te schrijven
aan het gevarieerder opnemen van situaties (zo zijn er ook overlegsituaties tussen
leiders opgenomen) en anderzijds aan het überhaupt niet kunnen opnemen van
grotere groepsactiviteiten, vanwege de aard van die activiteiten (waaronder het
gooien met water).
De laatste activiteit, de Jeugdvierdaagse, wordt al sinds 1958 georganiseerd en
deelname staat ook open voor kinderen van buiten Ottersum. In 1983 waren er zo
ruim 900 deelnemers.
Tijdens deze vierdaagse is de onderzoeker actief geweest als "wandelende leiding", een functie die bestond uit het begeleiden van een groep van 10 à 15 jonge
deelnemertjes die ingeschreven hadden op de kortste afstand van 5 km en die niet
begeleid werden door hun ouders of een vereniging of iets dergelijks.
Behalve de onderzoeker bes tond deze wandelende leiding nog uit twee mannen, 19
en 25 jaar oud, en een vrouw, 20 jaar oud, allen dialectsprekend en afkomstig uit resp.
Ottersum en Gennep. De communicatie van deze leiders onderling verliep in dialect,
met de kinderen in standaardtaal. De 19-jarige man. Marco, vormde een uitzondering
hierop, in die zin dat hij in het merendeel van de gevallen de kinderen aansprak in
dialect, een patroon dat hij ook al bij de driedaagse aanhield. Dit is des te opmerkelijker, omdat hij in feite het dialect als tweede taal heeft geleerd, namelijk nadat hij
rond zijn twaalfde jaar is verhuisd van Nijmegen naar Ven-Zelderheide. Hij beheerste het dialect, in feite de Vense variant, uitstekend en hanteerde het zeer consistent.
Bij de kinderen waren drie dialectsprekers, drie jongens van rond de 7 jaar.
Opnames zijn voorhanden van een van deze drie, Wilco, tegen wie in het algemeen
ook door de leiders dialect werd gesproken.
In deze situatie zijn 43 minuten aan opname gerealiseerd, die 136 switches te zien
hebben gegeven. Wat betreft de hieruit voortvloeiende switch-intensiteit in vergelijking met die van de kampeeropnames kan hetzelfde opgemerkt worden als wat we
reeds zeiden over de driedaagse-opnames.
De switchrichting voor wat betreft de uiteindelijke verzameling switches met als
situatie-aanduiding 'spreken met kinderen' bestaat voor 43,05 % (n=195) uit 'dialect -»' en voor 56,73 % (n=257) uit 'Nederlands -»'.
Ouderavond
Zoals al vermeld betreft het hier een informatieve bijeenkomst voor de ouders van
de vijfde klas-leerlingen die meegaan op kamp. De bijeenkomst wordt voorgezeten
door de voorzitter en verder bijgewoond door enkele andere bestuursleden en de
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uitverkoren leiders die mee zullen gaan. Een en ander vindt plaats in de aula van de
lagere school. 12 ouders zijn uiteindelijk aanwezig, waaronder 2 mannen. De
bijeenkomst wordt onderbroken door een koffiepauze; ná de bijeenkomst is er
gelegenheid voor een voorinschrijving van de kinderen voor het kamp (zie 'post')·
Het plenum verloopt bijna geheel in het Nederlands, nadat het punt van de te
hanteren code expliciet door de voorzitter aan de orde is gesteld; zie 3.1.2. De keuze
valt op het Nederlands, maar na de pauze wordt de vergadering begonnen in het
dialect (de macht der gewoonte bij de voorzitter?), waarna geleidelijk teruggekeerd
wordt naar het Nederlands. Zie voor deze aspecten van het ouders-plenum ook
Giesbers & Kroon (1985).
Desondanks is er sprake van een consistente codehantering, wat blijkt uit de lage
switch-intensiteit van 112 switches in 66 opname-minuten. Uiteraard is het Nederlands als basistaai hierbij ruim vertegenwoordigd: in 65,69 % van de gevallen (n=67)
versus 34,31 % (n=35) switches vanuit het dialect voor de 102 switches met als
aanduiding Ouderavond'.
Gennep stadhuis
Het gaat hier om de twee korte fragmenten in het gemeentehuis van Gennep zoals
beschreven in 3.2.3.
De basistaai was grotendeels het dialect, namelijk 16 maal (64 %). De hoge switchintensiteit, 25 switches in ruwweg 2 minuten, zal deels ook toegeschreven moeten
worden aan speciale kenmerken van deze opname, die bestond uit twee afzonderlijke
zeer korte fragmenten, die daardoor uiteraard minder representatief zijn dan fragmenten van 20 minuten en langer, met alle gangbare pauzes e.d. Anderzijds moet
zeker niet uitgesloten worden dat de mate van switching mede beïnvloed is door de
situatie en daarmee samenhangend met het onderwerp van gesprek, waardoor er
zeker parallellen zichtbaar worden met het nu wel bijna legendarische gemeentehuis
in het Noorse Hemnesberget in Blom & Gumperz (1972).
4.1.1 Samenvatting
We hebben in dit hoofdstuk een beeld gegeven van de omstandigheden waaruit ons
corpus code-switching uiteindelijk is voortgekomen. Bij deze beschrijving zijn we
uitgegaan van de 'gecodeerde' situatie-aanduidingen (zie 3.3.2). Bovendien hebben
we het corpus gekarakteriseerd naar aantallen sprekers en enkele achtergrondkenmerken van die sprekers.
Van de ongeveer 30 uur 'ruwe' opname zijn 28,75 uur geprotocolleerd en
geanalyseerd waarin we 5515 switches en tussenvormen hebben getraceerd. Melde
nodige relativering met betrekking tot de realiteitswaarde van een dergelijke maat
leidt dit tot een gemiddelde 'switch-intensiteit' van 3,2 per minuut.
Bij de situatie-beschrijvingen zijn we vervolgens vergelijkenderwijs ingegaan op
de switch-intensiteit van de diverse samenstellende fragmenten; bovendien is van elk
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fragment het overwegend taalgebruik aangegeven, o.a. via informatie over de
switchrichting.
De sociodialectologische situatie, zoals geschetst in 3.1.2, is concreter geworden
en wordt verder bevestigd in reële communicatie-situaties.
De ongemarkeerde code tot en van kinderen is de standaardtaal, wat leidt tot codeswitching door volwassenen in omstandigheden waarin kinderen en volwassenen
samen zijn. De kinderen blijken echter ook dialect te gebruiken, zij het in zeer
beperkte mate.
Volwassenen spreken in beginsel standaardtaal tot niet-dialectsprekende leeftijdgenoten, terwijl ze onderling het dialect blijven gebruiken. Tot niet-dialectsprekende
intimi kan echter ook dialect gesproken worden.
In situaties waarin dialect- en standaardtaal-sprekers in min of meer gelijke mate
vertegenwoordigd zijn (commissie-bijeenkomsten, plenaire vergaderingen) vindt
dan ook intensieve code-switching plaats zonder dat we hiermee willen veronachtzamen dat tussen individuen verschillen kunnen bestaan in de mate waarin ze in vergelijkbare omstandigheden code-switchen.
Ook wanneer er alleen dialectsprekers zijn vindt code-switching plaats, al blijkt
dan het dialect basistaai te blijven, hetgeen wijst op vooral insertiële code-switching.
In situaties waarin men op grond van bijvoorbeeld de setting het gebruik van de
standaardtaal zou verwachten is de daadwerkelijke keuze mede afhankelijk van de
specifieke relatie tussen de interactanten (stadhuis Gennep) of is de taalkeuze
onderwerp van overleg (ouderavond).
Hoe deze globaal geschetste code-switchingpatronen tot uitdrukking komen in de
interactie op micro-niveau wordt uitgewerkt in de volgende paragrafen, in het
bijzonder in 4.4 en 4.5.

4.2 ALGEMENE TYPERINGEN
In deze paragraaf gaan we in op gegevens die een eerste beeld geven van de aard van
de gevonden code-switching. We hopen zo te komen tot een globaal beeld van het
gangbare patroon van code-switching in een gemeenschap als de Ottersumse.
Allereerst gaan we in op de vraag in hoeverre er bij het kode wisselen sprake is van
alleen maar het inserieren van tussenvormen of elementen uit de andere code in de
basistaai, of dat er volledig van taal gewisseld wordt.
Merk overigens op dat deze vraag mede van belang is in verband met vragen als
óf, en zo ja in hoeverre code-switching een manifestatie is van (een vorm van)
incompetentie in de gehanteerde basistaai. Immers, om een goed beeld te krijgen van
code-switching in al zijn facetten zou een corpus, dat grotendeels bestaat uit op
incompetentie en/of interferentie gebaseerde switches minder voldoen dan een meer
gevarieerd corpus. Vergelijk de opmerking uit Fishman (1972) in 3.1.2.
Als tweede algemeen kenmerk gaan we, gedetailleerder dan in 4.1, in op de
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verdeling van de richting van de switches. Het is immers van belang te weten in
hoeverre het dialect dan wel het Nederlands gefungeerd heeft als basistaai, daar we
immers geïnteresseerd zijn in de kenmerken van het code-switchingproces, waarbij
zowel het dialect als het Nederlands de uitgangstaai vormen. Vergelijk hoofdstuk 2.
We beperken ons in 4.2 tot een algemene beschrijving van het corpus met betrekking
tot de genoemde kenmerken; in de volgende hoofdstukken zullen we nader ingaan
op de vraag of, en zo ja, in hoeverre bepaalde algemene kenmerken typerend zijn voor
bijvoorbeeld bepaalde communicatieve intenties van code-switching of voor bepaalde syntactische kenmerken.
4.2.1 De aard van de switches
Zoals reeds uiteengezet, maken we in deze studie onderscheid tussen code-switching
waarbij van taalsysteem gewisseld wordten code-switching waarbij slechts elementen geïnserteerd worden in het op dat moment gehanteerde taalsysteem: daarbij gaan
we er in het laatste geval van uit dat de betreffende spreker vasthoudt aan de op dat
moment vigerende basistaai.
Bovendien hebben we ook zogenaamde tussenvormen als relevant beschouwd
voor een studie naar code-switching. Zie verder 3.3.2.
Tabel 4.2.1 laat zien hoe het totale corpus onderverdeeld is naar taalwisselingen,
inserties en tussenvormen. In 50 % van de gevallen is er sprake van een complete
verandering van taalsysteem, zoals geoperationaliseerd in dit onderzoek. De taalwisselingen zijn aldus de meest getelde vorm van code-switching, vergeleken met de
ruim 40 % gevonden inserties en de 9 % tussenvormen.
Daarmee zijn de inserties niet verwaarloosbaar in aantal, zeker niet als we
bedenken dat in de praktijk van het onderzoek de tussenvormen evenzeer als inserties
beschouwd kunnen worden; immers, in geen enkel geval is het in de analyse nodig
gebleken uit te gaan van tussenvormen als 'basistaal' (vergelijk de resultaten ten
aanzien van de variabele richting). Bovendien blijken de tussenvormen voor 89,7 %

Tabel 4.2.1.

Onderverdeling totale aantal code-switches naar taalwisseling,
insertie en tussenvorm

Aard van de switch

N

%

Wisseling
Insertie
Tussenvorm

2767
2251
497

50,17
40,82
9,01

Totaal

5515

100,00

134

(n=446) uit één-woordswitches te bestaan, waarvan 383 in intra-sentenliële positie.
Als we dus even afzien van de vraag in hoeverre tussenvormen nu in zowel communicatief als structureel opzicht al dan niet op één lijn gesteld kunnen worden met de
overige switches, kunnen we stellen dat wisselingen en inserties elkaar redelijk in
evenwicht houden.
Voor de 497 tussenvormen is nagegaan op welk niveau van de taalstructuur zij een
"tussen-positie" innemen, op fonologisch, morfologisch, lexicaal of semantisch
niveau.
Het overzicht in tabel 4.2.2. maakt duidelijk, dat het in het overgrote deel van de
gevallen gaat om tussenvormen op fonologisch niveau, een gegeven dat uiteraard
ook te maken heeft met het feit, dat juist op dit taalniveau dialect en standaardtaal het
meest variëren ten opzichte van elkaar.
Tabel 4.2.2.

Overzicht van de aard van de tussenvormen

Aard van de tussenvorm

N

%

Fonologisch
Morfologisch
Lexicaal
Semantisch

298
101
91
7

60,0
20,3
18,3
1,4

Totaal

497

100,0

Bij de fonologische tussenvormen vinden we incidenteel gevormde vormen naast
een groot aantal vormen, die in toenemende mate een weerspiegeling lijken te zijn
van ontwikkelingen die kunnen leiden tot vormen van regionaal gekleurde standaardtaal; deze laatste vinden we dan ook niet alleen in het dialect van sprekers, maar
ook in hun Nederlands, en dit zowel bij dialectsprekers als bij diegenen, die in de
standaardtaal opgevoed zijn.
Voorbeelden van incidentele tussenvormen op fonologisch niveau in dialectuitingen zijn -OW3RS- 'ouders' voor oildsRS of eT:ldoRS, -meitja- voor me^tja 'meisje'. In
Nederlandse uitingen vinden we onder andere wij -maya- voor mogen of т л у э oîwij
-котэ- in plaats van komen of китэ In beide richtingen zien we bijvoorbeeld een
vorm als -yei- in plaats van jij of yij, -ovsRleda- voor и эніуэ, -antal- voor eTntal
of een vorm als (hij) -Ιζ'Ί- in plaats van legt of 1ε4 (in een uiting als hij -le^xt- ш'г)·
Tussenvormen die steeds meer gemeengoed worden in regionale vormen van de
standaardtaal zien we ontstaan rond verschijnselen als het niet realiseren van een t
conform de nonnen van de Nederlandse standaardtaal (-Usa- voor lusten (Vinf), musa- voor moesten, -muja- voor moetje en in zekere zin ook-woRa- voor worden),
het opgeven van de oppositie /eV - /e,J (-heTt- voor heeft of he4, -yeTt- voor gaat of
уеЧ, -efa- voore^fa of e'fkas), het samentrekken van werkwoord en persoonlijk
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voornaamwoord (-heTk- voor heb ik, -тик- voor moet ik, -kAwa- voor kunnen we, viqk- voor vind ik) en het veel minder of niet rekken van klinkers, waarbij de
dialectklinker wel gehandhaafd blijft (-veivanse^stix- voor veivanse^stix 'vijfenzes
tig', -ko'Sts- voor ko:st3 'kosten', -po-st- voor poist 'post', -а-хіэн- voor cuxtSR
'achter' of -dirn- (VinQ voor duin 'doen').
Overigens, incidenteel is ook het omgekeerde van dit laatste procédé voorgekomen, het handhaven van de rekking, maar het vervangen van de klinker: -beT:st- voor
be'ist ('best'), -deTn]k- voor dcqk ('denk') of -RAISI- voor Rccist ('rust'). Tot slot
hebben enkele incidentele woorden een groot aandeel gehad in het uiteindelijke
aantal tussenvormen. In dialectuitingen zijn dit -Ьэ оЬэк- voorbovœRbaltCbijvoorbeeld') en -Ьэіаднеік- voor balaqRik ('belangrijk') (in standaardtaal-uitingen zijn
deze vormen niet beschouwd als tussenvorm, vgl. 3.3.2) en in zowel dialect als
standaardtaal heeft -dalak- (voor doilak, resp. dadelijk een groot aandeel gehad in het
aantal tussenvormen.
De morfologische tussenvormen zijn voor het overgrote deel terug te voeren op de
wederzijdse beïnvloeding van het dialectsysteem voor woordeindmarkeringen en dat
uit het Nederlands, en dan met name waar het gaat om de meervoudsvorming.
Meervoudsvormen die in het dialectsystecm duidelijk afwijken van het in het
Nederlands gangbare systeem (cf. 3.1.1), worden aangepast aan het Nederlands:
-kind3R3- voor kindsR ('kinderen'), -Ьикэ- voor bydc ('boeken'), -stoks- voor stoek
('stokken'), -pe'ïRda- voor pe'iRt ('paarden'), -jaso- voor jeTs ('jassen'), -da'ya- voor
dxx. ('dagen'), enz. Zie verder ook 4.6.
In mindere mate zien we vergelijkbare verschijnselen bij de diminutiefvorming
zoals bij -tRumeltja- voor інлтэікэ ('trommeltje') (Zie overigens voor een verge
lijkbare discrepantie in deze tussen meervouds- en diminutiefvorming Schumans
1986).
In uitingen in de standaardtaal zien we de resistentie van het enclitisch -d/O (ook
al geconstateerd door Berends 1970:54) naar voren komen in tussenvormen, bijvoor
beeld
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

dan -kopiemda- toch (-) (= kopieer je =)
dat -zeTyd3- wel (= zeg je =)
dan -zoMa- dat nie kunnen (= zou je =)
-beTnd3- gek (= ben je =)
dan -konda- dat nie doen (= kun je =)

Verschillen in genusaanduiding in beide taalsystemen leiden tot tussenvormen als
-е'пэ- keer ('één keer'), -уе-пэ- verjaardag ('geen verjaardag') of -zonan- onzin
('zo'n onzin') in standaardtaal-uitingen of in het dialect tot tussenvormen als in da+s
-ЭП- nimwe'ysa in plaats van е^пэ nimwe^ysa ('dat is iemand uit Nijmegen'), at is
-an- he'la кэрэі in plaats van st is еТіэ (-) кэрэі ('t is een heel stel') of -ε*η- stok in
plaats van еЧіэ stok ('een stok").
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Als morfologische tussenvormen zijn tenslotte ook beschouwd werkwoordsvor
men zonder klinkerwisseling in de derde persoon enkelvoud o.t.t. waar dat relevant
was (hrj -makt- voor mikt 'maakt' bijvoorbeeld) en het gebruik van het regionale
diminutiefsuffix -ke in standaardtaal-uitingen.
Als tussenvormen op lexicaal niveau zien we allereerst van oorsprong standaardtaalwoorden die in het dialect ad hoc opgenomen worden in aan het dialect aangepaste
vorm en omgekeerd. In dialectuitingen zien we bijvoorbeeld γετ:1ΐ -untvcnp- voor
кнігуэ ('geld ontvangen/krijgen'), -bane'ja- voor u:ndoR ('beneden') of-e'rtaswDiRavoor е^іэ ('etenswaren'); het omgekeerde, dialectwoorden in aangepaste vorm
opgenomen in het Nederlands, komt frequenter voor zoals in
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

daar hebben jullie niks -me· ta dun- (= niks mee te maken =)
-spiyala- met snoep ('afgunst opwekken =)
dat heeft niks te -badceida- ('heeft niks te betekenen, is niet belangrijk')
dat vin ik toch -bar- (= erg')
-andan da vutan ceit клпэ- ('kunnen opschieten')
-hur эр ачі- ('deze kant op')

Deze categorie is vooral daarom zo frequent, omdat veel lexicale tussenvormen zeer
waarschijnlijk ook als vormen van regionaal gekleurde standaardtaal beschouwd
kunnen worden, zoals -ons- e.d. voor de aanduiding van familierelaties (onze Piet),
-ondaR-, 'beneden', -sxeinwETRpaR-, 'zaklamp', allerlei lexicale varianten op even
(met uitzondering van effe, zie 3.3.1) zoals -eTfatjas-, -e^fatjas-, -eTfjas-, -eTfkas- of
-e'vakas-, -ernst- in de betekenis van 'vroeger', wat -hen- prutsen, 'maar wat aan
prutsen', (-)-VO:R- zo'η kleintje te helpen, 'om' (-), -VO:R twe jam IRAX-, 'twee jaar
geleden'.
Bij de zeven tussenvormen op semantisch niveau betreft het geen verschillen wat
betreft de gebruikte woorden, c.q. woordtypen, maar gaat het om woorden die in
beide variëteiten voorkomen, zij het met een andere betekenis. In alle zeven gevallen
gaat het nu om standaardtaal-uitingen waarin de betrokken tussenvormen als zodanig
aangeduid zijn, omdat ze gebruikt worden met en betekenis uit het dialect; het gaat
om de woorden/uitdrukkingen -blaage- (2 maal) met de neutrale betekenis van
'kinderen', -van huis afgaan- (2 maal) in de zin van 'logeren' e.d., -extra- (2 maal)
in de betekenis van 'met opzet', 'speciaal' en -dat zoek ik nie- in de betekenis van
'daar heb ik geen zin in'.
Op de verdere positie en de extra-linguïstische typering van de tussenvormen komen
we terug in de volgende hoofdstukken.
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4.2.2 Richting van de switches
Tabel 4.2.3 geeft een volledig overzicht van de switch-richtingen die in ons bestand
voorkomen.
Het opvallendste gegeven is het overwicht van de switches met het dialect als
uitgangstaai, een overwicht dat bijna geheel tot stand komt door de switchrichting
'dialect -> Nederlands'. Immers, 'dialect -> tussenvorm' en 'Nederlands —> tussenvorm' houden elkaar nagenoeg in evenwicht, terwijl de andere switchrichlingen
kwantitatief nauwelijks van belang zijn. In 4.1 zagen we al, dat een meerderheid van
de switchers een dialectsprekende achtergrond heeft, een eerste gegeven dat van
invloed is op het overwicht van het dialect als uitgangstaai.

Tabel 4.2.3.

Overzicht van de richting van het totaal aantal switches en tussenvormen. Frequenties en percentages.

Richting van de switch

N

%

Dialect -> Nederlands
Nederlands -» dialect
Dialect -> tussenvorm
Nederlands -» tussenvorm
Dialect -» Nederlands via tussenvorm
Nederlands -» andere code
Nederlands —» dialect via tussenvorm
Dialect -> andere code
Andere code -> dialect
Andere code —> Nederlands

2971
1932

255
241
49
23
20
19
4
1

53,87
35,03
4,62
4,37
0,89
0,42
0,36
0,34
0,07
0,02

Totaal

5515

100,00

Verder kunnen we er op wijzen dat, voorzover de switchrichting een indicatie
vormt voor de mate waarin het dialect of het Nederlands gehanteerd zijn als basistaai,
dit gegeven een weerspiegeling vormt van de enquêtegegevens uit 1984, namelijk
waar het gaat om het taalgebruik in informele domeinen als 'spreken met vrienden',
'met buren', 'met de partner', enz. Uit 4.1 is bovendien gebleken dat onze opnames
grotendeels als informeel gekenschetst kunnen worden, zodat de bovenstaande
verdeling niet helemaal verrassend hoeft te zijn.
Tot slot wezen we er al op dat dialectsprekers zich meer "genoodzaakt" voelen om
te switchen; in volgende paragrafen gaan we nader in op de vraag in hoeverre deze
"noodzaak" al dan niet gerelateerd is aan de communicatie beïnvloedende factoren
als taalachtergrond van de toegesprokene(n), gespreksonderwerp e.d.
Wel moet hier vermeld worden dat het genoemde overwicht genuanceerd wordt,
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als we ook kijken naar de aard van de switch.
Tabel 4.2.4 (beperkt tot de richtingen ' dialect —> ' en omgekeerd, maar wel inclusief
de switches met het kenmerk 'via tussenvorm') laat zien hoe het overwicht van
'dialect —>' voor een groot gedeelte gerelateerd is aan de insertiële switches. Het feit
dat de in wezen ook als insertie te beschouwen tussenvormen (zie 4.2.1) veel gelijkmatiger verdeeld zijn over de richtingen, wijst erop dat het grote overwicht van
'dialect ->* bij de inserties niet een artefact is van de analyseprocedure, waarbij alleen
bij de wisselingen "heen en terug" geanalyseerd is (zie 3.3.2).
Uit het lage aantal inserties in de categorie 'Nederlands —>' willen we voorzichtig
concluderen dat in ons corpus nauwelijks of niet sprake is van code-switching ten
gevolge van competentieproblemen met de standaardtaal, waarvan "code mixing" in
het Nederlands immers een indicatie kan zijn (cf. Hagen 1981:147 evlg.).
Deze laatste conclusie blijft ook overeind als we gegevens als uit tabel 4.2.4 alleen
betrekken op de door dialectsprekers geuite switches en tussenvormen (N=4207).
Dan is binnen de categorie 'Nederlands —>' het procentuele aandeel van de inserties
zelfs nog geringer, te weten 24,25 % (n=372) vergeleken met de 27,31 % uit tabel
4.2.4.
Tabel 4.2.4.

Aard van de switch en switchrichting. Frequenties en percentages.
Frequentie
Rij-perc.
Kolom-perc.

Dialect
->

Nederlands
->

Totaal

Wisseling

1403
50,91
42,84

1353
49,09
61,70

2756
50,40

Insertie

1617
72,97
49,37

599
27,03
27,31

2216
40,53

Tussenvorm

255
51,41
7,79

241
48,59
10,99

496
9,07

Totaal

3275
59,89

2193
40,11

5468
100,00

Een definitief antwoord op de vraag naar mogelijke competentieproblemen met het
Nederlands en op de daaraan gerelateerde vraag in hoeverre dan wellicht het grote
aantal inserties in het dialect een indicatie is voor een snelle dialectverandering kan
pas gegeven worden in samenhang met de gegevens over de extra-linguïstische
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typering van de switches (zie 4.4 en 4.6). Voorlopig is het van belang op te merken
dat, gezien de gegevens uit de tabellen 4.2.3 en 4.2.4, het corpus qua richting een
solide en representatieve basis biedt voor verdere analyses.
Wat betreft de in totaal 47 switches waarbij een "andere code" betrokken is, gaat het
enerzijds vooral om citaten, insertiële aanhalingen en parafrases uit andere variëteiten van het Nederlands dan het Ottcrsums (Twents, Midden-Limburgs, Vlaams) en
anderzijds om switches naar het Duits of Engels. Vergelijk
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)

/Ьлзэ уе т к dan is de'n juq ЬіІэтэІ ε τ η yawE^nt zen za ('ben je gek daar
is die jongen helemaal aan gewend zegt ze'; element uit Midden-Lim
burgs, te weten Ьлзэ 'ben je')
/уке'р? wa χ (-) wat is dat, уясрі ('Greep? wa χ wat is dat, greep?';
Twents, te weten greep, 'riek')
(-) zen za, /wacht zelle, als ze wa groter is dan zal ' t gedaon zijn, (-) ('zegt
ze, =; Vlaams)
(-) dan is at а /Schluss, dan is at Yawo-n: (-) ('dan is 't eh: = dan is 't
gewoon:'; Duits)
((uitingen vooraf in het Nederlands)) /as you see (Engels)

69 switches, zowel wisselingen als inserties, ten slotte zijn voorafgegaan/ingeleid
door een tussenvorm. De verdeling van deze tussenvormen wat betreft de aard van
de tussenvorm wijkt niet essentieel af van de eerder besproken 497 op zichzelf
staande tussenvormen, zij het dat de rangorde qua frequentie van fonologische naar
semantische tussenvormen nog duidelijker onderlinge verschillen vertoont; zie tabel
4.2.5.
Tabel 4.2.5.

Aard van de tussenvormen bij de switches met het kenmerk 'via
tussenvorm'

Aard van de tussenvorm

N

%

Fonologisch
Morfologisch
Lexicaal
Semantisch

51
9
8
1

73,9
13.0
11,6
1,5

Totaal

69

100,0

Voorbeelden van deze vorm van switching zijn de volgende.
Van dialect naar Nederlands:
(17)
Op fonologisch niveau: is dam nox imant, vœu -a + nwe , ax-, inschrijving,
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op woensdag, is alleen op woensdag ('is daar nog iemand, voor aanwezig,
= '; -a+nwe'zix- voor eTnwe'zix)
(18)
Op morfologisch niveau: -beTnd3- moei (voor ben je of binda my?)
(19)
Op lexicaal niveau:
(^XE^smmzE^-CKAat-ikmeDAARmijnnekinzou
steken ('tegen mij zei, voordat = '; -e'Rdat- voor éludât of voordat)
Van Nederlands naar dialect:
(20)
Op fonologisch niveau: (-) weetje dat nog? Die -iqusa- tun ε 1 !! wit he^ba
bij э: // (= moesten toen 'n wit [jurkje] hebben bij eh: ' ; -musa- voor musa
of moesten)
(21)
Op morfologisch niveau: -kiiEida- γε*η madalja, da+s zilix yij ('krijg je
geen medaille, da's zielig jij'; -kReida- voor kRida of krijg je)
(22)
Op lexicaal niveau: (-) dat heb ik -Eiyas-, da+ huva Ьлп эк ni ta (-) (= zelf,
dat hoeven zij ook niet te'; -eiyas- voor e^ryas of zelf)
(23)
Op semantisch niveau: niks -apoRts- mit huizen, uu ie-grek of eh: (= bij
zonders met =; -apoRts- voor bijzonders)
4.2.3 Samenvatting
In 4.2 stond voorop een beeld te krijgen van enkele algemene kenmerken van het
totaal aan 5515 geanalyseerde code-switches, te weten 'aard van de switch' en
'switch-richting'.
Uit de gepresenteerde resultaten komt een beeld naar voren van een corpus codeswitches, dat, wat betreft de onderzochte kenmerken, gevarieerd en evenwichtig van
opbouw is, waarbij bovendien code-switching zeker niet alleen gerelateerd is aan
gebrek aan competentie in de gehanteerde basistaai. Hiermee beschikken we over
een zodanig representatief corpus, dat het een solide basis biedt voor onderzoek naar
en uitspraken over code-switching tussen dialecten standaardtaal in "zijn natuurlijke
omgeving", d.w.z. code-switching niet alleen als een product van onwennigheid en
onbekendheid met een ander linguïstisch systeem, maar ook als een intentioneel en
"vrijwillig gekozen" procédé.

4.3 SYNTACTISCHE KARAKTERISERINGEN
In deze paragraaf beginnen we met een globale schets van enkele syntactische
kenmerken met betrekking tot het totale corpus, waarna we overgaan tot een
gedetailleerde karakterisering op grond van de verdeling 'insertie', 'taalwisseling'
en 'tussenvorm'.
Daar wordt ook ingegaan op in de literatuur voorgestelde "constraints" op codeswitching.
In 4.3.5 presenteren we een algemene conclusie met betrekking tot deze paragraaf.
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4.3.1 Globale syntactische karakterisering van het totale corpus
In deze subparagraaf geven we een globale kenschetsing van het corpus wat betreft
het sententiële of intra-sententiële karakter van de switches. In afwijking van de rest
van deze paragraaf zien we hierbij nog even af van het door ons gemaakte onderscheid in insertiële code-switching, taalwisseling en tussenvormen, juist vanwege
het globale karakter van dit overzicht.
Sententieel noemen we al die switches, die bestaan uit een (of meerdere) volledige of onvolledige zinnen; een switch die bestaat uit een nevengeschikte zin(nen)
beschouwen we eveneens als sententieel van karakter. Vergelijk o.a. (2)-(4) in 1.0.
Ondergeschikte bijzinnen daarentegen hebben we tot de intra-sententiële categorie
gerekend.
We zijn verder niet meer nagegaan in hoeverre een sententiële switch één of
meerdere zinnen betrof of bijvoorbeeld een relatief lange beurt, zodat we hier ook
zouden kunnen spreken van niet-intra-sententieel versus intra-sententieel; zie verder
ook 3.3.3. Aldus komen we lot in totaal 2260 niet-intrasententiële switches, hetgeen
neerkomt op 41 % van het totaal aan 5514 switches en tussenvormen waarvoor de
constituentenstructuur vastgesteld is.
Deze 2260 sententiële switches zijn verder onder te verdelen in 78,4 % (n=1771)
zin-switches, dit zijn een of meer zinnen en/of nevengeschikte zinnen en 21,6 %
(n=489) zogenoemde onvolledige zinnen. Vergelijk de onderstaande zinnen, die een
beeld geven van welke zinnen door ons sententieel genoemd zijn.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

/mm man kofi mit ja is ІЕткэя weT:R3m ('neem maar koffie mee ja is lekker
warm')
/zullen we maar beginnen!
po:st a:xt э: maak iets voor de burcht te versieren ('post acht eh: =)
wat wat wij toen zeie onder 't fietsen, y3+d3 now э: (-) (= ga je nu eh: ')
bij jop up xjij bent opeens hoofdleiding ((grinnekend)) ('bij Joop op χ =)
(-) d<r клпи ni zee ν0·1 VOER, bijna niet ('dat komt niet zo veel voor, =)
/mit da яі:к ('met de riek')
landers nog iemand? nee
laatst had ze nog dr e: VOER idRiontwintox улЮэ kloiR wa? (= voor !23
gulden klaar hè?')

(6)-(9) zijn voorbeelden van inter-sententiële switches bestaande uit onvolledige
zinnen.
Van de 59 % (n=3255) aan intra-sententiële switches zou een geweldige diversiteit
aan voorbeelden te geven zijn, bijvoorbeeld naargelang de positie in de zin waar de
switch zich voltrekt, de richting van de switch, de constituentenstructuur of de
omvang van de switch.
We hebben in ons onderzoek echtereen belangrijk onderscheid aangebracht tussen

142

insertiële code-switching en, in onze termen, taalwisseling, plus de categorie
tussenvormen. Het is te verwachten dat dit onderscheid in aard van de switch
consequenties heeft voor de syntactische kenmerken van de betreffende switches.
We zullen de verdere syntactische karakterisering van ons bestand dan ook koppelen
aan de driedeling insertiële code-switching, taalwisseling en tussenvormen.
4.3.2 Insertiële code-switching
Op grond van onze operationalisatie van 'insertie' valt, wat betreft een eerste
karakterisering, te verwachten dat insertiële code-switching vooral intra-sententieel
zal verlopen en dat het voor een groot gedeelte om één-woordswitches zal gaan.
Om met dit laatste te beginnen, insertiële switches zijn inderdaad voor het
overgrote deel één-woordswitches, te weten 1825 van de 2251 inserties, oftewel
81,1 %. Verder bestaat 12,3 % (n=276) uit twee woorden en 5,5 % (n=124) uit drie
woordcn.Zie zin (10) en (11).
(10)
(11)

o: ((p)) э: hin zi ik stom aanschaf kampspullen (-) ('eh: hier zie ik staan =)
((p)) inhaalbal met kinderen vulyas min is dat haut к ф э vœu di kindoR
(= volgens mij is dat hard lopen voor die kinderen')

26 inserties tellen meer dan drie woorden, bijvoorbeeld in (12) en (13).
(12)
(13)

wa muts dat tox e^fa/zn de gaten houe dnqk ik ('we moeten dat toch even
= denk ik')
do ta'k is еіуэіэк л m o: /ideetjes van de hand te doen, э: ja o ot kan zin (-)
('de taak is eigenlijk om eh: =)

Het is duidelijk dat "meerwoordige" inserties betrekking hebben op zinsdelen die qua
samenhang in structuur en betekenis gezien kunnen worden als een eenheid,
vergelijkbaar met een constituent bestaande uit één woord. Zie verder ook 3.3.2.
Tabel 4.3.2 geeft in volgorde van aflopende frequentie een overzicht van de
constituentenstructuur van de insertiële switches.
Slechts een zeer gering aantal inserties is sententieel van aard, te weten 75, oftewel
3,3 %, van het totaal aantal inserties; bovendien betreft het hier 70 maal een door ons
zo genoemde onvolledige zin (vergelijk 3.3.3). De andere 5 gevallen onderscheiden
zich overigens slechts van de "onvolledige" zinnen door het gegeven, dat er een
persoonsvorm en een (geïmpliceerd) subject in voorkomen: qua zinspositie en
discursieve functie zijn alle 75 sententiële inserties echter in hoge mate vergelijkbaar.
Vergelijk een insertiële zinsswitch als (14) met (15).
(14)
(15)

/э Ьшэ уетк daar moetje niet aan denken ('ben je gek =)
((De voorzitter tot een mede-bestuurslid)) /Mooi уэ hen hout y3WETR3kt
((lacht)) (= je hebt hard gewerkt')
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Uit deze voorbeelden blijkt al dat sentenüële inserties grammaticaal gezien vaak
functioneren als "tag", interjectie, groet of uitroep e.d. In bijna de helft van de gevallen (41,3 %, n=31) blijkt dit het geval te zijn. Het gaat dan veelal om uitingen in
de vorm van een zin als;uijf, mooi, goed, okee (van dialect naar standaardtaal) of hoj
en hop of een uitdrukking als kwats van de standaardtaal naar dialect
Voor het overige geven de insertiele switches een zeer divers beeld voor wat betreft
de constituentenstructuur waarin het switchproces zich voltrekt. In volgorde van
aflopende frequentie zijn ditnomina (n=459), verba (n=420, onder te verdelen in 165
verbogen werkwoordsvormen, 130 infinitieven, 75 koppel- of hulpwerkwoorden en

Tabel 4.3.2.

Insertiele switches, verdeeld naar constituenten. Frequenties en percentages.

Constituent
Nomen
Nominale constituent (NP)
Pronomina
Verbum finitum (Vf)
Adverbiale constituent (AdvP)
Adjectief
Infinitief (Vinf)
Meerdere constituenten
Adverbium
Prepositie
Interjectie, tag, e.d.
Koppel- en hulpwerkwoorden
"Onvolledige" zin
"Woordintern"
Prepositieconstituent (PP)
Telwoord
Participium
Onderschikkend voegwoord
Verbale constituent (VP)
Lidwoord
Rest van de uiting
Conjunctie
Zin
Ondergeschikte bijzin
Totaal
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N

%

459
240
178
165
153
149
130
104
93
82
78
75
70
63
56
53
50
12
9
9
9
6
5
3

20,39
10,66
7,91
7,33
6,80
6,62
5,78
4,62
4,13
3,64
3,47
3,33
3,11
2,80
2,49
2,35
2,22
0,53
0,40
0,40
0,40
0,27
0,22
0,13

2251

100,00

50 participia), nominale constituenten (n=240), voornaamwoorden (n=178), adverbiale constituenten (n=153), adjectieven, zowel attributief als predicatief gebruikt
^=149), 'meerdere constituenten' (n=104), bijwoorden (n=93), voorzetsels (n=82),
interjecties e.d. (n=78), 'woordinterne' switches (n=63), voorzetselconstituenten
(n=56), telwoorden (n=53), onderschikkende voegwoorden (n=12), (substantiële
delen van) verbale constituenten (n=9), lidwoorden (n=9), 'rest van de uiting' (n=9),
conjuncties (n=6), zinnen (n=5) en ondergeschikte bijzinnen (n=3).
In de volgende subparagrafen gaan we op elk van deze categorieën nader in, waarbij
we vooral aandacht besteden aan de switchpositie, dit wil zeggen aan de plaats in de
zin of het zinsdeel waar de switch zich voltrekt. In voorkomende gevallen confronteren we onze resultaten met in de literatuur geformuleerde "constraints" (zie ook
1.1). Een confrontatie met resultaten uit de code-switchingliteratuur op andere
terreinen dan dat van de "constraints" volgt aan het slot van 4.3 in zijn totaliteit.
4.3.2.1 Insertiële nominale switches (nomina en NP's)
Hanteren we een categorie nominale switches zoals in de titel van deze paragraaf dan
vallen hier 699 insertiële switches onder, waarvan de meeste, te weten 459, alleen
maar bestaan uit een zelfstandig naamwoord. Wc bepalen ons allereerst tot een
verdere beschrijving van deze nomina.
Bij deze nomina zijn 31 verschillende switchposities bepaald, maar echt frequent
zijn er maar enkele.
De helft (51,4 %; n=236) van de nominale insertiële switches vinden we binnen de
NP. 161 maal betreft dit een switch na een Det, een structuur, die niet problematisch
is en ook in ander onderzoek veelvuldig aangetroffen is (cf. o.a. Timm 1975,1978,
Pfaff 1979, Aguirre 1985). 47 maal gaat het om een insertie na een adjectief, eveneens
een onproblematische positie vanwege de overeenkomst in syntactische structuur
tussen het dialect en het Nederlands op dit punt 15 nomina zijn na een telwoord
geswitchten 13 maal is er sprake van eenswitch na een ander zelfstandig naamwoord,
waarvan 3 maal na een conjunctie, zoals in
(16)

(-) nitjos nitmasind ε ^ , /plakband ik he^b γε'η ide' van wat уэ еіуэіэк
no'dsx ЬеЧ (-) ('nietjes, nietmachine en, = ik heb geen idee van wat je
eigenlijk nodig hebt')

DiSciullo et al. (1986) wijzen erop dat conjuncties in dezelfde taal zouden staan als
het zinsdeel dat ze verbinden. De drie laatst genoemde gevallen spreken dit tegen. De
andere 25 gevallen van insertie in de NP zijn niet problematisch.
In 165 gevallen (35,9 %) vindt de nominale insertie plaats binnen de PP. 106 maal
betreft het een switch van het type Prep Det/N, in feite dus vergelijkbaar met de al
genoemde Det/N-switches en evenals deze niet problematisch. 48 gevallen vormen
het patroon Prep/N en zijn als zodanig in strijd met de uitgangspunten van DiSciullo
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et al. dat geen switch plaatsvindt in een PP tussen het voorzetsel en het direct
aangrenzende laalelement, omdat beide taalelementen dezelfde taaiindex dragen.
Vergelijk een zin als
(17)
//ja da+ muta wa weTl mit, nadruk vanoivant ze^ya (-) ('ja dat moeten we
wel met, = vanavond zeggen')
Ter nuancering zij hier wel vermeld dat het bij deze Prep/N-switches 18 maal ging
om een insertie van een plaatsnaam, zoals in
(18)

ja· man de'n is сілкэн in Ottersum dan э: (-) ('ja maar die is vaker in = dan
eh:')

of omgekeerd van Nederlands naar dialect, in dit geval door een spreker uit Den Haag
(19)

verstaan ze hier in очэкзлт niet (= Ottersum =)

(19) toont echter tevens aan dat ook geswitchte plaatsnamen als switches gevoeld
worden, zodat we willen concluderen, dat ook deze 18 inserties tegenvoorbeelden
zijn voor de uitgangspunten van DiSciullo et al. Zie ook 3.3.1 in dit verband.
De overige gevallen binnen de PP betreffen de switchposities Prep Det Adj/N en
Prep Num/N en vormen verder geen probleem.
De overige switchpositie-categoricen zijn veel minder frequent dan de hiervoor
besproken verzamelingen.
Bij geen van de overige 58 geïnserteerde nomina doen zich verder nog problemen
voor in relatie tot in de literatuur genoemde "beperkingen", met uitzondering van drie
N-inserties op inter-sententieel niveau, waar de switch plaatsvindt na een conjunctie
(vergelijk boven). Hier zij dan ook verder volstaan met de mededeling, dat het bij
deze 58 nomina 18 maal gaat om een inter-sentcmiöle insertie (inclusief de positie
tussen gespreksbeurten en de drie bovengenoemde), 15 maal betreft het een patroon
uit de categorie 'overig' (vgl. 3.3.3), 12 maal voltrekt de switch zich lussen twee
constituenten, 11 maal binnen een VP en twee maal tussen hoofdcategorieën.
Ook bij de geïnserteerde NP's vinden we een grote diversiteit aan switchposities, te
weten 34, maar ook hier zijn deze te bundelen onder enkele grotere noemers.
De meeste NP-insenies, namelijk 64, d.i. 26,7 % van het totaal van 240, blijken dan
op inter-sententieel niveau gerealiseerd te zijn, weer inclusief de positie 'tussen
gespreksbeurten'. In vijf gevallen leidt dit tot een probleem voor DiSciullo et al.,
omdat de switch plaatsvindt na een conjunctie.
Voorzover deze NP's aan het begin van een beurt of een (nieuwe) zin staan blijkt
deze switchpositie vaak te maken te hebben met topicalisatie-verschijnsclcn. Vergelijk:
(20)
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эпэ kwats vin ik dat ('een onzin =)

(21)
(22)

scharen muta эк ракэ (= moet je ook pakken')
VGERIX JD:R heb je toch (-) meegelopen of niel ('vorig jaar =)

Bijna evenveel NP's zijn geïnserteerd in een PP, te weten 61 (25,4 %). 51 van deze
NP's zijn direct achter de prepositie geïnserteerd en zijn zodoende, evenals de Prep/
N-patronen, tegenvoorbeelden voor de hypotheses van DiSciullo et al.; zie bijvoorbeeld (23) en (24).
(23)
(24)

di т л у э bij ujns alos. ik he^b sums snup in die kast wa (-) ('die mogen bij
ons alles. Ik heb soms snoep in = hè')
ja т а к bij /ouwe mensen кл mt daü gauwer tot stilstand als bij jurp minso
wa ('ja maar bij = komt dat: = bij jonge mensen hè')

De overige 10 gevallen zijn wel in overeenstemming met de 'govemment-bindinghypothese'; 8 maal vinden we het patroon Prep Dct/Adj N en 2 maal Prep Del/N.
45 NP-inserties vinden plaats op de grens van twee constituenten (resp. AdvP/NP,
NP/NP, S/NP, VP/NP en PP/NP), waarbij geen enkel geval een mogelijke "constraint" schendt.
36 maal hebben we een NP-insertie geïnterpreteerd in de categorie Overig'. 12
maal betreft dit het patroon Pron/NP. Of de 7 gevallen waarbij de NP hierbij als direct
object functioneert, zoals in bijvoorbeeld (25), schendingen van de 'govemmentbinding'-uitgangspunten zijn, hangt er vanaf in hoeverre men de interpretatie van
DiSciullo et al. deelt, dat deze "constraint" operationeel is op S-structuumiveau en
niet op D-structuumiveau. Zoals DiSciullo et al. (a.w.:8) het ondermeer formuleren:
"An alternative way of saying that the constraint holds at S-structure rather than at
D-structure is to state that language-indexes, contrary to referential indexes, are not
assigned to chains, but to individual lexical items, i.e. to positions in a chain
dominating lexical material."; zie ok 1.1. In deze laatste interpretatie is (25) niet in
strijd met de genoemde beperking.
(25)

э: dan kRiwo 'η THEMAspel ετη doR к и т э (-) ('eh: dan krijgen we = en
daar komen')

In (26) zien we een voorbeeld van vergelijkbare switches in bijzinnen (n=4), dat, ook
in de boven vermelde interpretatie, contra-indicatief is voor DiSciullo et al.
(26)

ja as уэ plakband hen dan binda ехп he·! e^nt ('ja als je = hebt dan ben je
[al] heel ver')

De overige patronen uit de categorie 'overig' leveren geen problemen op.
Tenslotte hebben we de switchpositie van 34 NP-inserties geïnterpreteerd als
voorkomend binnen de VP.
8 maal vinden we hier het patroon Vf/NP, waarbij 5 maal de NP een direct object
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is; op S-structuumiveau zíjn dit echter geen schendingen van de uitgangspunten van
DiSciullo et al. Zie bijvoorbeeld
(27)

ja dAS idsR hE'-tEEN post die di mut ке^пэ yowo'n heT, те т :п, ja ja ('ja dus
iedereen heeft = hij moet kennen gewoon hè, morgen, ja ja')

Een zin als (28) hebben we wel geïnterpreteerd als contra-indicatief voor deze
opvatting.
(28)

// want ik mutplakspullen ho:b (-) ('want ik moet = halen')

Bij het patroon AdvP/NP (n=16) kunnen we zo eveneens wijzen op
(29)

гліэ w9 эк as spelletjes А яР ('zullen we ook 'ns = doen?')

De resterende 'VP-posities' leveren verder geen problemen op.
Tot slot van deze paragraaf over nominale inserties willen we er hier nog op wijzen,
dat de constatering van Pfaff (1979) dat "mixes" bestaande uit Det-N gering zijn,
betwijfeld kan worden Immers, van de 699 nominale inserties zijn er 240, dit is 34,3
%, gekenschetst als NP. Weliswaar bestaan ook bij ons inderdaad maar 57 van deze
NP's uit een Det en een N, maar belangrijker lijkt toch de constatering dát er een
redelijk aantal NP's geinserteerd, c.q "gemixt" wordt, zeker m vergelijking met
constituenten als AdvP of PP (zie ook 4.3.2.4 en 4.3.2.7).
4 3 2 2 Irísemele switches van verba
Zoals al vermeld zijn de verba onderverdeeld in Vf's, Vinf's, participia en koppelof hulpwerkwoorden. We zullen ze in deze volgorde aan de orde stellen Tot slot van
deze paragraaf zullen we kort ingaan op de geinserteerde VP's
De 165 Vf's zijn geinserteerd op 22 verschillende switchposities, die we echter weer
m enkele ruimere kaders aan de orde zullen stellen.
85 van deze Vf ' s hebben we gecategoriseerd bij 'oveng', waarvan er 66 het patroon
Pron/VP of Vf volgen; als zodanig vormen deze inserties geen bevestiging van de
bevindingen van Timm (1975, 1978), Aguirre (1985) en Kumar (1986), dat geen
switches plaats vinden tussen pronominale subjects- of objectsvormen en een direct
aangrenzend Vf. 3 maal gaat het hierbij om een objectsvorm zoals in
(30)

now э: dat э: dat hij za bewaart en dan ze^do yij dat плтэн ('nu eh: dat
eh: dat hij ze = en dan zeg jij dat nummer')

die leiden tot een doorbreking van de uitgangspunten van DiSciullo et al
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Bij de overige gevallen gaat het om pronominale subjectsvormen:
(31)

(-) ' t уеЧ vaak automatisch bij jou (-) (4 gaat =)

Vervolgens zien we in 16 gevallen het patroon AdvP/Vf, 1 maal NP/Vf en 1 maal PP/
Vf, die geen van alle discutabel zijn. 1 maal zien we een zogenoemde "woord
interne" insertie bij de categorie Overig', wat in strijd is met de morfeemregel van
Poplack (1980) en wat ook, expliciet of impliciet, door veel andere auteurs als
uitgesloten wordt beschouwd, o.a. Woolford (1983), DiSciullo et al. (1986); zie
verder ook 1.1.
34 VFs zijn op inter-sententieel niveau geïnserteerd (inclusief 5 maal tussen
gespreksbeurten), waarvan 1 maal na een conjunctie, wat strijdig is met DiSciullo et
al.
22 VFs hebben hun switchpositie binnen een VP; 1 maal is er daarbij sprake van
een insertie na een negatie (zie 32), wat een tegenvoorbeeld is voor de observatie van
Timm dienaangaande.
(32)

ja етп dan э: tuo was as don its ni bevalt, э: ds ceasta dax of zo, dan (-) ('ja
en dan eh: trouwens als er iets niet =, eh: de eerste dag of zo, dan')

17 Vf-inserties vinden we op de grens van twee constituenten, die geen van alle
onderwerp van discussie zijn, en 7 Vf's ten slotte zijn geïnserteerd tussen hoofdcategorieën, alle met het patroon Pron/Vf.
Ten slotte moeten we hier opmerken dat de 165 behandelde VFs op zich afwijken
van Pfaffs observatie dat switches naar werkwoordsvormen alleen mogelijk zijn als
ze voorafgegaan worden door een werkwoordsvorm uit het andere taalsysteem,
waarin dan de diverse grammaticale aspecten uitgedrukt worden (zie 1.1). Merk
hierbij op dat het aantal geïnserteerde Vf's dat van de VinFs overtreft.
Bij de 130 geïnserteerde VinFs vinden we 23 verschillende switchposities, die
echter heel anders verdeeld zijn over de overkoepelende categorieön dan het geval
was bij de VFs.
104 VinFs zijn geïnserteerd binnen de VP. 36 maal zien we hierbij het patroon
AdvP/Vinf, met in 5 gevallen een insertie na de negatie en als zodanig in strijd met
Timm. 16 maal is het patroon Prep/Vinf, wat in de praktijk betekent een insertie na
te. 14 inserties vinden plaats na een NP; voorzover deze NP's fungeren als direct
object (n=10), zoals in (33), zouden ook deze switches tegen het model van DiSciullo
et al. pleiten.
(33)

dan клпаэ be^st е^пэ uptoxt houe, want (-) ('dan kun je best een optocht
=, want')

12 maal is het patroon Aux/Vinf wat in strijd is met Timms observaties, en 8 maal

149

wordt de Vinf geinserteerd na een andere Vinf. Eveneens 8 maal vinden we Pion/
Vinf, waarvan 6 maal met het pronomen als direct object. 6 maal treedt het patroon
PP/Vinf op, waarbij het in 2 zinnen gaat om een prepositie-object, zodat ook deze
uitingen zeer waarschijnlijk in strijd zijn met het regeringsprincipe van DiSciullo et
al. Bovendien kan men bij (34) spreken van een Vinf-insertie in een idiomatische
uitdrukking, zodat een dergelijke uiting strijdig is met Gumperz (1976a) en Poplack
(1980)
(34)

da+ kAnda lox m in do hamt houe ('dat kun je toch met in de hand =)

Ten slotte vinden we in de VP-categone nog 3 maal het patroon PredA/Vinf en 1 maal
Vf/Vinf; dit laatste patroon is evenals Aux/Vinf in strijd met Timms observaties.
11 maal vinden we een Vinf geinserteerd na een Det of een Prep, zoals in
(35)

ik weet me ofχ zijn jullie over 't onderwerp aan 't рнэііэ ofeh (-)
(= praten =)

In twee gevallen leidt dat tot een probleem voor de theorie van DiSciullo et al.,
namelijk in zoverre een Vinf in een PP meteen na een Prep wordt gemsertcerd zoals
in

(36)

wi bit zix ετη vœu tekenen! ('wie biedt zich aan voor =)

9 inserties vinden wc tussen hoofdcategorieën, te weten 5 maal (subjects-)Pron/Vinf,
3 maal AdvP/Vmf, waarbij het Adv een keer een negatie betreft, en 1 maal Auxenclilisch d-fe/Vinf; vanwege de samentrekking kunnen we deze laatste uiting
eveneens beschouwen als in strijd met Timm. Vergelijk
(37)

dan muto branden ja ((p)) ('dan moet je [in]branden ja')

Bij de overige Vinf-inserties (3 maal inter-scntcnliecl, 2 maal lussen constituenten
en 1 maal in de categorie 'overig') vinden we nog twee discutabele switchpositics,
namelijk na een conjunctie zoals in
(38)

en ik kwam thuis, en da was niks as ble^to en die wieg stond dan da's in
België de mode (-) (= huilen =)

50 verba zijn gemsertcerd als participia en zijn als zodanig wellicht ook te beschouwen als in stnjd met Pfaffs boven aangehaalde standpunt over verbogen werkwoordsvormen.
Deze participia zijn geinscrtecrd op 10 verschillende switchposities.
42 participia zijn binnen de VP gemsertcerd 21 maal betreft dit het patroon AdvP/
Part, waarbij AdvP 2 maal een negatie is Aangezien Timm spreekt over werkwoord-
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sequenties, waarin een negatie-element in dezelfde taal moet staan als het werkwoord, beschouwen we ook deze twee uitingen als tegenvoorbeelden. 10 maal is er
sprake van het patroon Aux/Part, waarbij 6 maal Part direct na Aux is geïnserteerd
en als zodanig vormen zeker deze 6 uitingen tegenvoorbeelden voor een claim van
Timm, namelijk dat niet geswitcht wordt tussen Aux en het hoofdwerkwoord.
3 maal is er sprake van het patroon Pron/Part met in alle drie gevallen objectspronomina; twee van deze uitingen zijn in tegenspraak met de verwachtingen van
DiSciullo et al. dienaangaande.
Wat betreft de overige Part-inserties binnen de VP (PredA/Part, PP/Part en NP/
Part) kan men alleen nog bij een (deel van een) uiting als bezig yawe'st de vraag
stellen in hoeverre hier sprake is van een doorbreking van de morfeemregcl van
Poplack en vergelijkbare beperkingen (zie 1.1).
De overige Part-inserties (5 maal Pron/Part buiten de VP, 1 maal PP/VP, 1 maal
Pron/VP en 1 maal "Tag'VPart) zijn niet discutabel.
75 koppel- of hulpwerkwoorden (hier kortheidshalve Aux) zijn geïnserteerd op 18
verschillende switchposities. Aangezien deze verba in het algemeen beschouwd
worden als functiewoorden, zijn deze 75 inserties op zich al een tegenvoorbeeld voor
die auteurs, die "mixing" van geïsoleerde functiewoorden niet acceptabel achten (cf.
o.a. Wentz & McClure 1977, Shridhar & Shridhar 1980, Joshi 1982; zie verder 1.1).
Bovendien vormt deze verzameling voorzover deze Aux's tevens het Vf in de zin
zijn, eveneens tegenvoorbeelden voor Pfaffs hierboven reeds genoemde observatie
aangaande het niet "mixen" van VFs.
44 Aux-inserties hebben we qua switchpositie ondergebracht in de categorie
Overig'. 30 maal betreft dit het patroon Pron/VP, waarmee dit tegenvoorbeelden zijn
voor de assumpties van Timm en Pfaff, zoals hierboven al is toegelicht.
12 maal vinden we vervolgens AdvP/Aux, 1 maal PP/Aux en 1 maal NP/Aux; in
geen van deze gevallen vinden we discutabele uitingen. 14 Aux-inserties zijn intersententieel gerealiseerd (4 tussen gespreksbeurten), waarbij in 2 gevallen sprake is
van een switch na de conjunctie en dus van tegenvoorbeelden voor DiSciullo et al.
9 Aux's zijn geïnserteerd binnen de VP. 6 maal volgens het patroon Part/Aux en
als zodanig in strijd met Timms observatie betreffende het niet voorkomen van
switches tussen een hulpwerkwoord en het hoofdwerkwoord, 1 maal als Aux/VinfAux en zodoende in strijd met Timms uitgangspunt betreffende het niet switchen
tussen een Vf en een direct aangrenzend Vinf, 1 maal als AdvP/Vinf-Aux, waarbij
het Adv een negatie is en als zodanig ook een tegenvoorbeeld is voor Timm en 1 maal
ten slotte als NP/Part-Aux, hetgeen niet leidt tot een discutabele switchpositie.
Wat betreft de overige switchposities (4 maal NP/VP, 2 maal Pron/Aux, 1 maal
AdvP/VP en 1 maal AdvP/S) leidt alleen zin (39) tot een schending van de theorie
van DiSciullo et al., namelijk dat geen switch plaatsvindt tussen een NP en een
koppelwerkwoord.
(39)

sommige elastiekjes zin kapot (= zijn =)

151

9 maal ten slotte hebben we een insertie benoemd als (een belangrijk deel van de) VP,
bijvoorbeeld m een geval als
(40)

((een spel wordt uitgelegd)) ε τ η as уэ т э к о т dan tikt ετη уэ verliest, dan
(-) (' en als je elkaar dan tikt en je =, dan ' )

4 van deze inserties hebben we ondergebracht m de categone 'oveng' ; het betreft het
patroon Pron/VP, waarbij het bovendien in alle vier gevallen gaat om een subjectspronomen gevolgd door een Vf, zodat ook hier weer sprake is van tegenvoorbeelden
voor de observaties van Timm.
De ovenge 5 VP-mserties zijn met discutabel Het betreft 2 maal het patroon NP/
VP en 3 maal een patroon in de categorie 'binnen VP' (resp. Adv/Part, Adv/Vinf en
Aux/NP)
4.3.2.3 Insertiele pronominale switches
Bij de 178 geinserteerde pronomina kunnen we beginnen met dezelfde opmerking
die we ook al maakten bij de Aux-inserties: Als behorend tot de functiewoorden zijn
alle geswitchte pronomina een ondermijning van de gedachte dat met geswitcht zou
worden naar geïsoleerde functiewoorden.
Binnen deze groep pronomina zijn echter niet alle voornaamwoorden in gelijke
mate betrokken bij het switchproces In volgorde van afnemende frequentie vinden
we persoonlijke voornaamwoorden, inclusief (4) wederkenge voornaamwoorden
(n=78), aanwijzende voornaamwoorden, (n=65), onbepaalde voornaamwoorden,
(n=22), betrekkelijke voornaamwoorden, (n=9) en bezittehjke voornaamwoorden,
(n=4). We zullen ze in deze volgorde aan de orde stellen.
De 78 pers. vnw. zijn op 14 verschillende switchposities geinserteerd. 30 maal
gebeurde dit binnen een PP na een Prep, hetgeen strijdig is met de theone m DiSciullo
et al Zie bijvoorbeeld
(41)

тлх ik u+li ifa ε+η a:nd3R3 ю:х stella, тлх dit diq e^fa bij jullie in at mida
stoin9 ('mag ik jullie even 'n andere vraag stellen, mag dit ding even bij
= in het midden staan?')

24 pers. vnw. zijn inter-sententieel geinserteerd (4 tussen gespreksbeurten), waar
van 5 gevallen tegen DiSciullo et al. pleiten vanwege hun insertie na een conjunctie.
19 maal vond de insertie plaats volgens het patroon Vf с q. Aux/Pron met in 17
gevallen het pronomen als subject, wat een schending van Timms uitgangspunten
overcode-switchmg tussen subjects- of objecispronominaen hun direct aangrenzend
Vf inhoudt.
De ovenge 5 gevallen (3 maal Pron/Pron, 1 maal AdvP/Pron en 1 maal NP/Pron)
leveren geen specifieke problemen op.
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Gumperz' veronderstelling dat niet beklemtoonde pers. vnw. niet geswitcht
worden, is in onze situatie uiteraard minder stringent te toetsen, omdat het Neder
lands en het dialect een minder duidelijk onderscheid op dit punt kennen dan
romaanse talen als het Spaans of het Frans. Toch kan uit ons matenaal geconcludeerd
worden dat Gumperz' veronderstelling in ons geval niet houdbaar lijkt, getuige vele
zinnen als de onderstaande, waarin het pers. vnw. in ieder geval zeker niet benadrukt
is gerealiseerd.
(42)
(43)

wa he* je ysdoin? be'- he* je yomakt? ('wat heb je gedaan? heb heb je
gemaakt?')
nee уэ kunt ze го halen in voorraad gewoon (= je =)

Daartegenover staan zeker ook zinnen, waarin de switch naar het pers. vnw.
overduidelijk samenhangt met beklemtoning van dit pronomen, zoals in (44), maar,
zoals al gezegd, dit is in ieder geval niet altijd zonder meer het geval.
(44)

man WIJ Ье'Ъэ // he·! ν0·1 up ('maar = hebben // heel veel op')

Naar de 65 aanw. vnw. is geswitcht op 24 verschillende switchposities. 17 maal
gebeurde dit binnen een PP na de Prep en ook in deze gevallen kunnen we dus weer
spreken van een doorbreking van de theorie van DiSciullo et al. op dit punt.
16 maal vinden we de switch op een inter-sententiöle positie (4 maal tussen
gespreksbeurten), waarvan weer 4 maal na een conjunctie.
De 11 inserties van aanw. vnw. tussen twee constituenten leveren 1 maal een
probleem op voor DiSciullo et al., namelijk waar de insertie plaatsvindt na een
conjunctie.
Bij de resterende inserties van een aanw. vnw. is er in 5 gevallen sprake van een
aanw. vnw. dat deel uitmaakt van een objects-NP na een Vf of zelf de functie van
direct object vervult, waarbij het weer afhankelijk is van de interpretatie van het
niveau van de direct object-beperking van DiSciullo et al. of deze uitingen in strijd
zijn met die beperking.
Buiten deze 5 kunnen we wijzen op (45), die in ieder geval een contra-indicatie is
voor DiSciullo et al.
(45)

dan клпгіэ yij (-) Ье'Пэн ovaide'-ya (-) hu уэ da+ dut of da+ yij die ЫМ
sxRÜft of da+ doRin da+ dyt ('dan kun jij beter overleggen hoe je dat doet
of dat jij = brief schrijft of dat Dorien dat doet')

Van de 22 onbep. vnw. zijn er 6 inter-sententieel geïnserteerd, eveneens 6 binnen de
VP, 4 tussen hoofdcategorieën, 3 tussen constituenten, 2 binnen een NP en 1 in de
categorie Overig'. Van de gevallen binnen de VP is er 4 maal sprake van een direct
object na een Vf. Op S-structuumiveau vormen deze echter geen contra-indicatie
voor DiSciullo et al.
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De 9 geïnserteerde betr. vnw. (3 maal op inter-sententieel niveau en 6 maal volgens
het patroon NP/Pron) leveren geen specifieke discussiepunten op.
De 4 bez. vnw. leiden 1 maal tot een contra-indicatie voor DiSciullo et al., vanwege
het patroon Prep/NP binnen een PP. De 2 patronen S/S en NP/NP zijn niet discutabel,
terwijl dat bij het patroon Vf/(objects-)NP weer afhankelijk is van de genoemde
interpretatie-problemen.
Ter afsluiting van deze paragraaf kunnen we er nog op wijzen dat de inserties van met
name de aanw. vnw. en bez. vnw. binnen een constituent, zoals in (46), een
nuancering zijn van Pfaff (1979), waar zij opmerkt dat binnen een constituent vooral
geswitcht zal worden naar inhoudswoorden. In een dialect-standaardtaal-situatie
gaat deze observatie uiteraard in een groot aantal gevallen ook op, maar er lijkt geen
sprake te zijn van een absolute wetmatigheid.
(46)

((de vz. opent een plenaire vergadering voor leiders))
а1этэ+1 э: van hanta weTlkum, up deze, э: э т a (-) ('allemaal eh: van
harte welkom, op =, avond eh:')

4.3.2.4 Adverbiale inserties
In deze paragraaf gaan we nader in op de in totaal 246 adverbiale inserties. Hierbij
is sprake van 153 inserties die tevens ook een (adverbiale) constituent vormen
(AdvP), en 93 bijwoorden; we zullen deze groep inserties in deze volgorde aan de
orde stellen. Verder moet ook hier weer allereerst gewezen worden op het verschijn
sel van het code-switchen naar functiewoorden, zoals bij Aux en de pronominale
inserties.
De 153 AdvP's zijn op 25 verschillende switchposities geïnserteerd, maar ondanks
dit gegeven is er nauwelijks sprake van discutabele patronen.
55 AdvP's vinden we in de categorie 'tussen constituenten' (42 maal volgens het
patroon AdvP/AdvP, 9 maal NP/AdvP, 2 maal PP/AdvP en 1 maal NP/VP en VP/
AdvP), waarbij geen enkele keer sprake is van een discutabele switchpositie.
40 AdvP's vinden we in de categorie Overig' (27 maal Pron/AdvP, 4 maal Conj/
AdvP, 3 maal Pron/VP, 3 maal "discourse marker'VAdvP en 1 maal resp. AdvP/
PredA, Prep/AdvP en N/Num), waarvan alleen de4 inserties nade conjunctie in strijd
zijn met DiSciullo et al.
De 36 inserties die binnen de VP geïnserteerd zijn (11 maal Vf/AdvP, 7 maal Pron/
AdvP, 6 maal Cop/AdvP en NP/AdvP, 5 maal Aux/AdvP en 1 maal PP/AdvP) zijn
geen van alle problematisch.
20 maal vinden we een AdvP geïnserteerd op inter-sententieel niveau, waarvan 6
maal op het niveau van de beurtwisseling; ook hier is alleen sprake van een discutabel
patroon in twee gevallen waarin de switch na de conjunctie plaatsvindt.
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Ten slotte zien we nog twee, eveneens niet-problematische, inserties van een AdvP
'tussen hoofdcategorieftn' volgens het patroon Vf/AdvP.
De 93 Adv's geven 23 verschillende switchposities te zien, die als volgt verdeeld zijn.
39 maal is sprake van een insertie tussen hoofdcategorieën (36 maal Adv/Adv, 2
maal Pron/Adv en 1 maal Vf/Adv), waarbij zich vooral problematische switches
voordoen in die gevallen, waarin de insertie betrekking heeft op slechts één element
van elkaar complementerende eenheden. Zie de volgende voorbeelden.
(47)
(48)
(49)
(50)

((een kind tot een van de leiders)) Tom, Tom geef effe de thee ' sen (= aan')
((een opmerking van de vz.)) (-) уэ hen now εΊι hok ετη dan γο+1 OR ok
moR in ((lachend)) ('je hebt nu 'η hok en dan ga je d'r ook maar in')
(-) daar kun je die namen ook mit ('mee') leren kennen
(-) maar ге leest 't zelf nie graag VOER (= voor')

In (47) gaat het om geefsn ετη (in plaats van "verwachte" combinaties als geef aan
of γεχΓ ε τ η), in (48) om yo+t en in (voor yo+t OR in of ga er in), in (49) om daar en nut
(voor daarmee of doR mit) en in (50) om leest en VOER (voor leest voor of lelst VCCR).
Dergelijke doorbrekingen van in wezen complementaire gehelen zijn in strijd met de
verwachtingen van o.a. Gumperz (1976a). Bovendien zijn dergelijke observaties
uiteraard ook geen ondersteuning voor de door Pfaff geuite verwachting dat binnen
constituenten vooral naar inhoudswoorden geswitcht zal worden.
In deze eerste groep van 39 geïnserteerde Adv's is er 24 maal sprake van zo'n
patroon.
16 inserties vinden we binnen een AdvP, die echter niet tot verdere discussie
aanleiding geven.
13 Adv's vervolgens vinden we geïnserteerd 'binnen de VP' (5 maal NP/Adv, 2
maal Vf/Adv, 2 maal resp. Cop/Adv en PP/Adv en 1 maal Pron/Adv en PredA/Adv),
waarbij we weer 8 maal het verschijnsel van de doorbroken complementaire
eenheden aantreffen.
10 inserties van Adv's hebben we gerangschikt onder de categorie'overig'(7 maal
NP/Adv en verder PP/Adv, Pron/Vp en een "woordinterne" insertie), waarbij ook
weer 6 doorbrekingen van complementen geteld kunnen worden. Een daarvan
hebben we bovendien gerekend tot de woordinterne switches, wat leidt tot een
doorbreking van de morfeemregel van Poplack. Vergelijk
(51)

wat dyt-i dORtfiee? ('Wat doet hij daarmee?')

waar we doRimt of daarmee eerder verwacht zouden hebben. Overigens is een
doorbreking van een complementair geheel zoals gebeurt in (51) ook in strijd met
DiSciullo et al.
7 Adv' s vinden we geïnserteerd op de grens van twee constituenten (4 maal AdvP/
AdvP, 2 maal NP/AdvP en 1 maal PP/VP), waarbij in een gsval sprake is van een
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doorbreking van een complementaire eenheid. Bovendien lijkt een zin als (52) in
strijd met DiSciullo et al., omdat de adverbiale elementen die horen bij het werkwoord vinden geswitcht worden; een uitspraak daarover is echter weer afhankelijk
van in hoeverre men de interpretatie van de auteurs deelt, dat de "regeer-beperkingen" operationeel zijn op S-structuumiveau.
(52)

stum wa vind ik ook /!zœ ет:кэх ('stom hè = ZO erg')

Ten slotte zijn 7 Adv's geïnserteerd op inter-sententieel niveau, waarvan 3 op het
niveau van de gespreksbeurt, en 1 binnen de PP. Deze laatste insertie pleit weer tegen
DiSciullo et al., vanwege de positie meteen na het voorzetsel; zie
(53)

iemand vragen э эн эі ркоу Rama zoals эі эк sten vœu /morgen? // (= over
't programma = zoals 't 'r staat voor =)

4.3.2.5 Insertiële switches van adjectieven
In totaal hebben we 149 inserties getraceerd, die bestonden uit een adjectief, een
aantal dat niet hoog genoemd kan worden als we het vergelijken met de inserties van
andere inhoudswoorden zoals nomina en verba. Bovendien bestaan de meeste van
deze adjectivische inserties uit predicatief gebruikte bijvoeglijke naamwoorden, te
weten 108 tegen slechts 41 geswitchte adjectieven in attributieve positie. Weliswaar
constateert Pfaff (1979:305-306) iets soortgelijks, maar zij verklaart dit verschijnsel
uit het feit dat de door haar bestudeerde talen, Spaans en Engels, wezenlijk van elkaar
verschillen wat betreft de plaatsing van attributieve adjectieven, iets waarvan in ons
geval uiteraard geen sprake is.
We beginnen met de bespreking van de predicatief gebruikte adjectieven. Deze zijn
op 19 verschillende plaatsen geïnserteerd, maar er blijkt nauwelijks of geen sprake
te zijn van discutabele switchposities.
71 predicatieve adjectieven (PredA) zijn geïnserteerd 'binnen de VP' (39 maal
volgens het patroon Adv/Pred A, 16 maal Cop/Pred A, 7 maal NP/Pred A, 4 maal Pron/
PredA, 3 maal Vf/PredA en 1 maal resp. Cop/AdvP en Pron/AdvP), die geen van alle
aanleiding geven tot discussie.
'Tussen hoofdcategoriefin' zijn 17 PredA's geïnserteerd (12 maal Pron/PredA, 4
maal Adv/PredA en 1 maal Conj/PredA), waarbij alleen de insertie na de conjunctie problematisch zou kunnen zijn voor de uitgangspunten van DiSciullo et al.
Geen van de resterende geïnserteerde PredA's leidt verder tot problemen; 8 maal
gaat het om een insertie in de categorie 'overig', 7 maal vindt de insertie plaats tussen
constituenten, 2 maal binnen de NP, 2 maal op het niveau van de gespreksbeurt en
1 maal binnen een AdvP.
Tot slot moet hier vermeld worden, dat een groot aandeel van de geïnserteerde
PredA's, te weten 33, gevormd wordt door het adjectief goed (voor het in dialect
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correcte yuit) in predicatieve positie; bij het patroon Cop/PredA is bijvoorbeeld 12
maal sprake van dit gebruik van goed. Zie hierover ook Giesbers (1986b).
De 41 geïnserteerde attributieve adjectieven leveren evenmin veel problematische
switchposities op. Het gaat hier om 14 verschillende switchplaatsen, die als volgt
verdeeld zijn.
21 maal gaat het om een positie binnen een NP (20 maal Det/Adj waarbij 2 maal
sprake is van een gesubstantiviseerd Adj zoals de grotere -= de 'grotere kinderen'en 1 maal Num/Adj), waarbij nergens sprake is van discussiepunten. Binnen een PP
vinden we 11 inserties van een Adj. 4 maal vinden we in deze categorie het patroon
Prep/NP, wat spreekt tegen de theorie van DiSciullo et al. In het geval van zin (54)
zien we echter een interjectie ingevoegd worden tussen de prepositie en de omstreden
switch, waarmee we een van de weinige voorbeelden van mogelijke "flagging" (zie
o.a. Sankoff & Poplack 1988) in ons materiaal zien. Bij "flagged switching",
gemarkeerde code-switching, hoeven helemaal geen beperkingen in acht genomen
te worden, omdat de productie van de zin gewoon onderbroken wordt bij het
switchpunt, bijvoorbeeld door pauze- en aarzelgcdrag of door de aandacht te vestigen
op de switch door meta-communicatief commentaar e.d. Deze "flags" zouden het
mogelijk maken "constraints" op code-switching te omzeilen. Ook Treffers
(1987:65) suggereert een dergelijke functie voor het gebruik van "flags". Anderzijds
is het natuurlijk even goed voorstelbaar, dat een interjectie als in (54) een pragmatisch-stilistische in plaats van een structureel-linguïstische functie vervult, en dit zou
voor ons corpus des te plausibeler zijn, omdat het verschijnsel "flagging" zich daar
zo weinig voordoet. Uiteraard is daar structureel-linguïstisch gezien ook weinig
reden toe in een dialect-standaardtaal-situatie.
(54)

(-) dat dat dan weil ni dcER γε4 vanwege, ja, koud WE^R, (-) ('dat dat dan
weer niet doorgaat vanwege, ja, = weer,')

De overige PP-inserties (4 maal Prep Det/Adj, 2 maal Prep Det/N en 1 maal Prep Adj/
Adj) zijn verder niet discutabel.
Ook de resterende inserties van attributieve adjectieven zijn verder niet problema
tisch; het gaat hier om 3 inserties in de categorie 'overig', en achtereenvolgens om
2 inserties op het niveau van de beurtwisseling, tussen constituenten en binnen de VP.
4.3.2.6 Insertiële switches van meer dan een constituent
In totaal 113 inserties waren van zodanige aard dat het niet goed mogelijk was een
eenduidige constituentenstructuur te bepalen. Was de switch in dergelijke gevallen
tevens het einde van de uiting dan spreken we van 'rest van de uiting', in de andere
gevallen spreken we van 'meerdere constituenten'; zie verder 3.3.3.
Bij de insertiële switches vinden we vooral de categorie 'meerdere constituenten',
te weten 104 maal, en slechts 9 maal de aanduiding 'rest van de uiting'. Opvallend
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voor deze groep inserties is het grote aantal verschillende switchposilies, die dan
echter in het algemeen weinig frequent zijn.
Bij de categorie 'meerdere consiitucnlen' vinden we liefst 52 verschillende
switchposities; 31 van deze posities komen echter maar één keer voor.
22 inserties van 'meerdere constituenten' vinden we op inter-sententicel niveau,
waarvan 4 tussen gespreksbeurten. Hierbij is 7 maal sprake van een switch na de
conjunctie, wat contra-indicatief is voor DiSciullo et al., terwijl 1 maal geswitcht
wordt vóór een Comp, wat eveneens niet in overeenstemming is met DiSciullo et al.
In dit laatste geval is echter.blijkens de notering in het protocol, watonzekerheid over
het taalsysteem waarin deze Comp gerealiseerd is.
20 inserties vinden we in de categorie 'overig' (5 maal Adv/Vf, 4 maal Pron/VP, 3
maal "woordintern", 2 maal resp. Pron/AdvP, Pron/NP en AdvP/Aux en 1 maal resp.
NP/Vf en Vf/NP). De 4 patronen Pron/VP spreken hierbij tegen de verwachting van
Timm dat geen switching plaatsvindt tussen pronomina en een aangrenzend Vf (het
gaat hier drie maal om een subjectspronomen en een maal om een objectspronomen).
De drie "woordinterne" inserties zijn in strijd met de morfeemregel van Poplack.
16 maal vinden weeën insertie van meerdere constituenten binnen de VP in diverse
switchposities. In een geval is er sprake van een patroon Aux/V, wat als zodanig in
strijd is met een van de door Timm uitgesproken verwachtingen; de overige VPinserties zijn niet discutabel.
Ook de 15 inserties op de grens van twee constituenten leveren geen discussiepunten op, evenmin als de 10 gevallen binnen een NP, resp. een PP.
Bij de 10 gevallen in de categorie 'overig' zijn de volgende opmerkingen te maken.
In principe vinden we hier 5 maal een schending van de verwachtingen van Timm
over het switchen tussen een subjects-of objectspronomen en een direct aangrenzend
Vf, maar twee maal is het betreffende (objects)pronomen een vrag. vnw. en een maal
een aanw. vnw. Uit de papers van Timm wordt niet duidelijk of haar 'beperkingen'
al dan niet ook op dergelijke pronomina betrekking hebben, maar anderzijds is het
ook niet goed voorstelbaar waarom dat niet zo zou zijn, zodat we deze uitingen ook
beschouwen als tegenvoorbeelden. Zie als voorbeeld
(55)

(-) maar wat kAndo d'rdan nog aan doenl II (= kun je =)

In de andere twee tegenvoorbeelden staat het (subjccts)pronomen achter het Vf of
Aux, maar ook deze uitingen lijken duidelijke tegenvoorbeelden voor Timms
observaties. Vergelijk
(56)

х

VOER yist3R3 Ъе Ъэ jullie 't ingedeeld wa ('voor gisteren hebben = hè')

Tenslotte zien we in (57) weer een switch in een complementaire eenheid in die zin
dat het wederkerend voornaamwoord in de dialectvorm min gerealiseerd wordt, terwijl het werkwoord de Nederlandse vorm indenken voor het dialect indunka
aanneemt.
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(57)

dat kan ik min эк /wel/ indenken (~ mij ook =)

Tot slot is een insertie van meerdere constituenten binnen een AdvP gerealiseerd,
Adv/Adj, wat verder niet problematisch is.
De 9 inserties met de aanduiding 'rest van de uiting' tellen ook nog 6 verschillende
switchposities, te weten 4 maal binnen een NP (3 maal Dct/N, 1 maal N Conj/N), 3
maal binnen de VP (2 maal AdvP/PredA, 1 maal Pron/AdvP), 1 maal Adv/Adv en 1
maal Pron/VP. Alleen het patroon N Conj/N is mogelijk een contra-indicatie voor de
theorie van DiSciulIo et al.
4.3.2.7 Inserties van preposities en prepositieconstituenten
We beginnen deze paragraaf met de bespreking van de 82 geïnserteerde voorzetsels
(Prep) en uiteraard geldt weer de opmerking dat deze 82 inserties aantonen dat in een
dialect-standaardtaalsituatie wel degelijk geswitcht kan worden naar op zichzelf
staande functiewoorden.
De betreffende Prep's zijn geïnserteerd op 20 verschillende switchposities, die we
als volgt zullen inkaderen.
30 maal is geswitcht naar een voorzetsel op de grens van twee constituenten (14
maal NP/PP, 8 maal AdvP/PP, 3 maal VP/PP en PP/PP en 2 maal S/PP), waarbij
enkele gevallen discutabel zijn in het kader van de opvattingen van DiSciulIo et al.
In deze visie kan niet geswitcht worden tussen een N en een PP, als daar een
regeerrelatie tussen bestaat; evenmin is een switch toegestaan tussen een V en PP in
geval van subcategorisatie van de PP door V. Bij de onderhavige 30 prepositieinserties lijkt in tenminste 4 gevallen sprake te zijn van een doorbreking van de
genoemde N-PP-beperking, zoals bijvoorbeeld in de volgende uiting.
(58)

eh: iemand vragen э эн ('over') de kennismakingsspelenl ((p))

Bovendien lijkt eveneens tenminste een uiting in strijd met de genoemde beperking
op het switchen tussen V en PP. Zie
(59)

vertel э эн ('over') jou maar effe

26 voorzetsels vervolgens vinden we geïnserteerd binnen de VP (13 maal AdvP/PP,
6 maal Vf/PP, 3 maal NP/PP en verder 1 maal Cop/PP, Pron/PP, Vinf/PP en Aux/PP).
Ook hier vinden we een schending van de boven genoemde V-PP-beperking.
(60)

(-) muto yij tien uur beginnen /mit groepen indelen (-) (' moet je = met =)

17 Prep's zijn op inter-sententieel niveau geïnserteerd, waarvan 2 na een conjunctie,
wat dus weer tegen de opvattingen van DiSciulIo et al. spreekt.

159

8 prepositie-inserties vinden we in de categorie 'overig' (7 maal Pron/PPen 1 maal
Pron/VP), waarbij we weer een schending vinden als in (60) hierboven.
Ten slotte hebben we een prepositie-insertie geïnterpreteerd als voorkomend in een
PP, waarbij we dan ook kunnen opmerken dat deze insertie pleit tegen de verwachting
van Pfaff dat binnen een constituent naar inhoudswoorden geswitcht zal worden. Zie
(61)

// mut dat dan da Lvxt ¿л? ('moet dat dan de lucht in?')

56 prepositionele inserties bestaan uit een volledige PP, die hebben geleid tot 17
verschillende switchposities.
24 PP-inserües vonden plaats tussen twee constituenten (7 maal PP/PP, 5 maal VP/
PP en NP/PP, 4 maal AdvP/PP en 3 maal S/PP), zonder dat er sprake is van
discutabele posities.
Overigens opvallend bij deze PP's is dat enkele keren een vaste uitdrukking
doorbroken wordt door de switch, wat in strijd is met de meest uitgebreide versie van
de morfeemregel van Poplack. Het gaat hier om uitingen als bij wijze van spRe'dca,
('spreken') (iets) уэкэ:хі ('gekocht') op rekening van, of in een zin als
(62)

a hen ZETl9f weTl in de gaten da+ уэ (-) ('eh: heb zelf wel = dat je')

19 PP's zijn geïnserteerd in de VP (8 maal AdvP/PP, 3 maal resp. Vf/PP, Pron/PP en
NP/PP en 1 maal Cop PredA/PP resp. Vinf/PP). Het laatst genoemde patroon, Vinf/
PP, leidt tot een schending van de boven behandelde V-PP-beperking van DiSciullo
et al. in
(63)

ja masxin, kan ik nox he·! e'fkas інлхкитэ op 't eh: besluit van da сеюуэ
keiR Э! (-) ('ja misschien, kan ik nog heel even terugkomen = van de vorige
keer eh:')

8 PP's zijn geïnserteerd op inter-sententieel niveau, waarvan 4 maal tussen gespreksbeurten. 1 maal gebeurt dit na een conjunctie, hetgeen in strijd is met DiSciullo et al.
De resterende 5 PP-inserties vinden we qua switchpositie in de categorie 'overig',
en geven verder geen aanleiding tot discussie (4 maal Pron/PP en 1 maal Prep/N).
Pfaff (1979) gaat er vanuit dat er weinig geswitcht zal worden naar volledige PP's en
dat het in die schaarse gevallen vooral zal gaan om PP's als vaste uitdrukkingen,
waarin de voorzetsels in het algemeen een figuurlijkeof temporele betekenis hebben,
maar geen plaatsaanduidende; bovendien constateert zij dat naar preposities helemaal niet geswitcht wordt Uit het voorgaande wordt duidelijk dat dit laatste niet
bevestigd wordt door ons materiaal.
De eerste observatie wordt in die zin bevestigd dat het aantal geïnserteerde, c.q.
geswitchte, PP's inderdaad veel minder is dan het aantal geswitchte MP's of AdvP's.
Haar observatie wat betreft de betekenis van de betrokken PP' s vinden wij echter niet
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bevestigd: 33,9 % (n=19) van de geïnserteerde 56 PP's is locatief van aard.
4.3.2.8 Inserties van interjecties e.d.
Onder de term 'interjecties' hebben we een groep taalelementen en zinnen of
zinsdelen bijeengebracht, die, functionerend als interjectie, groet, uitroep e.d., in het
algemeen in een los verband in de zin staan. Code-switching naar dergelijke uitingen
wordt dan ook door geen enkele auteur als problematisch beschouwd. Vaak wordt
frequent code-switchen in dit verband juist als typerend gezien voor sprekers met een
relatief geringe kennis in een van de in het geding zijnde taalsystemen.
78 inserties bestonden volgens onze analyses uit ' interjecties'. De meeste, te weten
74, zijn op inter-sententieel niveau gerealiseerd, waarvan 18 op het niveau van de
gespreksbeurt. 3 van deze 'interjecties' hebben we ondergebracht in de categorie
'overig' en 1 onder de noemer 'tussen hoofdcategorieën'. Uiteraard leidde geen van
deze inserties tot discutabele switchpunten. We zullen voor het overige dan ook
volstaan met enkele voorbeeldzinnen.
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)

/JUIST, da+ was пэх as е*п vöRStandryo ирте т ккп] (= dat was nog 'ns 'η
verstandige opmerking')
/ze1* ('zeg') maar eh: we: doen nog EEN spelletje (-)
(-) binds уе т к ¡Maar goed eh: as з: у е т т а э т wil zi:n ('ben je gek = als
eh: Gemma 'm wil zien')
is dan best wel leuk wa ('hè') twee dagen OVER de dierentuin en EEN dag
d'rheenll
ontzettend deTR ([?]) ontzettend

4.3.2.9 Woordinterne inserties
De door ons geconstateerde "woordinterne" code-switching, bij de inserties in totaal
63 maal, is op zich al een opmerkelijk verschijnsel, omdat diverse auteurs deze
vormen van code-switching niet mogelijk achten (zie 1.1), een standpunt dat met
name uitgekristalliseerd is in de morfeemregel van Poplack. Zeker wanneer deze
door ons woordinterne switching genoemde verschijnselen betrekking hebben op de
woorddelen van afleidingen (hier 33 van de 63 woordinterne inserties), is er duidelijk
sprake van een ondermijning van de genoemde morfeemregel. Vergelijk woordinterne inserties als insxRKvnp, dattdezen, лаЬэзрне'исп], аалуэ юіхі, indelen, \mgeving of muekenen en heel duidelijk waar te nemen in de volgende uiting
(69)

(-) dan is dan balspftb, inho:b mit da bal, ετη kiind da bal inhoila ε τ η a
(-) ('dan is dan balspelen, inhalen met de bal, en kind de bal inhalen en
eh:')

In de volgende zin leidt zo'n woordinterne insertie zelfs tot een van de weinige
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zelfcorrecties in ons corpus, waaruit we in ieder geval, net als overigens uit (69),
kunnen afleiden dat deze taalvormen toch niet beschouwd moeten worden als een
soort tussenvormen, maar dat we ze met recht bespreken als code-switching.
(70)

эпи ja ετη dan in in χ іпкутэ ετη zo heT ('ehm: ja en dan = inruimen en
zo hè')

Inserties van (gebonden) affixen van afleidingen hebben we 19 maal vastgesteld op
16 verschillende switchposities.
9 maal was dit binnen de VP (2 maal PP/Part en verder Aux/Part, NP/Vf, AdvP/
Part, AdvP/Vinf, AdvP/Vf, AdvP/NP en NP/Vinf), waarbij geen discussiepunten te
signaleren zijn, afgezien wellicht van het patroon Aux/Part in (71), dat men bij een
strenge interpretatie zou kunnen zien als contra-indicatief voor de beperking van
Timm dat geen switch plaatsvindt tussen een hulpwerkwoord en het hoofdwerkwoord.
(71)

(-) staat op 't programma dat 'r 'n verhaal, eh: moet vczRgelezen
('voorgelezen') worden

Geen van de overige inserties van dergelijke affixen leidt nog tot discutabele
switchposities. Het betreft 4 inserties binnen een NP, 2 op de grens van twee
constituenten, 2 in de categorie 'overig', 1 op inter-sententieel niveau en 1 ten slotte
in de groep 'tussen categorieën'.
Als het ware het spiegelbeeld van de voorgaande subgroep, de insertiële codeswitching naar de kem van een afleiding, hebben we 14 maal geconstateerd. Het
bepalen van specifieke switchposities met het oog op het vaststellen van mogelijke
doorbrekingen van geformuleerde beperkingen op code-switching is hier verder niet
aan de orde, afgezien uiteraard van wat al opgemerkt is in relatie tot de morfeemregel
van Poplack en vergelijkbare beperkingen. Zie verder hierboven voor enkele
voorbeelden.
Bij de samenstellingen vinden we 17 maal een insertiële switch naar wat we
genoemd hebben een niet-kemdeel van de samenstelling op 8 verschillende switchposities; zie verder weer hierboven voor enkele voorbeelden.
Discutabele switchpatronen vinden we hier alleen bij de 6 inserties binnen een PP
(4 maal Prep Det/N en 1 maal resp. Prep/NP en Prep/N), en wel bij de twee switches
die meteen na Prep gerealiseerd zijn en als zodanig in strijd zijn met de opvattingen
van DiSciulIo et al. Zie bijvoorbeeld
(72)

hu zin di утірэ voRde^lt пэк /ee/tit of пои э: ('hoe zijn die groepen
verdeeld naar leeftijd of naar eh:')

De resterende 11 gevallen uit deze groep woordinterne switches geven geen aanlei
ding tot verdere discussie. Het betreft 8 maal een switch binnen een NP, 2 maal in de
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categorie 'overig' en 1 maal op een constituentengrens.
De laatste 13 gevallen van woordinterne insertiële code-switching betreffen de
subgroep 'kem van een samenstelling'. 12 maal hebben we hier de switchpositie
"woordintern" gescoord en 1 maal het patroon Vf/Adv in (73). Geen van de 13
betrokken switches leidt verder tot discussie met betrekking tot mogelijke "constraints".
(73)

э V3R da CERSta dax zin /daaroivsR nox vragen verder"} ('over de eerste dag
zijn daarover nog =)

4.3.2.10 Inserties van telwoorden
53 inserties hebben betrekking op telwoorden, een groep inserties die eveneens weer
pleit tegen de observatie dat code-switching naar afzonderlijke functiewoorden niet
of nauwelijks zou voorkomen. We hebben 24 verschillende switchposities vastge
steld; in een geval was de switchpositie niet te bepalen.
12 van deze telwoorden zijn geïnserteerd binnen een NP (4 maal N/Num, 3 maal
Det/Num en Num/Num en 1 maal X/NP resp. N/N), wat in geen enkel geval leidt tot
discutabele patronen.
11 maal is sprake van een insertie binnen een PP (9 maal Prep (Det)/Num en 2 maal
Prep/NP), waarbij in totaal 7 maal sprake is van een doorbreking van de uitgangspunten van DiSciullo et al., omdat de insertie gerealiseerd wordt meteen na de Piep. Zie
bijvoorbeeld de volgende uitingen.
(74)
(75)

dAS dan is tOR э: dinsdax, л т acht y:R dan pRoita wa ve^RdaR (-) ('dus dan
is t'r eh: dinsdag, om = uur dan praten we verder')
tiumals is bij elf hel of ti:n? ('trommels is bij = hè? of tien?')

9 telwoorden zijn op inter-sententieel niveau geïnserteerd, waarvan 4 tussen gespreksbeurten. 1 maal is er sprake van een insertie na een conjunctie.
6 geïnserteerde telwoorden vinden we tussen categorieën zonder dat dat leidt tot
discutabele switchposities (3 maal Num/Num, 2 maal Adv/Num en 1 maal Vf/Num).
Eveneens 6 telwoorden vinden we geïnserteerd in de VP (3 maal Cop/NP, 2 maal
Cop/Num en 1 maal AdvP/NP) zonder discutabele posities.
In de categorie 'overig' vinden we 5 geïnserteerde telwoorden, waarvan er een
betrekking heeft op een "woordinterne" switch. De resterende patronen (3 maalPron/
NP en 1 maal Vf/NP) zijn niet problematisch.
De 3 telwoord-inserties tussen constituenten ten slotte zijn evenmin van discutabele aard (2 maal NP/NP en 1 maal PP/NP).
4.3.2.11 Inserties van onderschikkende voegwoorden
Ook de 12 geïnserteerde onderschikkende voegwoorden wijzen op de mogelijkheid
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van code-switching naar functiewoorden. (76) laat door de nadruk op de insertie
bovendien zien dat dat zeker ook intentioneel kan gebeuren (zie ook 4.4.1).
(76)

lD+t za at man YSWOTI mitncma, э т : ALS wij 9t eTnsxaf3 dan а (-) ('laat
ze 't maar gewoon meenemen, ehm: = wij 't aanschaffen dan eh:')

Deze inserties zijn op 4 verschillende switchposities gerealiseerd, alle op intersententieel niveau, waarvan 1 maal tussen gespreksbeurten.
DiSciullo et al. gaan er vanuit dat, wanneer V S ' regeert, Comp in dezelfde taal staat
als V; de switch zou in dat geval plaatsvinden ná Сотр. 1 maal vinden we een contra
indicatie voor dit patroon, in
(77)

d' r hoeft ' r maar eentje ineens eh: te denken van ik heb
eh: flink te gaan remmen (-)

'szinATtwom's

Opvallend is dat in dit geval (overigens wel een uiting uit het plenum met de ouders;
zie 4.1) de betreffende insertie aanleiding wordt voor een zelfcorrectie, een ver
schijnsel dat zeer sporadisch voorkomt in ons materiaal.
4.3.2.12 Inserties van lidwoorden
9 maal had een insertie betrekking op een lidwoord, zoals in
(78)

dan vind ik 't ook nie zo'η punt от эпэ ('η) keer mee te doen

Deze 9 lidwoorden zijn op 7 verschillende plaatsen geïnserteerd. Echter, ook hier
moeten we beginnen met de opmerking dat we weer te maken hebben met codeswitching naar functiewoorden.
Geen discutabele switchposities vinden we bij de 2 lidwoord-inserties op intersententieel niveau, tussen constituenten (2 maal AdvP/NP) en bij de lidwoordinsertie in de VP (AdvP/NP).
2 lidwoord-inserties zijn gerealiseerd binnen een PP volgens het patroon Prep/NP,
die daarmee andermaal contra-indicatief zijn voor DiSciullo et al. Bovendien
spreken ook deze twee inserties tegen de verwachting van Pfaff, dat binnen constituenten nauwelijks of niet naar functiewoorden geswitcht zal worden.
De resterende 2 inserties, in de categorie 'overig' (Pron/VP en Pron/NP) zijn niet
problematisch.
4.3.2.13 Inserties van conjuncties
In de Ottersumse dialect-standaardtaal-situatie is het moeilijk om eenduidige inserties naar geïsoleerde conjuncties vast te stellen, omdat alleen de dialectvariant voor
maar voldoende divergeert om tot een dergelijke conclusie te komen. Desondanks
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hebben we 6 maal zo'n insertie vastgesteld, waarbij dus weer sprake is van codeswitching naar functiewoorden. Waarschijnlijk is het echter juist op te merken dat de
meeste en misschien wel alle geïnserteerde conjuncties tevens ook functioneren als
"discourse marker". Zie de volgende voorbeelden.
(79)
(80)
(81)

man а ('maar eh:') die kleine die die groeien soms hard
maar eh: wa+ wow ik tox al ге'уэ, э: (= wat wilde ik toch al zeggen, eh:')
((de vz. over een weinig geslaagde bijeenkomst voor leiders)) heT, he·!
uptimistis MAAR, dan waiRS dan т а к a іж man (-) ('hè, heel optimistisch =, er waren er maar eh: vier man')

Alle 6 conjuncties zijn op inter-sententieel niveau geïnserteerd, waarvan 4 tussen
gespreksbeurten, die geen van alle tot specifieke discussiepunten leiden.
4.3.2.14 Sententiële inserties en ondergeschikte bijzinnen
Tot slot van de bespreking van de insertiële code-switching besteden we aandacht aan
de syntactische karakterisering van de sententiële inserties (zie 4.3.1) en aan de drie
inserties die we benoemd hebben als ondergeschikte bijzin.
Zoals al vermeld in 4.3.1 bestaan 70 van de 75 sententiële inserties uit zogenoemde onvolledige zinnen. Uiteraard zijn de switchposities van deze 7 uitingen benoemd
als inter-sententieel, waarbij het 57 maal gaat om een switchpositie op het niveau van
de gespreksbeurt. Geen enkele van deze inserties geeft verder aanleiding tot een
bespreking van discutabele switchpatronen.
De 5 geïnserteerde zinnen leiden evenmin lot discutabele posities; we kunnen hier
volstaan met de opmerking dat 2 zins-inserties gerealiseerd zijn tussen gespreksbeurten.
De 3 inserties die we beschouwd hebben als ondergeschikte bijzinnen, zijn ook niet
problematisch voor een van de besproken "constraints". Zie als voorbeeld
(82)

en da is alleen maar, om eh: een beetje stoer te doen en eh: om eh: bitja
ta -spiyala- en eh: de een kan WEL (-) (= beetje [de ogen uit te steken] =)

4.3.2.15 Samenvatting
Insertiële code-switching is grotendeels intra-sententieel en bestaat voor 81,1 %
(n=1825) uitéén-woordswitches. Slechts 3,3 % (n=75) is sententieel, d.w.z. inserties
bestaande uit een (onvolledige) zin. Grammaticaal gezien fungeert bijna de helft
(n=31) van deze sententiële inserties als 'tag', interjectie, groet, uitroep, e.d.
Wat de constituentenstructuur verder betreft vertonen de inserties een zeer divers
beeld; zie tabel 4.3.2.
Naast de al genoemde 75 sentiële inserties vinden we 458 inserties die één
constituent vormen (NP, AdvP, PP, VP), 953 inserties bestaande uit inhoudswoor-
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den (nomina, verba en adjectieven) en 415 inserties die alleen bestaan uit een
functiewoord (pronomina, preposities, koppel- en hulpwerkwoorden, telwoorden,
voegwoorden en lidwoorden). Verder vormen 113 inserties meer dan één constituent, 63 inserties zijn "woordintern" gerealiseerd, in 3 gevallen is sprake van een
ondergeschikte bijzin en 93 inserties zijn een bijwoord; we vermelden deze laatste
groep afzonderlijk, omdat we de bijwoorden niet gedetailleerd uitgesplitst hebben
naar functie- en inhoudswoorden. Tenslotte zijn nog 78 inserties gerangschikt in de
categorie 'interjectie, tag, e.d.'.
Binnen deze categorieën zijn wel kwantitatieve verschillen aan te wijzen. Bij de
inhoudswoorden zijn de adjectieven ondervertegenwoordigd in vergelijking met de
nomina en de verba; bovendien vinden wc dan nog de meeste adjectieven in
predicatieve positie.
Bij de constituent-switches vinden we weinig PP- en VP-s witches, terwijl de groep
functiewoorden vooral veel pronomina omvat; binnen de pronomina gaat het dan
weer vooral om pers. en aanw. vnw'en. Het relatief geringe aanial PP-switches stemt
overeen met de observaties van Pfaff (1979:310).

Tabel 4.3.3.

Switchposities van de insertiespcrcategorie.Frequentiesenpercentages.

Categorie
Binnen VP
Inter-sententieel
Binnen PP
Binnen NP
Intra-sententieel overig
Tussen constituenten
Tussen hoofdcategorieën
Binnen AdvP
Totaal

N

%

448
442
324
311
308
241
158
18

19,91
19,91
14,40
13,82
13,69
10,71
7,02
0,80

2250

100,00

De diversiteit en het overwegend intra-sententiële karakter van de inserties vindt ook
zijn weerslag in de globale weergave van hun switchposities in tabel 4.3.3.
Slechts 19,64 % van de switchposities valt onder de categorie inter-sententieel (d.i.
tussen gespreksbeurten, tussen zinnen of tussen een hoofdzin en een neven- of
ondergeschikte bijzin) en 10,71 % onder de categorie 'tussen constituenten'.
De 10 frequentste switchposities verantwoorden dan ook nog niet de helft, te weten
42,7 %, van het totaal aantal switches. Er zijn dan ook niet minder dan 173
verschillende switchposities vastgesteld bij de insertiçs. Zie tabel 4.3.4.
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Tabel 4.3.4.

10 meest frequente switchposities bij de inserties (100 %=2250).

Switchpositie (+ categorieën)

N

%

Det/N (binnen NP)
Tussen gespreksbeurt (inter)
Prep Det/N (binnen PP)
Pion/ VP (overig)
S/S (inter)
Prep/NP (binnen PP)
Adj/N (binnen NP)
Prep/N (binnen PP)
S/tag,interjectic e.d. (inter)
AdvP/AdvP (tussen constituenten)

184
162
121
121
100
78
52
48
47
47

8,2
7,2
5,4
5,4
4,4
3,5
2,3
2,1
2,1
2,1

Totaal

960

42,7

Gezien het bovenstaande is het niet verbazingwekkend dat deze insertieie codeswitching in veel gevallen in de literatuur voorgestelde grammaticale "constraints"
op code-switching doorbreekt.
"Constraints" geformuleerd doorGumperz (1976a) (naarniet beklem toonde pers.
vnw.'en wordt niet geswitcht, complementaire gehelen worden niet doorbroken,
voegwoorden staan in dezelfde taal als het zinsdeel dat ze verbinden), Wentz &
McClure (1977) e.a. (geen code-switching naar functiewoorden alleen), Timm
(1975,1978) (geen switching tussen pronominale subjects- of objects vormen en een
direct aangrenzend Vf, geen switches tussen Aux en V, geen switching tussen een
negatie-elementen een bijbehorend V), Pfaff (1979) (geen switches naar Vf s alleen,
binnen een constituent wordt vooral naar inhoudswoorden geswitcht) en DiSciullo
et al. (1986) (conjuncties staan in dezelfde taal als het zinsdeel dat ze verbinden,
binnen een PP vindt geen switching plaats direct na de prepositie, tussen V en zijn
direct object wordt niet geswitcht als er op S-stnictuur-niveau sprake is van een
directe afspiegeling van de D-structuur, geen switching in geval van een regeerrelatie
tussen V en PP of tussen N en PP, geen switch tussen een NP en een koppelwerkwoord, geen switching tussen V en een door het V gesubcategoriseerd adverbium en
in geval van regering van S' door V staat Comp in dezelfde taal als V) zijn alle een
of meerdere keren doorbroken. Bovendien zijn de woordinterne inserties, zeker in het
geval van affixen bij afleidingen, en de insertieie switches binnen vaste uitdrukkingen in strijd met de morfeemregel van o.a. Poplack (1980).
Zoals al betoogd is Poplacks equivalcntieregel niet direct relevant in de Ottersumse dialect-standaardtaal-situatie.
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4.3.3 Taalwisselingen
Hoewel de "taalwisselingen" qua frequentie de inscrtiële code-switches overtreffen
(2767 vs. 2251 inserties) is er in deze groep minder diversiteit wat betreft de consütuentenstructuur. Uiteraard is dit een gevolg van het feit dat taalwisseling in onze
operationalisatie tot op grote hoogte samenhangt met de omvang van de switch,
waardoor bijvoorbeeld code-switching naar op zichzelf staande functiewoorden
nauwelijks of niet als 'taalwisseling' is geïnterpreteerd. Daarentegen vinden we bij
de taalwisselingen veel zinsswitches en switches met de aanduidingen 'rest van de
uiting' of 'meerdere constituenten'.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat, veel meer dan de inserties, de taalwisselingen sententieel van karakter zijn. Dit geldt voor 2184, d.i. 78,9 %, van de 2767
taalwisselingen. De meeste sententiële taalwisselingen zijn zinnen of nevengeschiktezinnen, namelijk 1765 oftewel 80,8 %, tegen 419 "onvolledige" zinnen. Enkele van
deze onvolledige zinnen zijn de volgende.
(83)
(84)
(85)

succes he, met de ketting
kwoRt vœu ti:n? ('kwart voor tien?')
warm he? Morgen de hele dag in de trein ja hele dag dan

In enkele gevallen werd een uiting een onvolledige zin, omdat de spreker onderbroken werd dooreen andere aanwezige of omdat de restvan de uiting verloren ging door
het door elkaar heen spreken van aanwezigen, zoals in (86)-(87).
(86)
(87)

(-) da+s altit ((p)) /MAAR die: die intocht * ('dat is altijd =)
// ne· dat muta / / ('nee dat moet je =)

We besluiten deze paragraaf met een overzicht van de constituentenstructuur van de
taalwisselingen, weer in volgorde van aflopende frequentie. Van 1 taalwisseling is
de constituentenstructuur niet bepaald. Zie tabel 4.3.5.
We zien achtereenvolgens zinnen en/of nevengeschikte zinnen (n= 1765), onvolledige zinnen (n=419), 'rest van de uiting' (n=298), 'meerdere constituenten' (n=141),
ondergeschikte bijzinnen (n=73), nominale constituenten (n=19), voorzetselconstituenten (n=18), (substantiële delen van) verbale constituenten (n=13), adverbiale
constituenten (n=7), verba (n=5, d.i. 3 infinitieven, 1 verbogen werkwoordsvorm en
1 participium), adjectieven (n=4), telwoorden (n=2) en tot slot 1 nomen en 1 interjectie.
Op dezelfde wijze als bij de inserties gaan we in enkele subparagrafen nader in op
de diverse categorieën.

168

Tabel 4.3.5.

Taalwisselingen verdeeld naar constituent Frequenties en percentages.

Constituent

N

%

Zin
"Onvolledige" zin
Rest van de uiting
Meerdere constituenten
Ondergeschikte bijzin
NP
PP
VP
AdvP
Verba
Adjectief
Telwoord
Nomen
Interjectie

1765
419
298
141
73
19
18
13
7
5
4
2
1
1

63,81
15,15
10,77
5,10
2,64
0,69
0.65
0,47
0,25
0,18
0,14
0,07
0,04
0,04

Totaal

2766

100,00

4.3.3.1 Sententiële wisselingen en ondergeschikte bijzinnen
We beginnen deze paragraaf met een nadere bespreking van de 1765 zinnen en
nevengeschikte zinnen.
Deze wisselingen hebben plaatsgevonden op 10 verschillende switchposities, die
echter terug te brengen zijn tot twee categorieën, switching op inter-sententieel
niveau en op constituentgrenzen.
1753 van de onderhavige zinsswitches zijn gerealiseerd op inter-sententieel
niveau, waarvan weer bijna driekwart (73,7 %; n=1292) op het niveau van de
gespreksbeurt. 11 maal is er in dit verband sprake van een discutabele switchpositie,
namelijk waar de switch gerealiseerd wordt na de conjunctie, hetgeen in strijd is met
de verwachtingen van DiSciulloetal. In 4.3.2.13 hebben we er al op gewezen dat het
in de Ottersumse dialect-standaardtaal-situatie moeilijk is om op structureel-linguïstische gronden alleen te bepalen tot welk taalsysteem een conjunctie behoort,
afgezien van de varianten op maar. Bij enkele van de hier genoemde 11 gevallen van
een taalwisseling na een conjunctie maken extra-linguïstische aanwijzingen, zoals al
dan niet gevulde aarzelpauzes (zie 3.3.5), het desalniettemin extra waarschijnlijk dat
de switch inderdaad plaatsvond na de conjunctie, hetgeen de contra-indicatie voor de
veronderstellingen van de genoemde auteurs verder ondersteunt. Vergelijk de
volgende voorbeeldzinnen:
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(88)

(89)
(90)

dan hebben we een paar dingen waar we, U eh over gerust eh: kunnen
laten stellen of: /da* ζεΆ ík Ье1этэ+1 энкеікі maar goed eh : (-) (= dat zeg
ik helemaal verkeerd =)
hij stu:nt al boven aan de lijst en eh: /now zelj χ ε τ η want won i now zat
(-) ('hij stond al = nu zei hij χ en want waar hij nu zat')
(-) ik zei kom, we yo+n эпэ keer buiten wandelen da we d'r niks van horen,
//ел ((grinnikt))/athentoxlai]y3dy.Rt(-)(= gaan ['ns] = 'theeft toch lang
geduurd')

Zoals al gezegd zijn de resterende 12 zinsswitches tot stand gekomen op de grens van
twee constituenten (7 maal volgens het patroon NP/S, 4 maal AdvP/S en 1 maal PP/
S). In geen van deze gevallen is sprake van discutabele switchposities. Enkele
voorbeelden zijn zin (5) in 4.3.1 en de beide zinnen hieronder.
(91)
(92)

po:st a:xt э: maak iets voor de burcht te versieren ('post acht eh: =)
(-) dan 3 kon 't nog wel eens interessant worden ('dan eh: =)

De 419 taalwisselingen van een onvolledige zin (zie voor enkele voorbeelden ook
4.3.3) hebben geleid tot 6 verschillende switchposities, die op één uitzondering na
alle van het inter-sententiële type waren, waarvan er weer 344 gerealiseerd werden
op het niveau van de gespreksbeurt, d.i. 82,1 % van het totaal aantal van deze
wisselingen. (93) hebben we beschouwd als een wisseling op de grens van twee
constituenten, en wel volgens het patroon NP/S.
(93)

jo'p, met mond leeg eh hè ('Joop, =)

Geen van deze 419 wisselingen geeft aanleiding tot discussie over problematische
switchpunten. Wel kan opgemerkt worden dat één uiting verliep volgens de verwachtingen van DiSciullo et al. in die zin dat een conjunctie in dezelfde variëteit werd
gerealiseerd als de nevengeschikte zin.
73 maal betrof een taalwisseling een ondergeschikte bijzin, waarbij wel vermeld
moet worden dat 35 van deze bijzinnen betrekking hadden op "citaten", d.w.z. citaten
in de eigenlijke zin van letterlijke aanhalingen van andere personen, maar ook in de
zin van het parafraseren van eigen of andermans gedachten e.d.; vergelijk 3.3.4. Zie
weer enkele voorbeelden.
(94)
(95)
(96)
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(-) ik ZE^jJa denk je da ze deze dingen met kerstmis organiseren of zo ('ik
zei, =)
¿fcifadiryijzAltwe^livaR bij тачіа zin of zo (= jij zult wel liever bij Mara
zijn of zo')
γε4 za пе^ э da we'-x sto+n wnnka van gaat U maar verder / / ('gaat ze
langs de kant van de weg staan gebaren van =)

(97)

toen werd er van alle kanten gebeld van, won уэ+п zo еіуэіэк non tu? (=
waar gaan ze eigenlijk naar toe?')

71 ondergeschikte bijzinnen zijn gewisseld op inter-sententieel niveau, waarvan 3 op
het niveau van de gespreksbeurt. 3 maal leidt dit tot problemen voor DiSciullo et al.,
namelijk waar de switch gerealiseerd wordt voor Comp, zodat deze niet in hetzelfde
taalsysteem staat als V. Zie bijvoorbeeld
(98)
(99)

at yen mujlak om eh: vriendinnen allemaal bij elkaar (-) ('t gaat moeilijk
-)
di doR cultit ze^j dat ik ze wel goed kon laten schreeuwen (-) (' die daar altijd
zei=)

Op dit punt wat moeilijker te interpreteren zinnen als de onderstaande zijn niet
beschouwd als contra-indicaties voor de theorie van DiSciullo et al.
(100)
(101)
(102)

ni zeen pRoble-m ((p)) om zo'η briefje te wisselen ('niet zo'n probleem =)
(-) en dan zo'η soort vestje ik denk neTs yij zee its э: zoen т э | (-) (= net als
jij zo iets eh: zo'n mooi')
ik dacht еТіэ укизЬе^кэн was (= 'η Groesbeker was')

De resterende 2 switchpatronen, S/VP en Pron/VP, geven geen aanleiding tot
discussie.

4.3.3.2 Taalwisseling van meer dan één constituent
Bij de in totaal 439 taalwisselingen waarbij meer dan één constituent betrokken was,
terwijl er geen sprake was van een (onvolledige) zin of bijzin, vinden we, in
tegenstelling tot de situatie bij de inserties, de categorie 'rest van de uiting' het ruimst
vertegenwoordigd. 298 vs. 141 wisselingen met de aanduiding 'meerdere constituenten'. Uiteraard heeft dit alles te maken met de operationalisatie van 'insertie' en
'taalwisseling'. Wat wel overeenkomt met de situatie bij de inserties is het zeer grote
aantal verschillende switchposities in beide categorieën, die dan echter met lage
frequenties optreden.
De 298 wisselingen van de categorie 'rest van de uiting' leiden tot niet minder dan
98 verschillende switchposities. In een geval kon het switchpatroon niet bepaald
worden. Bijna de helft, te welen 42, van deze switchposities komt echter maar één
keer voor. 89 maal werd er gewisseld naar een 'rest van de uiting' binnen de VP in
34 verschillende switchposities. We zullen ons dan ook beperken tot een bespreking
van mogelijk discutabele switchpunten. In 8 gevallen is sprake van code-switching
tussen een V en een direct object, bijvoorbeeld
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(103)

ja уэ ккіх tax 'η blaadje dus, maar denk d'r eventjes bij na ('Ja je krijgt
toch=)
4 van deze gevallen lijken ook op S-structuumiveau de betreffende beperking van
DiSciullo et al. tegen te spreken, bijvoorbeeld
(104)
(-) en als ik die upbel vœu а эпк juips wane« (-) (= opbel voor eh: ehm:
jongens wanneer')
Mogelijk wordt nog een andere door DiSciullo et al. geformuleerde beperking door
broken in (105), waar een switch plaatsvindt tussen een N en PP in geval van regering
door N van PP.
(105)

wanneer hebben we tijd vœu da CERSto dax γε τ πια? (= voor de eerste dag
Gemma?')

Twee maal vinden we de switch tussen een negatie en een werkwoord (één maal voor
een participium en 1 maal voor een Vinf), hetgeen spreekt tegen de observaties van
Timm op dit punt. Drie maal wordt Timms observatie tegengesproken dat geen
switching plaatsvindt tussen Aux en het hoofdwerkwoord; in één van deze gevallen
betrof het hoofdwerkwoord een participium.
Tenslotte vinden we in de categorie 'binnen VP' drie maal een schending van het
uitgangspunt dat naar delen van complementaire eenheden niet geswitcht wordt.
Vergelijk:
(106)
(107)
(108)

dus hou d3R weTl КЕ'ЛСЭПП] mit up da у з (= er wel rekening mee opdat je:')
э: dat dyt zíj weTl, // as zíj Ьицэн heeft dan eh: houdt ze niet meer op ('eh:
dat doet zij wel, // als zij honger =)
ε τ η a+si dan 1h3+s dsR yt valt dan moet ikh'm weer /terug brengen/ ('en
als hij dan BIJNA eruit =)

In (106) doorbreekt hou (-) mit de uitdrukking er rekening mee houden of Re^Jcano]
mit ha:lda, huqaR heeft is in plaats van huipR hen of honger heeft en daR yt valt zien
we voor daR yt ve^lt of eruit valt.
54 wisselingen naar 'rest van de uiting' vonden plaats op constituentgrenzen (12
maal AdvP/AdvP, 6 maal NP/VP, NP/NP en AdvP/VP, 4 maal NP/PP, 3 maal AdvP/
NP en PP/S, 2 maal resp. AdvP/PP, NP/AdvP, VP/PP en VP/NP, 1 maal resp. PP/VP,
PP/PP, PP/NP, S/PP, PP/AdvP en S/VP). Nergens leidde dit tot discutabele patronen.
51 wisselingen van de onderhavige categorie vervolgens volgen patronen uit de
categorie Overig' (11 maal Pron/VP, 10 maal Pron/AdvP, 6 maal Pron/PP, 3 maal
Vf-enclitisch pron/PredA, "woordintern" en NP/Aux, 2 maal NP/Vf, PP/Aux en NP/
Adv, 1 maal resp. PP/Adv, Adv/NP, Vf/AdvP, NP/"Tag", Pron/NP, NP/Vinf, AdvP/
Aux, Aux/AdvP en Vf-enclitisch pron/NP). 5 maal is er bij het patroon Pron/VP
sprake van een subjectspronomen (waarvan twee maal in de vorm van een aanw.
vnw.) gevolgd dooreen Vf en 1 maal van een objectspronomen (aanw. vnw.) en een
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Vf, wat leidt tot 6 tegenvoorbeelden voor Timm (1975,1978) op dit punt.
De drie woordinterne switchposities zijn uiteraard weer contra-indicatief voor
Poplack en andere auteurs op dit punt. Vergelijk
(109)
(110)
(111)

en dat is? Raadhysplein of wat is at? (= Raadhuisplein of wat is 't?')
likt min weTl, // ympaindeling en leiding NA de verhalen ('lijkt me wel,
// groepenindeling =)
(-) da+ weent dceR di juqs e^yas mitgebracht, wij χ ik breng worst mee. Rob
die (-) ('dat wordt door die jongens zelf meegebracht, =)

Hoewel minder evident dan in (106)-(108) lijkt ook in (112) en (113) sprake te zijn
van switching naar delen van complementaire gehelen in resp. hin sto+n (-) in (voor
in) en hij huft dan (-) uit (voor yt).
(112)
(113)

(-) hin sto+n Е^ПЭ hop spekkas in die we kunnen doen ('hier staan veel
spelletjes =)
want hij huft dan пэх ni эі œnsta uit as d'reh: (-) ('want hij hoeft 'r nog
niet 't eerst =)

Terzijde willen we hier wijzen op uiting (114), waarin geswitcht wordt volgens de
verwachting van Pfaff, i.e. dat er alleen ges witcht kan worden naar werkwoorden, als
ze voorafgegaan worden door een Vf uit de andere taal, dat dan de relevante
grammaticale aspecten uitdrukt; zie ook 1.1.
(114)

hij dyt don Œltit a+si еіэк/коасэк/ gebruiken, toch is dat makkelijk ('hij
doet daar altijd als hij eier/koker/ =)

27 maal wordt er naar 'rest van de uiting' geswitcht op inter-sententieel niveau,
waarbij geen enkele keer discutabele switchposities optreden. Daarentegen kan
opgemerkt worden dat nu 5 maal geswitcht wordt volgens de verwachting van
DiSciullo et al. dat een Comp in dezelfde taal staat als V, wat overigens weer in strijd
is met een claim uit Gumperz (1976a; zie 1.1). Zie
(115)
(116)

ik wis ni e'ins àa+jij zelf ondertekend had / / ('ik wist niet eens dat =)
(dan) is ' t geen wonder dat γι] з (-) (= jij eh:')

26 wisselingen vonden plaats 'tussen hoofdcategorieën' (6 maal Adv/Adv, 4 maal
Pron/Vf, Aux/Pron en Vf/Pron, 3 maal Adv/Vf en Pron/Aux en 1 maal Pron/Part en
Pron/Pron). 4 maal is er weer sprake van een doorbreking van complementaire
gehelen door de code-switching, bijvoorbeeld
(117)

doR ЬеЧээ Ьлп пэх а1это+1 in gelegen in da ¡edikantje // allemaal ('daar
hebben zij nog allemaal =)
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waarin sprake is van don (-) in in plaats van don (-) in of daar (-) in. Verder is er 12
maal sprake van een switch tussen een subjects- of objectspronomen en een
(Aux-)Vf. 7 van deze gevallen verlopen echter 'via tussenvorm', zodat we deze
uitsluiten als tegenvoorbeelden voor Timm. Zie bijvoorbeeld
(118)

-ЬЕТ- jij ' η zwarte eh: stift of pen bij je Dorieríi

in vergelijking met
(119)

he* je de prijs d' r op staaríi / / ('heb =)

Bij de resterende gevallen gaat het drie maal om objects-pronomina, i.e. twee aanw.
vnw. en een vrag. vnw., en twee maal om subjectsvormen, i.e. pers. vnw.
23 switchposities voor 'rest van de uiting' vinden we binnen een PP (10 maal
volgens het patroon Prep Det/N, 5 maal Prep/NP, 3 maal Prep/N en Prep/Pron en 2
maal Prep Det/Num). 11 van deze switchposities pleiten tegen de theorie van
DiSciullo et al., namelijk waar meteen na Prep geswitcht wordt.
21 maal vond de switch plaats binnen een NP (10 maal Det/N, 7 maal Det Adj/N,
2 maal N/N, 1 maal Det/Adj en Num/N), wat in geen enkel geval leidde tot
discutabele switchpatronen.
Hetzelfde, lot slot, kan gezegd worden van de 6 wisselingen naar 'rest van de
uiting' binnen een AdvP (5 maal Adv/Adv en 1 maal Adv/Adj).
De 141 wisselingen van de categorie 'meerdere constituenten' leiden tot 58 verschillende switchposities. Ook hier kon in één geval het switchpatroon niet bepaald worden. Meer dan de helft, te weten 33, van deze switchposities komen maar één keer
voor.
De meeste switchposities, i.e. 43, vinden we hier op inter-sententieel niveau,
waarvan 23 op het niveau van de beurtwisseling. In een geval leidt dit tot een
tegenvoorbeeld voor DiSciullo et al., namelijk waar de switch plaatsvindt na een
conjunctie.
23 van de onderhavige wisselingen zijn gerealiseerd op constituentgrenzen (5 maal
AdvP/AdvP, 3 maal resp. NP/VP, NP/AdvP en NP/NP, 2 maal AdvP/PP en AdvP/
S, 1 maalPP/VP, AdvP/NP, VP/PP,S/PPen AdvP/VP),dienergcns aanleiding geven
tot discussie.
21 wisselingen van 'meerdere constituenten' vinden we binnen de VP, waarbij
weer zoveel variatie in switchpositie optreedt, dat we ons ook hier beperken tot de
discussiepunten.
1 maal vinden we weer een doorbreking van bij elkaar horende elementen in het
geval van een scheidbaar samengesteld werkwoord, maar het betreffende Vf wordt
gerealiseerd als tussenvorm, zodat we dit geval verder buiten beschouwing kunnen
laten wat dit betreft
1 maal vinden we het switchpunt tussen een Vf en een direct aangrenzend Vinf, wat
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in strijd is met Timm; bovendien wordt in deze zelfde uiting een complementair
geheel doorbroken; zie
(120)

(-) as уэ 3t sperl yt yo+t zetten en dit (-) hierin en dat (-) daarin (-) ('als
je 't spel uit gaat =)

waarin we yt (-) zetten vinden voor yt (-) ζε4ο of uit (-) zetten.
15 'meerdere constituenten' zijn geswitcht 'tussen hoofdcategorieën' (5 maal
Adv/Adv, 2 maal Aux/Pron, Vf/Pron, Pron/Pron en Pron/Aux, 1 maal Pron/Vf en
Pron/Adv). 3 maal is sprake van code-switching tussen een pers. vnw. als subject en
een Vf en 1 maal tussen een aanw. vnw. als object en het Vf; één maal verliep een
switch tussen een (subjects-) pers. vnw. en het Vf via een tussenvorm.
Twee maal werd er weer geswitcht naar delen van complementen, i.e. van
scheidbaar samengestelde werkwoorden, te weten in het geval van maakt (-) yt voor
maakt (-) uit of mikt (-) yt en denk d'r wel en (-) in plaats van denk d'r wel aan of
dnqk dar weTl ε τ η (-). Zie overigens (121) als een voorbeeld waarin de complemen
taire eenheid, i.e. daar (-) aan, niet doorbroken wordt door een switch.
(121)

ja daar he4 -ons- to+ni ε^οΐ ook wel 'n hekel aan (= heeft (onze) Tonnie
toch=)

Daar staat uiteraard wel tegenover dat er in deze uiting geswitcht wordt binnen de
vaste uitdrukking '(ergens) een hekel aan hebben', wat in strijd is met de meest uit
gebreide versie van de morfeemregel van Poplack.
Eveneens 15 'meerdere constituenten' hebben een switchpunt uit de categorie
Overig' (7 maal Pron/VP, 2 maal Pron/AdvP, 1 maal resp. Vf-enclitisch pron/AdvP,
PP/Aux, Pron/NP, Vf/NP, Pron/PP en NP/Adv). Dit leidt alleen tot een contra
indicatie voor Timms observaties, namelijk in die drie gevallen waarin geswitcht
wordt tussen een pers. vnw. als subject en een Vf.
12 wisselingen naar 'meerdere constituenten' vonden plaats binnen een NP, wat
verder niet heeft geleid tot discutabele swiichposities (9 maal het patroon Det/N, 2
maal Dct Adj/N en 1 maal X (Conj)/N).
Ook de laatste 2 wisselingen uit deze groep hebben niet geleid tot problematische
switchpuntcn; het gaat hier om de patronen Adv/Adv, resp. Adv/Adj uit de categorie
'binnen AdvP'.
4.3.3.3 Wisselingen naar NP en Adjectieven
Zoals al uiteengezet in 3.3.2 hebben we een switch naar een constituent op het einde
van een uiting geïnterpreteerd als wisseling, wanneer bleek dat de spreker in het
vervolg van de conversatie vasthield aan het door de switch geïnlroducecrde
taalsysteem. In deze subparagraaf besteden we aandacht aan de wisselingen naar
achtereenvolgens NP, N en Adj.
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19 maal hebben we een wisseling vastgesteld naar een NP, wat leidde tot 12
verschillende switchposities.
6 NP-wisselingen vonden plaats op inter-sententieel niveau, waarvan 2 tussen
gespreksbeurten, zonder dat er sprake was van discutabele switchpunten.
4 maal vond zo'n wisseling plaats binnen de VP (2 maal Cop/NP, 1 maal Vf/NP
resp. Adv/NP), eveneens 4 maal in de categorie 'overig* (2 maal Pron/NP, 1 maal
Adv/NP en 1 maal Aux/NP), en 2 maal volgens het patroon S/NP. Geen van deze
patronen geeft verder aanleiding tot discussie.
Alleen bij de 3 NP-wisselingen binnen een PP (2 maal Prep/NP en 1 maal Prep Det/
Adj) is een van de 2 Prep/NP-patronen contra-indicatief voor DiSciullo et al. De
andere betreffende uiting is moeilijk te interpreteren op dit punt vanwege enkele
zelfcorrecties in de uiting.
De ene wisseling waarbij een substantief betrokken is, staat qua switchpositie, Det/
N, evenmin ter discussie.
Ook de in totaal 4 wisselingen naar een adjectief leiden niet tot discutabele
switchposities.
3 keer gaat het om een adjectief in predicatieve positie met de switchpatronen Adv/
Adj binnen een AdvP, Cop/PredA binnen de VP en Aux-enclitisch pronomen/Pred A.
In dit laatste geval verloopt de wisseling via de tussenvorm -beTnd3-.
De ene wisseling naar een attributief functionerend Adj verloopt intersententieel
en is daarmee ook niet problematisch. Zie
(122)

he^da εΑη Ruto? Nieuwe! ('heb je 'n route? =)

4.3.3.4 Wisselingen naar PP
18 maal is er in onze interpretatie sprake van een wisseling naar een PP, en wel op
9 verschillende switchposities. Eén switchpositie kon niet vastgesteld worden.
11 maal voltrok de switch zich op constituentgrenzen (4 maal AdvP/PP, 3 maal VP/
PP, 2 maal NP/PP resp. PP/PP), waarbij wellicht 1 maal een contra-indicatie is vast
te stellen tegen de theorie van DiSciullo et al. Het gaat hierbij om een switch naar een
PP, die afhangt van V; zie
(123)

-da'tak- kunnen er vragen gesteld worden /э эи at daa-jbuk етп э: da
steTnzils (-) ('dadelijk = over het draaiboek en eh: de stencils')

Echter, in het licht van de discussie over het niveau waarop "constraints" werkzaam
zijn, kan men tegenwerpen dat de PP-extra-positie de switch "mogelijk heeft
gemaakt".
De resterende switchposities leiden verder niet tot discussie. Het gaat om 4
patronen binnen de VP (2 maal AdvP/PP, 1 maal Cop/PP en Vf/PP) en om 2 switches
op inter-sententieel niveau, waarvan 1 op het niveau van de gespreksbeurt.
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Tot slot kunnen we hier opmerken, dat Pfaff s veronderstelling betreffende het minder
frequente switchen naar PP's hier in zoverre niet bevestigd wordt, dat bijvoorbeeld
het aantal gewisselde NP's en PP's nauwelijks verschillen, een heel andere situatie
dan bij de inserties (zie 4.3.2.7). Wel vinden we nu dat maar één van de 18 PP's
locatief van aard is, maar dit is bij zo'n klein aantal uiteraard een moeilijk te
interpreteren gegeven.

4.3.3.5 Wisselingen naar verba en VP
13 maal vond een wisseling plaats naar een VP of een belangrijk deel van de VP op
7 verschillende switchposities. 7 maal gebeurde dit tussen twee constituenten (3 maal
PP/VP, 2 maal NP/VP en Comp Pron/VP) zonder dat dit leidde tot discutabele posities.
Verder zien we 3 maal het patroon Pron/VP, waarbij 2 contra-indicaties voor Timm
optreden vanwege het switchen tussen een pers. vnw. als subject en een direct aangrenzend Vf.
Verder zien we nog het patroon N/Aux en afiix/(X)-keni; in dit laatste geval is er
weer sprake van een doorbreking van een complementaire eenheid, i.e. de delen van
een scheidbaar samengesteld werkwoord; zie
(124)

want dan (-) knida we'R twe di no'jt mit hebben gedaan ('want dan krijg
je weer twee die nooit mee =)

met mit hebben gedaan in plaats van mit he^ba ysdom of mee hebben gedaan.
1 VP-wisseling ten slotte is op inter-sententieel niveau gerealiseerd op een verder
onproblematische positie.
5 wisselingen vonden plaats naar verba, i.e. 3 Vinfs, 1 Vf en 1 Part.
Bij de Vinfs is één switchpositie niet vast te stellen; de andere twee wisselingen
volgen het patroon NP/Vinf, waarbij de NP in één geval direct object is. Zoals al in
eerdere gevallen betoogd is niet duidelijk of we dergelijke uitingen, in dit geval (125),
al dan niet moeten beschouwen als contra-indicatief voor de theorie van DiSciullo et
al.
(125)

-mu- je dat hele ding /upze^ya ('moet = opzeggen')

De wisseling in het geval van het Vf verloopt volgens het patroon Pron/Vf binnen de
VP. Deze switch pleit alleen tegen Pfaffs verwachting dat niet geswitcht zal worden
naar op zichzelf staande Vf's.
Bij Part ten slotte is het patroon NP/Part binnen de VP. De NP is hier een direct
object, zodat ook hier weer de vraag geldt in hoeverre hier sprake is van een
schending van de opvattingen van DiSciullo et al. Zie
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(126)

ne'milda ¡dRida-xsahe^bikZ/Rolmeegeoracuf ('neemetdeDRIEdaagse heb ik / / rol =)

4.3.3.6 Overige wisselingen
Bij deze "overige wisselingen" gaat het om 7 switches naar een AdvP, 2 naar een
telwoord en 1 naar een interjectie.
De AdvP-wisselingen zijn gerealiseerd op 5 verschillende switchposities, te weten
5 maal op constituentgrenzen (2 maal AdvP/AdvP en S/AdvP, 1 maal NP/AdvP), 1
maal op inter-sententieel niveau en 1 maal volgens het patroon Pron/AdvP in de
categorie 'overig'. Geen van deze switchpatronen geeft aanleiding tot verdere
discussie.
In het geval van de telwoorden zien we de switchposities N/Num binnen een NP en
AdvP/NP binnen de VP. Zie als voorbeeld
(127)

ЬЕ'ЛУЭ dsR acht, acht ('hebben we er =)

De wisseling naar een interjectie is gerealiseerd op inter-sententieel niveau en is
uiteraard niet discutabel (vergelijk 4.3.2.8). Het betreft de volgende uiting, die,
anders dan de interjectie zou doen vermoeden, komt uit een opiniërende discussie
tijdens een commissie-bijeenkomst.
(128)

ik ook, astoblif (= asjeblief')

4.3.3.7 Samenvatting
Code-swilching die gerealiseerd is als taalwisseling, is voor het overgrote deel
sententieel van karakter: 78,9 % (n=2184) van de wisselingen bestaat uit (onvolledige) zinnen. Bovendien verantwoorden de categorieën 'meerdere constituenten' en
'rest van de uiting' samen ook nog eens 15,9 % (n=439) van de gevallen. Het
overzicht van de constituentenstructuur in tabel 4.3.5 is dan ook minder divers dan
bij de inserties.
Naast de al genoemde categorieën vinden wc nog 73 maal een ondergeschikte
bijzin, waarvan 35 betrekking hebben op een 'citaat'. 57 wisselingen bestaan uit een
constituent, 10 maal is sprake van een inhoudswoord, 2 maal van een telwoord en 1
maal van een interjectie. Van één wisseling is de constituentenstructuur niet bepaald.
Er is nu, in tegenstelling tot de inserties, niet noemenswaardig sprake van onderlinge
kwantitatieve verschillen in deze kleinere categorieën; vergelijk bijvoorbeeld 19
NP's met de 18 PP's. Pfaffs veronderstelling betreffende het minder switchen naar
PP's is nu dan ook minder goed te staven.
Ook het overzicht van de switchposities per categorie in tabel 4.3.6 laat een veel
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minder divers beeld zien dan dat bij de inserties. 84,11 % van de 2763 vastgestelde
swiichposities komt uit de categorie 'imer-sententieel', en nog eens 4,2 % uit de
categorie 'tussen constituenten'.
De 10 meest frequente swiichposities (tabel 4.3.7) verantwoorden nu dan ook al
85,2 % van het totaal aantal switches, hoewel er ook bij de wisselingen 125
verschillende posities vastgesteld zijn. Merk overigens op hoe alleen al de positie
'tussen gespreksbeurt' bij 60,3 % van de wisselingen vastgesteld is. Duidelijk is dan
ook hoe de absolute aantallen bij deze 10 posities veel sneller afnemen dan het geval

Tabel 4.3.6.

Swiichposities bij de wisselingen per categorie. Frequenties en
percentages.

Categorie

N

%

Inter-sententieel
Binnen VP
Tussen constituenten
Intra-sententieel overig
Tussen hoofdcategorieën
Binnen NP
Binnen PP
Binnen AdvP

2324

127
116
76
41
35
35
9

84,11
4,60
4,20
2,75
1,48
1,27
1,27
0,33

Totaal

2763

100,00

was bij de inserties. Desalniettemin worden ook bij de wisselingen in de literatuur
voorgestelde beperkingen niet bevestigd. Ook nu is er sprake van tegenvoorbeelden
voor de verwachtingen van Gumperz (1976a) (complementaire gehelen worden niet
doorbroken, voegwoorden staan in dezelfde taal als het zinsdeel dat ze verbinden),
Wentz & McClure (1977) e.a. (geen code-switching naar functiewoorden alleen),
Timm (1975,1978) (geen switching tussen pronominale subjects- of objectsvormen
en een direct aangrenzend Vf, geen switches tussen Aux en V, geen switching tussen
een negatie-element en een bijbehorend V), Pfaff (1979) (geen switches naar Vf's
alleen) en DiSciullo et al. (1986) (conjuncties staan in dezelfde taal als het zinsdeel
dat ze verbinden, binnen een PP vindt geen switching plaats direct na de prepositie,
tussen V en zijn direct object wordt niet geswitcht als erop S-structuur-niveau sprake
is van een directe afspiegeling van de D-structuur, geen switching in geval van een
regeerrelatie tussen V en PP of tussen N en PP en in geval van regering van S ' door
V staat Comp in dezelfde taal als V). Bovendien is er ook bij de wisselingen sprake
van doorbrekingen van de morfeemregel vanwege het switchen in vaste uitdrukkingen.
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Tabel 4.3.7.

lOmeeslfrequenteswitchposities bij de wisselingen (100%=2763).

Switchpositie (+ categorie)

N

%

Tussen gespreksbeurt (inter)
S/S (inter)
S/S' (inter)
S VS (inter)
Tag, interjectie, e.d./S (inter)
Pron/VP (overig)
Det/N (binnen NP)
S Conj (X)/S (inter)
AdvP/AdvP (tussen constituenten)
"discourse marker'VS (inter)

.665

60,3
16,9

Totaal

2354

468
67
30
30
22
20
19
19
14

2,4
1,1
1.1
0,8
0,7
0,7
0,7
0,5
85,2

4.3.4 Tussenvormen
In deze paragraaf besteden we aandacht aan de 497 tussenvormen in ons bestand.
Hierbij wijken we in zoverre af van de vorige twee paragrafen, dat we niet speciale
aandacht zullen besteden aan in de literatuur voorgestelde "constraints" op codeswitching. Wel gaan we ook bij de tussenvormen in op de constituentenstructuur van
deze taalvormen en op de diverse patronen waarin daarnaar geswitcht is, maar juist
door het "compromis-karakter" van tussenvormen op o.a. structureel-linguïstisch
gebied achten we het niet mogelijk daaraan verder conclusies te verbinden met
betrekking tot het al dan niet doorbroken zijn van voorgestelde beperkingen op codeswitching. We zijn echter geïnteresseerd in de mogelijke verschillen of overeenkomsten tussen de andere vormen van code-switching en tussenvormen, ook op structureel-linguïstisch gebied, vooral daar tussenvormen meer dan in een bilinguale
situatie, in dialect-standaardtaal-situaties lijken voor te komen. Zie tabel 4.3.8 voor
een overzicht van de constituenten.
Het verschil sententieel vs. intra-sententieel speelt bij de tussenvormen geen rol.
Slechts in één geval is een tussenvorm geïnterpreteerd als een zin. Het betreft uiting
(129), waarin het zinskarakier van de tussenvorm voornamelijk een gevolg is van het
feit dat het grootste deel van de tussenvorm beschouwd kan worden als een vaste uitdrukking, i.e. -van da wek-.
(129)
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uns to+ni э: -hak гэ van ds we-k- (-) ('(onze) Tonnie eh: had ik ze deze
week')

Tabel 4.3.8.

Tussenvormen verdeeld naar constituent. Frequenties en percentages.

Constituent

N

%

AdvP
Nomen
Vf
Koppel- en hulpwerkwoorden
Pronomina
Adjectief
Meerdere constituenten
Vinf
NP
Adverbium
Participium
PP
Prepositie
Telwoord
"Woordintern"
Lidwoord
Onderschikkend voegwoord
Tag, interjectie, e.d.
Rest van de uiting
VP
Zin
Ondergeschikte bijzin

106
95
70
54
34
28
23
13
12
12
11
9
7
6
4
4
3
2
1
1
1
1

21,33
19,11
14,08
10,87
6,84
5,63
4,63
2,62
2,41
2,41
2,21
1,81
1,41
1,21
0,80
0,80
0,60
0,40
0,20
0,20
0,20
0,20

Totaal

497

100,00

Voor het overige hebben we, weer in volgorde van aflopende frequentie, de volgende
constituentenstructuren voor de tussenvormen aangetroffen.
Verba (n=148, onder te verdelen in 70 Vf s, 54 koppel- of hulpwerkwoorden, 13
Vinf's en 11 participia), AdvP (n=106), nomina (n=95), voornaamwoorden (n=34),
adjectieven (n=28), 'meerdere constituenten' (n=23), NP (n=12), bijwoorden
(n=12), PP (n=9), voorzetsels (n=7), telwoorden (n=6), 'woordinterne' tussenvormen (n=4), lidwoorden (n=4). Comp (n=3), interjecties e.d. (n=2), 'rest van de uiting'
(n=l), VP (n=l) en ondergeschikte bijzinnen (n=l).
Verder is uiteraard ook bij de tussenvormen vooral sprake van één-woordswitches,
i.e. in 89,7 % van de gevallen (n=446), zoals al opgemerkt een overeenkomst met de
inserties. Slechts 21 tussenvormen telden meer dan twee woorden, waarvan (129) een
voorbeeld is.
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In de volgende subparagrafen gaan we nader in op de diverse tussenvormen onder de
boven genoemde restrictie in vergelijking met de behandeling van de insertiële switches en de wisselingen.
4.3.4.1 Tussenvormen van verba en VP
De 70 tussenvormen van een Vf vinden we op 18 verschillende switchposities, die
we als volgt kunnen categoriseren.
De meeste, te weten 23, tussenvormen van een Vf volgen een switchpatroon uit de
categorie 'overig' (15 maal Pron/VP, 3 maal AdvP/Vf en PP/Vf, 1 maal resp.
'woordintern' en NP/Vf). Het woordinterne patroon zien we in
(130)

idoRe-n di dan wa+ mit-makt- mite^n kloten ζεχί, (-) ('iedereen die dan wat
meemaakt met 'n kleuter zegt,')

21 Vf-tussenvormen zien weop een positie 'tussen hoofdcategorieën' (11 maal Adv/
Vf, 9 maal Pron/Vf en 1 maal Det N/Vf).
15 Vf's worden op inter-sententieel niveau als tussenvorm gerealiseerd, waarvan
9 maal op het niveau van de gespreksbeurt.
7 Vf's vinden we binnen een VP (4 maal NP/Vf en 3 maal AdvP/Vf) en 4 Vftussenvormen ten slotte op de grens van twee constituenten (3 maal NP/VP en 1 maal
PP/VP).
De 54 koppel- of hulpwerkwoorden (Aux), die met deze frequentie een relatief
grotere plaats innemen bij de tussenvormen dan bij de inserties, vinden we op 14 verschillende switchposities gerealiseerd.
16 maal gebeurt dit 'tussen hoofdcategorieën' (8 maal Adv/Aux resp. Pron/Aux)
en 15 maal op inter-sententieel niveau, waarvan 4 maal op het niveau van de gespreksbeurt.
10 maal vinden we een van de betreffende tussenvormen op een positie binnen de
VP (8 maal Part/Aux en 1 maal resp. Aux/Aux en NP/Aux), 9 maal op een positie uit
de categorie 'overig' (6 maal Pron/VP en 1 maal resp. PP/Aux, NP/Aux en AdvP/
Aux) en 4 maal ten slotte op de grens van twee constituenten volgens het patroon NP/
VP.
De 13 tussenvormen van een infinitief zijn gerealiseerd op 7 verschillende
switchposities, die echter tot twee categorieën teruggebracht kunnen worden.
Eén Vinf vinden we op inter-sententieel niveau, de overige Vinf's volgen patronen
binnen de VP, te weten 5 maal AdvP/Vinf, 3 maal Prep/Vinf en vervolgens 1 maal
Aux/Vinf, NP/Vinf, Pron/Vinf en PP/Vinf. Bij het patroon Prep/Vinf gaat het weer
telkens om een infinitievc vorm na te, zoals in
(131)
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(-) dat eh heeft eh ((ρ)) niks te -bodceido- (= betekenen')

De 6 verschillende switchposities van de 11 participia zijn eveneens terug te brengen
tot twee categorieën. 9 maal gaat het om een switchpunt binnen de VP (4 maal AdvP/
Part, 2 maal Aux/Part en 1 maal resp. PredA/Part, PP/Part en Pron/Part. De 2 overige
tussenvormen in de vorm van een participium zijn "woordintern" gerealiseerd. Zie
bijvoorbeeld
(132)

dan woRS da: ta-ko a ytyac-k'xt- ('dan worden de: taken eh: uitgelegd')

Ten slotte kunnen we wijzen op (133), waar de tussenvorm is geïnterpreteerd als VP
met het switchpatroon NP/Aux.
(133)

(-) Aínda* jullie nog materiaal -muso a+nsxaf3- ik denk ja (-) ('omdat «·
moesten aanschaffen =)

4.3.4.2 Adverbiale tussenvormen
In deze subparagraaf gaan we in op de tussenvormen van AdvP's en bijwoorden.
De 106 AdvP's zijn gerealiseerd op 23 verschillende switchposities, terwijl één
positie niet nader te bepalen bleek.
36 AdvP's vinden we op posities tussen constituenten (24 maal AdvP/AdvP, 7
maal NP/AdvP, 2 maal VP/AdvP en 1 maal S/AdvP, PP/AdvP en NP/S), terwijl ook
de categorie 'overig' mct27 AdvP-tusscnvormenruim vertegenwoordigd is (15 maal
Pron/AdvP, 3 maal resp. Vf-enclitisch pron/AdvP, Conj/AdvP en Pron/VP, 2 maal
"discourse marker'VAdvP en 1 maal Vf/AdvP).
Wat minder patronen zien we uit de categorie 'binnen VP', namelijk 17 (9 maal Vf/
AdvP, 5 maal Aux/AdvP, 2 maal Cop/AdvP en 1 maal Pron/AdvP) en de categorie
'inter-sententieel'; 12 AdvP's zijn op inter-sententieel niveau als tussenvormen
gerealiseerd, waarvan 3 tussen gespreksbeurten.
Ten slotte zien we nog 9 AdvP-tussenvormen tussen categorieën (5 maal Adv/Adv
en 4 maal Pron/Adv), 3 binnen een PP volgens het patroon Prep/AdvP en 1
tussenvorm hebben we geïnterpreteerd als voorkomend binnen een AdvP met het
patroon Adv/Prep. Het gaat in dit laatste geval om uiting (134), waarvan het begin
niet goed verstaanbaar was.
(134)

//'s hier -эр ачі- ('[deze kant op]')

Een voorbeeld van het genoemde patroon Prep/AdvP is
(135)

(-) kum as e^fkas mit non -baneja- want э: ('kom 'ns even mee naar
beneden want eh:')

12 adverbiale tussenvormen meenden we niet goed te kunnen interpreteren als op
zichzelf staande constituenten. Voor deze 12 tussenvormen hebben we 6 verschillen-
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de switchpatronen vastgesteld, die als volgt benoemd kunnen worden.
5 patronen komen uit de categorie Overig', i.e. 4 maal Pron/Adv en 1 maal Adv/
Adv. Dit laatste voor een uiting als
(136)

hu kumda yij don -a+n- ('hoe kom jij daaraan')

Nog eens 5 Adv-tussenvonmen zijn gerealiseerd binnen een AdvP en wel 4 maal
volgens het patroon Adv/Adv en 1 maal Adv/Adj. Zie bijvoorbeeld de volgende
uitingen.
(137)
(138)

maar, 't is heel gezellig dat ze eh: m eh: ja, 's -efatjas- op hun kamertje
zich terug kunnen trekken, (-) (= even =)
die staat hier HEEL -kont- bij jou (= dicht =)

De resterende patronen zijn Pron/Adv binnen de VP en Prep/Adv binnen een PP.
Vergelijk in verband met dit laatste geval (139) met (135).
(139)

non -baneja- tu, da kan ('naar beneden toe, dat kan')

4.3.4.3 Nominale tussenvormen
In deze subparagraaf gaan we in op de tussenvormen van nomina en NP's.
De 95 tussenvormen waarbij alleen een substantief betrokken is, zorgen voor een
relatief aandeel van de nomina in het totaal van de497 tussenvormen, dat redelijk ver
gelijkbaar is met het aandeel van de nomina in de insertiSle code-switches. Deze 95
vormen zijn overigens gerealiseerd op een relatief gering aantal van 11 verschillende
switchposities, waarbij de diversiteit zelfs nog verder afneemt bij de nadere catego
risering.
64 substantief-tussenvormen zijn gerealiseerd binnen een NP volgens enkele
merendeels frequente patronen, te weten 32 maal Det/N, 22 maal Num/N, 9 maal Det
Adj/N en 1 maal N Conj/N, patronen die ook bij de inserties frequent te constateren
waren.
29 tussenvormen van een N vinden we binnen een PP met 13 maal het patroon Prep
Det/N, 6 maal Prep Det Adj/N, 5 maal Prep Num/N, 4 maal Prep/N en 1 maal Prep/
NP.
De resterende twee nomen-tussenvormen zijn resp. gerealiseerd op inter-sententieel niveau en volgens het patroon Pron/NP uit de categorie 'overig'.
12 nominale tussenvormen hebben we beschouwd als een NP, zoals in
(140)
(141)
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ik had -ons mam- iets meer moeten vragen (-) (= [mijn moeder] =) of
as γο misxin VOER da kl0*tORS э: -Ьикэ- ЬЕП ('als je misschien voor de
kleuters eh: boeken hebt')

3 maal werd een NP-tussenvorm gerealiseerd binnen resp. een PP, alle volgens het
patroon Prep/NP, binnen de VP ( 1 maal AdvP/NP, Aux/NP en PP/NP) en tussen con
stituenten, i.e. 2 maal AdvP/NP en 1 maal S Conj/NP.
2 NP's volgden een patroon uit de categorie 'overig', te weten Pron/NP en Pron/
VP, en 1 NP-tussenvorm werd gerealiseerd op het niveau van de beurtwisseling. Een
en ander heeft dus geleid tot 9 verschillende switchposities.
4.3.4.4 Pronominale tussenvormen
In totaal 34 voornaamwoorden zijn als tussenvorm gerealiseerd, die als volgt onder
te verdelen zijn.
13 pers. vnw. (inclusief 1 wederkerig voornaamwoord) tellen we bij de tussenvor
men op 6 verschillende posities.
6 van deze voornaamwoorden zien we op posities 'tussen hoofdcategorieSn' (3
maal Pron/Pron, 2 maal Vf/Pron en 1 maal Adv/Pron). Bij het patroon Pron/Pron gaat
het om het gebruik van het ook regionaal verbreide eigen in de betekenis van 'zelf',
zoals in de volgende uiting van een van de kinderen
(142)

en ook een voor haar -еіуэ- (= zelf')

4 pers. vnw. zien we als tussenvorm binnen een PP, alle op de positie Prep/Pron.
De resterende 3 pers. vnw. zijn op inter-sententiële posities gerealiseerd.
Vervolgens hebben we 9 aanw. vnw. beschouwd als tussenvorm, die op 7 verschillende switchpunten voorkomen.
3 van deze aanw. vnw. zien we op inter-sententieel niveau, waarvan 2 op het niveau
van de beurtwisseling.
Eveneens 3 aanw. vnw. volgen patronen 'tussen categoriefin', te weten 2 maal Aux/
Pron en 1 maal Pron/Pron.
2 aanw. vnw. ten slotte volgen het patroon Adv/NP resp. Pron/NP uit de categorie
'overig' en 1 aanw. vnw. is als tussenvorm gerealiseerd binnen de VP op de positie
AdvP/NP.
8 bez. vnw. zijn beschouwd als tussenvorm, waarbij het in alle acht gevallen gaat
om een tussenvorm van lexicale aard, namelijk het gebruik van (varianten van) ons
om persoonlijke betrekkingen aan te geven; zie bijvoorbeeld
(143)

(-) dat was dr een van eh: van 'n: tweede zus, van -ons- Maria, (-) (=
(onze) =)

Deze 8 tussenvormen zien we op 6 verschillende posities. 4 bez. vnw. zijn op intersententieel niveau gerealiseerd als tussenvorm, 2 binnen een PP volgens het patroon
Prep/NP en 2 volgens een patroon uit de categorie'overig', resp. Vf/NP en Interjectie
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e.dVNP
Vervolgens zien we nog 3 onbep. vnw. als tussenvorm op 3 verschillende switchpunten, te weten 2 maal op inter-sententieel niveau en 1 maal tussen categorieën volgens
het patroon Adv/Pron.
Tot slot kunnen we nog wijzen op één betr. vnw. als tussenvorm, dat gerealiseerd
is op de positie Pron/Pron.
4.3.4.5 Tussenvormen van adjectieven
Ook bij de tussenvormen is op te merken dat het aandeel van de adjectieven relatief
gering is; vergelijk de in totaal 28 adjectieven met andere inhoudswoorden als de 95
nominale tussenvormen of de 94 verbale tussenvormen die geen koppel- of hulpwerkwoord zijn. Eveneens in overeenkomst met 4.3.2 en 4.3.3 is de ongelijke
verdeling binnen de categorie adjectieven tussen adjectieven in predicatieve positie,
hier 22, en in attributieve positie, hier 6.
De 22 adjectieven in predicatieve positie zijn op 10 verschillende switchposities
gerealiseerd als tussenvorm, waarvan de meeste, namelijk 16, binnen de VP; dit 12
maal volgens het patroon AdvP/PredA, en 1 maal volgens resp. Cop X/PredA, Cop/
NP, Aux/AdvP en NP/PredA.
2 maal was er resp. sprake van posities tussen categorieËn, i.e. Pron/PredA, en uit
de categorie 'overig', i.e. Pron/AdvP en Interjectie e.d./AdvP.
1 PredA-tussenvorm ten slotte zien we gerealiseerd op inter-sententieel niveau en
1 binnen de AdvP volgens het patroon Adv/PredA.
De 6 attributieve adjectieven zijn op 4 verschillende posities gerealiseerd, waarbij 4
van deze tussenvormen gerealiseerd zijn binnen een NP, i.e. 3 maal Det/Adj en 1 maal
Num/Adj.
1 adjectief zien we als tussenvorm op inter-sententieel niveau en 1 binnen een PP
volgens het patroon Prep Det/Adj.
4.3.4.6 Tussenvormen van meerdere constituenten
In totaal 24 maal had de tussenvorm betrekking op meer dan één constituent (1 maal
met de aanduiding 'rest van de uiting'). Evenals dat het geval is bij de insertiële switches van meer dan één constituent gaat het ook hier vaak om de combinatie 'Vf +
enclitisch pronomen' (in totaal in 14 van de 24 gevallen) en om vaste uitdrukkingen.
Vergelijk
(144)
(145)
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-vmda- dat zelf. ((lachje)) ('vind je =)
pak JIJ dit χ -Ьэ ажаэ !γεί- dit maar (= bewaar JIJ =)

(146)

(-) dat -zuk ik tox ni- ('[daar heb ik toch geen zin in]')

De onderhavige tussenvormen zijn op 16 verschillende switchposities gerealiseerd.
9 maal betrof het een positie 'tussen hoofdcategoncön' (3 maal Adv/Vf, 2 maal Pron/
Aux en Pron/Vf, 1 maal Pron/Adv en Adv/Aux), 8 maal een positie op intersententieel niveau, waarvan 2 maal op het niveau van de gespreksbeurt, 3 maal een
patroon uit de categorie 'overig' (resp. NP/V f, AdvP/Aux en AdvP/Vf), 2 maal een
positie tussen constituenten (NP/PP en AdvP/S) en 2 maal een positie binnen de VP
volgens het patroon AdvP/PP.
4.3.4.7 Tussenvormen van preposities en prepositieconstituenten
De 9 tussenvormen bestaande uit een voorzetselconstituent, zijn alle lexicaal van
aard, waarbij het in acht gevallen gaat om een periode-aanduidende uitdrukking,
zoals in (147), en één maal om een richting-aanduidende uitdrukking (148).
(147)
(148)

ja: -van ds we'k- bm ik dan a muta дэ+п 1іет1эрэ (-) ('ja: afgelopen week
[moest] ik er eh: gaan helpen')
en wij gingen toen: -Rixtiq milsbek эр- (= richting Milsbeek')

Deze PP's zijn op 8 verschillende switchpunten als tussenvorm gerealiseerd.
4 maal betrof dit een inter-sententieel switchpunt, waarvan 2 tussen gespreksbeur
ten. 2 switchposities lagen op de grens van twee constituenten (AdvP/PP en S/PP),
2 waren uit de categorie 'overig' (Pron/PP en Comp/PP) en 1 maal ging het om het
patroon Aux/PP binnen de VP.
De prepositie-tussenvormen vinden we op 2 verschillende switchplaatsen, maar
het gaat dan ook in 4 gevallen om de lexicaal geaarde tussenvorm -logs- in de
betekenis van 'naast', zoals in
(149)

((uit een kennismakingsspelletje)) ik ben Annemiek en ik zit -laqsHerman (= naast =)

Alle switchpatronen zijn van de categorie 'binnen VP', resp. 4 maal AdvP/PP en 3
maal Vf/PP.

4.3.4.8 Overige tussenvormen
De resterende 20 tussenvormen betreffen kleine aantallen van diverse woordsoorten.
We zullen ze in volgorde van aflopende frequentie aan de orde stellen.
Allereerst kunnen we wijzen op 6 tussenvormen van telwoorden; een voorbeeld is
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(150)

hu alt is э: -veivanse'stix- эк yswe'st of ni? ('hoe oud is eh: vijfenzestig
ook geweest of niet?')

4 verschillende switchplaatsen zijn vast te stellen, te weten 3 binnen de VP (2 maal
Adv/NP, 1 maal Aux/NP), 2 maal het patroon Pron/NP uit de categorie 'overig' en
1 switchpositie uit de categorie 'inter-sententieel'.
4 tussenvormen vinden we op "woordintern" niveau, waarvan drie als 'kem van
een samenstelling', zoals in (151). De andere tussenvorm, in uiting (152), is
getypeerd als 'los affix' en is gerealiseerd op de switchpositie Adv/Adv.
(151)

(152)

now vaRde^lt эс da спэ ytde'rl-po'St- di de^lt yawo-n da koRtjas у t, ε τ η э:
('nu verdeelt eh: de ene uitdeelpost die deelt gewoon de kaartjes uit, en
eh:')
((ρ)) ζεχ5 5рет1э л т don -axtSR- ta кита wat da leTtaRS zin van at a: іетаа
(-) ('zes spelen о т er achter te komen wat de letters zijn van 't eh: thema')

Eveneens 4 tussenvormen hebben betrekking op lidwoorden, zoals in (153), waar de
vorm 'n gebruikt wordt in plaats van het in het dialect correcte e^na, omdat het gaat
om een mannelijk persoon, hetgeen overigens ook af te leiden is uit de wel correcte
verbuiging van het (verzelfstandigde) adjectief.
Bij deze lidwoorden vinden we de volgende (3) switchposities. 2 maal het patroon
Cop/Det N 'binnen de VP', 1 maal Prep/NP binnen een PP en 1 maal Vf/NP uit de
categorie 'overig'.
(153)

da+s -an- nimwe^rsa dAS (-) ('dat is 'n Nijmeegse [jongen] dus')

De 3 tussenvormen die betrekking hebben op een onderschikkend voegwoord,
betreffen alle de vorm -VKR- in plaats van om in voor het overige standaardtalige
uitingen, zoals in
(154)

wat moeten we meenemen -VOIR- te slapen!

In alle drie de gevallen hebben we de switchpositie getypeerd als S/Comp S' uit de
categorie 'inter-sententieel'.
2 tussenvormen hebben we aangeduid als 'interjectie e.d.' en beide zijn gereali
seerd aan het begin van een gespreksbeurt. Zie
(155)

-αχ meTns- die zijn hartstikke klein ('ach [joh] =»)

De tussenvorm van een ondergeschikte bijzin betreft de vaste uitdrukking in (156),
die staat voor de betekenis 'logeren' e.d. Het switchpatroon is Comp/S' uit de cate-
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gorie 'inter-sententieel'.
(156)

(-) en, eh: daarvooris 't nog moeilijker om-van hoeis аГіэуачі-

4.3.4.9 Samenvatting
De 497 tussenvormen zijn op één na alle intra-sententieel van karakter. Bovendien
bestaan de meeste tussenvormen, te weten 89,7 % (n=446), uit één woord, een overeenkomst met de inserties.
Ook overeenkomend met de inserties is de grote diversiteit in de constituentenstructuur (zie tabel 4.3.8), zij het dat het relatieve aandeel aan het geheel niet in alle
gevallen overeenstemt.
128 tussenvormen zien we als één constituent gerealiseerd, maar dit komt praktisch
geheel voor rekening van de 106 AdvP's.een duidelijk verschil met de inserties. 217
maal is sprake van een inhoudswoord waarbij, vergeleken met de inserties, vooral de
kwantitatief dominante positie van de VFs opvalt. Bij de 108 functiewoorden kan
datzelfde gezegd worden van de koppel- en hulpwerkwoorden.
Verder is in 23 gevallen sprake van 'meerdere constituenten' en 1 maal van 'rest
van de uiting', 12 tussenvormen bestaan uit een bijwoord en 4 maal hebben we een
tussenvorm "woordintern" genoemd. Ten slotte vormden 2 tussenvormen een tag/
interjectie en 1 maal was er sprake van een zin, resp. een ondergeschikte bijzin.
De globale weergave van de switchposities in tabel 4.3.9 laat, evenals bij de
inserties, een divers beeld zien; met weer een overwicht voor de intra-sententiële
posities. Eén positie kon niet vastgesteld worden.
Tabel 4.3.9.

Switchposities bij de tussenvormen per categorie. Frequenties en
percentages.

Categorie

N

Binnen VP
Intra-sententieel overig
Inter-sententieel
Tussen hoofdcategorieën
Binnen NP
Tussen constituenten
Binnen PP
Binnen AdvP

92
81
79
74
68
51
44
7

18,55
16,33
15,93
14,92
13,71
10,28
8,87
1,41

496

100,00

Totaal

%

De 10 meest frequente switchposities (tabel 4.3.10) van de 100 verschillende,
verantwoorden ook hiernietmeerdan41,9 % van het totaal aantal tussenvonnen.Dit
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percentage is praktisch gelijk aan de overeenkomende 42,7 % bij de inserties.
Tabel 4.3.10.

10 meest frequente switchposities bij de tussenvormen (100 % =
496).

Switchpositie (+ categorie)

N

%

Det/N (binnen NP)
Tussen gespreksbeurt (inter)
S/S (inter)
Pron/VP (overig)
AdvP/AdvP (lussen constituenten)
Num/N (binnen NP)
Pron/AdvP (overig)
Adv/Vf (tussen hoofdcategorieën)
Prep Det/N (binnen PP)
AdvP/PredA (binnen VP)

32
25
25
25
24
22
16
14
13
12

6,5
5,0
5,0
5,0
4,8
4,4
3,2
2,8
2,6
2,4

208

41,9

Totaal

We hebben de gegevens betreffende de tussenvormen vanwege hun "compromiskarakter" verder niet meer geconfronteerd met in de literatuur voorgestelde structurele beperkingen op code-switching.
4.3.5 Conclusie
Tabel 4.3.11 geeft een totaaloverzicht van de constituentenstructuur van de door ons
vastgestelde switches en tussenvormen. In één geval kon de constituentenstructuur
niet vastgesteld worden.
Zoals al vermeld in 4.3.1 is 41 % van ons corpus te karakteriseren als sententieel,
d.w.z. bestaande uit een of meer (onvolledige) zinnen, inclusief nevengeschikte
zinnen. Het gaat daarbij grotendeels om "volledige" zinnen.
Bovendien zijn nog eens 576 switches en tussenvormen gekarakteriseerd als 'rest
van de uiting' of 'meerdere constituenten'. Met name wat betreft 'rest van de uiting'
impliceert dit in het algemeen ook dat dan een vrij groot deel van de uiting geswitcht
is; bij 'meerdere constituenten' is dat minder het geval, zeker in het geval van inserties, omdat deze kwalificatie ook van toepassing is op zinsdelen bestaande uit een Vf
+ enclitisch -(dlt)e (kAnda, muto, e.d.) en andere combinaties van niet meer dan twee
zinsdelen (zie als voorbeeld uiting (57)).
Wat betreft de 77 ondergeschikte bijzinnen hebben we er al op gewezen dat het hier
in 35 gevallen gaat om een citaat.
Zinsswitches zijn in ieder geval het frequentst in ons corpus, een resultaat dat
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Tabel 4.3.11.

Totaal aantal switches en tussenvormen verdeeld naar constituent.
Frequenties en percentages.

Constituent

N

Zin
Nomen
"Onvolledige" zin
Rest van de uiting
NP
Meerdere constituenten
AdvP
Vf
Pronomina
Vinf
Adjectief
Koppel-en hulpwerkwoorden
Adverbium
Prepositie
PP
Tag, interjectie, e.d.
Ondergeschikte bijzin
"Woordintern"
Participium
Telwoord
VP
Onderschikkend voegwoord
Lidwoord
Conjunctie

771
555
489
308
271
268
266
236
212
146
181
129
105
89
83
81
77
67
62
61
23
15
13
6

32,12
10,07
8,87
5,59
4,91
4,86
4,82
4,28
3,84
2,65
3,28
2,34
1,90
1,61
1,50
1,47
1,40
1,21
1.12
1,11
0,42
0,27
0,24
0,11

5514

100,00

Totaal

aansluit bij de resultaten van o.a. Gumperz & Hemández-Chavez (1975), Poplack
(1980) en McClure (1977) voorzover het gaat om haar categorie "code changing".
Hoewel bij Poplack het aantal "tags" overigens dat van de zinnen overtreft, spreekt
zij zelf (a.w.:602-603) over de zin als "(-) the most frequently switched constituent
(-)". Echter het beeld van de zin als de frequentst geswitchte constituent wordt niet
bevestigd door McMenamin (1973), Huerta(1980) en Berk-Seligson (1986), hoewel
bij de laatste de zin qua frequentie zeker wel tot de belangrijke categorieën hoort.
Andere onderzoekers gaan niet specifiek in op de positie van de zin, maar beperken
zich tot "code-mixing".
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In 643 gevallen, d.i. 11,66 % van het totaal, heeft de switch of tussenvorm
betrekking op één constituent, waarbij het vooral gaat om NP' s en Ad vP' s. Met name
bij de AdvP's betreft het uiteraard toch vaak één-woordswitches.
Het geringe aandeel van de categorie '(deel van de) VP' heeft te maken met de
operationalisatie van de variabele 'constituentenstructuur' (zie 3.3.3), waardoor een
switch niet snel gedefinieerd zal worden als VP.
Het relatief geringe aandeel van volledige PP's als switch-eenheid is ook vastgesteld door Pfaff ( 1979:310) en is eveneens af te leiden uit de overzichten van Poplack
(1980) en Berk-Seligson (1986). Clyne (1987:757) stelt echter een hoge frequentie
van PP-switches vast en verklaart dit verschijnsel vooral uit anticiperende triggering
("anticipational triggering"; zie ook 1.1). Het feit dat Clyne's resultaten bij ons en bij
Pfaff niet bevestigd worden, kan ons inziens gerelateerd worden aan een andere door
Pfaff geformuleerde 'regel', namelijk dat binnen constituenten vooral naar inhoudswoorden geswitcht zal worden (a.w.:314). Zie in dit verband ook tabel 4.3.13,
waaruit blijkt dat bij drie van de 15 frequentste switchposities sprake is van een
switch naar een substantief ná een prepositie, i.e. Prep Det/N, Prep/NP en Prep/N.
Deze gerichtheid op de inhoud van de uiting is blijkbaar sterker dan de anticiperende triggering, hoewel die in de lijn van Clyne's betoog ook in een dialect-standaardtaal-situatie heel sterk zou moeten zijn vanwege de grote structurele overeenkomsten
tussen beide variëteiten. Clyne's conclusie uit zijn gegevens ('This confirms the psychological reality of the phrase as an integral unit of planning."; a.w.:757) kunnen we
vooralsnog niet delen, althans niet in dit verband.
De laatste groep switches die niet perse uit één woord bestaan, wordt gevormd door
de categorie 'tag, interjectie, e.d.', in totaal 81 switches. Het hieruit resulterend
aandeel van 1,47 % aan het totaal aantal code-switches kan niet hoog genoemd
worden, zeker niet in vergelijking met Poplack (1980) of Berk-Seligson (1986), die
komen tot percentages van minimaal 20; exacte vergelijkingen zijn niet goed
mogelijk door andere manieren van operationaliseren, maar de verschillen zijn
duidelijk. Voorzover deze categorie switches typerend is voor niet-evenwichtig
tweetalige sprekers vanwege het losse verband met de rest van de zin, stemt dit
verschil overeen met onze al vaker geuite constatering dat in ons corpus in het
algemeen sprake is van code-switching door evenwichtig bidialectale sprekers.
Van de overige switches en tussenvormen worden er 1180, dat is 21,4 % van het totaal
aantal van 5514, gevormd door inhoudswoorden, resp. 555 nomina, 444 verba (Vf,
Vinf en participium) en 181 adjectieven.
We hebben al eerder opgemerkt dat bij de inhoudswoorden de groep adjectieven
ondervertegenwoordigd is in vergelijking met de nomina en verba. Bovendien moet
erop gewezen worden dat naar het merendeel van deze adjectieven geswitcht is in
predicatieve positie, te weten 133, tegenover 48 attributieve adjectieven.
Een relatief laag aantal adjectieven is ook vastgesteld door Lindholm & Padilla
(1978),Pfaff(1979),Poplack(1980),Goke-Pariola(1983),Berk-Seligson(1986)en
Treffers (1987); uit de overzichten van Pfaffen Poplack is bovendien afte leiden dat
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het ook daar vooral gaat om predicatieve adjectieven, wat ook het geval is bij GokePariola.
Bij ons is echter geen sprake van een verschil in syntactische positie van het
attributief adjectief in beide taalsystemen, zoals in het geval van het Engels en het
Spaans. Het geringe aantal geswitchte adjectieven zal in eerste instantie dan ook te
maken hebben met het relatief geringere aandeel van adjectieven in gesproken taal.
Zie bijvoorbeeld De Jong (1979:139), waaruit op te maken is dat adjectieven
ongeveer 6,2 % uitmaken van gesproken taal tegenover 10,9 % voor de nomina en
18,9 % voor de verba. Zeker zo belangrijk lijkt ons echter het gestelde naar aanleiding
van de PP's, namelijk dat sprekers zich bij intra-sententiôle code-switching vooral
zullen richten op de inhoud van de boodschap, en die gedachte spoort ook met het
overwicht van de adjectieven in predicatieve positie.
Het relatief grote aandeel van de nomina is duidelijk in overeenstemming met alle
literatuur op dit punt en behoeft op deze plaats dan ook geen verdere discussie.
Voor de verba ligt dit anders. De in totaal 444 verba impliceren een aandeel van
8,05 % in het totaal aantal code-switches, en dit is aanmerkelijk hoger dan valt af te
leiden uit de resultaten van bijvoorbeeld McClure (1977), Lindholm & Padilla
(1978), Huerta (1980), Poplack(1980) en Berk-Seligson (1986). Alleen de resultaten
van Treffers (1987) lijken enigszins op de onze; zij komt tot 8 % geswitchte verba,
maar dit percentage betreft alleen het totaal aantal één-woordswitches en alleen in
Vlaamse zinnen.
Toch wijst deze gedeeltelijke overeenkomst wellicht op een verklaring voor dit
resultaat, namelijk dat de mogelijkheid om te sw itchen naar verba toeneemt naarmate
de sprekers de in het geding zijnde taalsystemen in gelijke mate beheersen. Voor een
dialect-standaardtaal-situatie komt daar uiteraard de grote onderlinge structurele
overeenkomst nog eens bij. In 4.5 en 4.6, wanneer we de structureel-linguïstische
aspecten van de switches relateren aan hun extra-linguïstische typering en aan de
switch-richting, komen we uitgebreider op deze zaken terug.
Het grote aandeel van de Vf's bij de werkwoordswitches is verder een duidelijke
ondermijning van Pfaffs resultaat dat in het geval van werkwoordswitches vooral
naar Vinfs geswitcht zal worden. Overigens suggereert zij zelf al (a.w.:299) dat haar
resultaten op dit punt beïnvloed kunnen zijn door het feit dat zowel het Spaans als het
Engels constructies met perifrase kennen.
Opvallend in ons materiaal is verder het grote aantal geswitchte functiewoorden, al
dan niet met inbegrip van de bijwoorden. Weliswaar overtreft het aantal inhoudswoorden verre het aantal functiewoorden, maar hun aandeel van (zonder de bijwoorden) 9,52 % (n=525) is relatief groot, temeer daar vergelijkbare resultaten nauwelijks
of niet beschreven zijn. Alleen Clyne (1980:402) vermeldt dat veel ("many") van zijn
van oorsprong Nederlandse informanten functiewoorden uit het Nederlands gebruiken in hun Engels en dan betreft het vooral "similar-sounding (-) equivalents".
Wat betreft de adverbia is alleen bij Poplack (1980), Berk-Seligson (1986) en
Treffers (1987) te constateren dat ook in hun materiaal redelijk frequent is geswitcht

193

naar deze woordsoort, zij het dat het bij Treffers weer alleen de één-woordswitches
in Vlaamse zinnen betreft Verder zien we bij Berk-Seligson dat er relatief frequent
geswitcht is naar "subordinate conjunctions" (a.w.:325). Sankoff & Poplack
(1980:42) suggereren dat de relatief hoge mate van waarschijnlijkheid waarmee naar
adverbia en AdvP's geswitcht kan worden, qua achtergrond vergelijkbaar is met het
switchen naar "tags" in die zin dat beide categorieën zinsdelen op veel verschillende
plaatsen in de zin kunnen voorkomen zonder de grammaticaliteit te schenden.
Interessant is de tegenstelling tussen Pfaff (1979:310), die opmerkt dat er geen
enkele keer naar preposities is geswitcht, en Clyne (1972:22), die in dit verband
spreekt over "(-) one of the main sources of transference among German-English
bilinguals (-)". In ons corpus gaat het in dit verband om 89 switches. Clyne spreekt
overigens in het kader van zijn bevindingen ten aanzien van preposities over
voorzetsels als "Verhältniswörter" en hij suggereert dat "Verhältniswörter" vaak een
positie innemen tussen de inhoudswoorden en functiewoorden in.
Ook als we wat gedetailleerder naar ons materiaal kijken dringt de vraag zich op
of de tweedeling functiewoord-inhoudswoord recht doet aan de veelzijdige linguïstische realiteit. Immers, binnen de groep functiewoorden doen zich in ons materiaal
grote verschillen voor. Zo maken de 212 pronomina al 40 % van deze groep uit en
daarbinnen gaat het dan weer vooral om pers. en aanw. vnw.'en. Verder is bijvoorbeeld iets als het opsplitsen van de adverbia in functiewoorden en niet-functiewoorden evenmin bevorderlijk voor een heldere definitie. Zie o.a. Hagen (1981:141-142).
Ook op deze kwestie gaan we dieper in op grond van de resultaten in 4.5 en 4.6. Daar
zullen we ook verder ingaan op de vraag in hoeverre het grote aantal geswitchte
functiewoorden specifiek is voor een dialect-standaardtaal-situatie.
De "constraints" die voorspellen dat niet geswitcht zal worden naar functiewoorden, worden door onze resultaten duidelijk niet bevestigd.
De 67 switches ten slotte die, in onze terminologie, "woordintern" zijn verlopen,
zijn in tegenspraak met Poplacks morfeemregel. Bovendien hebben we in 4.3.2 en
4.3.3 eveneens voorbeelden gezien van doorbrekingen van de morfeemregel in vaste
uitdrukkingen.
Voorbeelden van resultaten die vergelijkbaar zijn met de door ons gepresenteerde
op dit punt, zijn o.a. te vinden bij Clyne (1967:34-35; 1987:756), Beardsley &
Eastman (1971:18), Hasselmo (1972:265-270), Timm (1978:312), Bentahila &
Davies (1983:314-315), Chana & Romaine (1984:23-24), Pedersen (1987:116) en
Petersen (1988:482-486).
Voorzover "constraints" gerelateerd kunnen worden aan de constituentenstructuur
van code-switching, blijken deze op grond van onze resultaten in het algemeen niet
houdbaar. In het door ons onderzochte corpus wordt geswitcht naar afzonderlijke
functiewoorden, ook binnen een constituent; ook wordt geswitcht naar op zichzelf
staande Vf s en Poplacks morfeemregel bleek evenmin houdbaar.
Pfaffs observatie dat relatief weinig geswitcht wordt naar volledige PP's is daarentegen wel bevestigd. Ook de door Berk-Seligson geformuleerde constituentregel
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("size-of-constituent-constraint"; zie 1.1) vinden we tot op grote hoogte bevestigd.
Deze "constraint" is geformuleerd tegen de achtergrond, dat veel onderzoekers
veronderstellen dat code-switching bij voorkeur verloopt in grotere eenheden. Zo
constateert Poplack (1980:603) dat er bij intra-sententiële code-switching, afgezien
van afzonderlijke nomina, vooral geswitcht wordt in "major constituents". In dit
kader zien we in 64,49 % van onze data daar een bevestiging voor, ervan uitgaande
dat 'sententiële switches', 'restvan de uiting', 'meerdere constituenten', één-constituentswitches en ondergeschikte bijzinnen grotere, of wellicht liever, afgeronde
switcheenheden zijn (n=3556).
Uiteraard zien we deze bevestiging van de constituentregel weerspiegeld in de
resultaten ten aanzien van het totaal aantal switchposities op globaal niveau. Zie tabel
4.3.12.
Tabel 4.3.12.

Switchposities van het totaal aantal switches en tussenvormen per
categorie. Frequenties en percentages.

Categorie

N

%

Inter-sententieel
Binnen VP
Intra-sententieel overig
Binnen NP
Tussen constituenten
Binnen PP
Tussen hoofdcategorieën
Binnen AdvP

2845
667
465
414
408
403
273
34

51,64
12,11
8,44
7,51
7,41
7,32
4,96
0,62

Totaal

5509

100,00

Ruim de helft van het totaal aantal switches en tussenvormen behoort qua switchpositie tot de categorie 'inter-sententieel', d.w.z. tussen gespreksbeurten, tussen zinnen
of tussen een hoofdzin en een neven- of ondergeschikte bijzin, en tussen 'tag,
interjectie etc.' en zinnen, en nog eens 7,41 % van de switchposities komt uit de
categorie 'tussen constituenten'. Dit impliceert dat, uitgaande van switchposities,
59,05 % van het totale aantal code-switches en tussenvormen een ondersteuning
vormt voor de gedachte, dat code-switching vooral gerealiseerd zal worden op
constituentgrenzen, eerder dan binnen constituenten. Tegelijkertijd moet uiteraard
vastgesteld worden dat het resterende aandeel van 41 % code-switching, waarbij
deze constituentgrenzen wel doorbroken worden, niet onaanzienlijk is.
Desalniettemin lijken de resultaten met betrekking tot de switchposities en de
"size-of-constituent-constraint" een bevestiging van de gedachte van o.a. Clyne
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(1980:402; 1987:757) dat constituenten belangrijke, psychologisch reële, eenheden
van taaiplanning zijn.
Tabel 4.3.13 geeft een overzicht van de 15 meest frequente switchposities. In het
totale corpus zijn 189 verschillende switchposities vastgesteld. 6 maal kon een
switchpositie niet vastgesteld worden.
Tabel 4.3.13.

15 meest frequente switchposities bij het totaal aantal switches en
tussenvonnen (100 %=5509).

Switchpositie (+ categorie)

N

%

Tussen gespreksbeurt (inter)
S/S (inter)
Det/N (binnen NP)
Pron/VP (overig)
Prep Det/N (binnen PP)
Prep/NP (binnen PP)
AdvP/AdvP (tussen constituenten)
S/S' (inter)
(Det) Adj/N (binnen NP)
S Conj (X)/S (inter)
Adv/Adv (tussen hoofdcategorieën)
Prep/N (binnen PP)
AdvP/PredA (binnen VP)
S/tag, interjectie, e.d. (inter)
Pron/AdvP (overig)

1852
593
236
168
146
93
90
86
70
64
62
59
57
56
54

33,6
10,8
4,3
3,0
2,7
1,7
1,6
1.6
1,3

Totaal

3686

66,9

U
1,1
1.1
1,0
1,0
1.0

De bovenstaande 15 switchposities verantwoorden 66,9 % (n=3686) van het totaal
aantal switches en tussenvormen. Uiteraard vinden we hier een weerspiegeling van
de gegevens uit tabel 4.3.12. Zes van de 15 frequentste switchposities betreffen codeswitching op de grens van twee "constituenten", i.e. uit de categorieën 'inter-sententieel' en 'tussen constituenten'. Daarvan verantwoorden alleen al 'tussen gespreksbeurt' (n=1852) en 'S/S' (d.i. tussen twee zinnen met het switchpunt vóór een
eventuele conjunctie) (n=593) 44,4 % van het totaal aantal switches en tussenvormen. Merk overigens op dat de (inter-sententiële) positie 'S Conj (X)/S ', die in strijd
is met de verwachtingen van Gumperz (1976a) en DiSciullo et al. (1986), relatief
frequent voorkomt
Switchposities waarbij een 'tag etc.' betrokken is en waarvan de positie 'S/tag etc.'
in tabel 4.3.13 de frequentste is, verantwoorden 3,03 % (n= 167) van het totaal aantal
switches, wat aanzienlijk minder is dan de verwachting van 40 %, die Sankoff &
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Poplack (1980:39) omtrent dergelijke switchposities uitspreken. Overigens merken
Sankoff en Poplack ten aanzien van die 40 % wel op dat dat cij fer geflatteerd is door
de invloed van niet-evenwichtig tweetalige sprekers, die bijna uitsluitend switchten
naar "tags".
Deze opmerking, gevoegd bij onze eigen resultaten, sluit eveneens weer aan bij onze
constatering dat in ons corpus in het algemeen sprake is van code-switching door
evenwichtig bidialectale sprekers.
Van de overige frequente switchposities in tabel 4.3.13 die niet gerelateerd zijn aan
constituentgrenzen, kan opgemerkt worden dat de meeste betrekking hebben op
code-switching naar N of NP (5 maal) en naar Adv resp. PredA (3 maal), taalelementen die zich volgens o.a. Sankoff & Poplack (1980:42) gemakkelijk lenen voor codeswitching; de nominale switches, omdat nomina zeer ontvankelijk zijn voor ontlening én code-switching, en adverbiale switches, omdat bijwoorden zeer flexibel in
het zinspatroon ingepast kunnen worden zonder de grammaticaliteit van de zin te
verstoren.
Wat betreft de grammaticale "constraints" ten slotte, impliceren de resultaten uit dit
hoofdstuk dat ook de "constraints" geformuleerd door Gumperz (1976a) (complementaire gehelen worden niet doorbroken, voegwoorden staan in dezelfde taal als het
zinsdeel dat ze verbinden), Timm (1975,1978) (geen switching tussen pronominale subjects- of objectsvormen en een direct aangrenzend Vf, geen switches tussen
Aux en V, geen switching tussen een negatie-element en een bijbehorend V) en
DiSciullo et al. (1986) (conjuncties staan in dezelfde taal als het zinsdeel dat ze
verbinden, binnen een PP vindt geen switching plaats direct na de prepositie, tussen
V en zijn direct object wordt niet geswitcht als er op S-structuur-niveau sprake is van
een directe afspiegeling van de D-structuur, geen switch ing in geval van een
regeerrelatie tussen V en PP of tussen N en PP, geen switch tussen een NP en een
koppelwerkwoord, geen switching tussen V en een door het V gesubcategoriseerd
adverbium en in geval van regering van S ' door V staat Comp in dezelfde taal als V)
alle één of meerdere keren doorbroken zijn.
Het doorbreken van voorgestelde 'beperkingen' blijft niet beperkt tot de insertiële
vorm van code-switching, maar vindt ook plaats bij complete veranderingen van
basistaai, de taalwisselingen. In kwantitatief opzicht leidt insertiöle code-switching
wel vaker tot doorbrekingen, maar dit gegeven lijkt niet gebaseerd te zijn op een
principiële onmogelijkheid tot het doorbreken van "constraints" bij de taalwisselingen.
In 4.5, waar we nader ingaan op de relatie tussen de extra-linguïstische typering en
de structureel-linguïstische aspecten van de switch, komen we hierop gedetailleerder
terug.
In 4.6 besteden we verder nog aandacht aan structureel-linguïstische aspecten van
code-switching specifiek in relatie tot de richting van de switch.
In hoofdstuk 5 presenteren we tenslotte algemene conclusies op grond van deze
paragrafen.
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4.4 EXTRA-LINGUi^SCHE KARAKTERISERINGEN
Zoals uiteengezet en toegelicht in 3.3.4 zijn we uiteindelijk gekomen tot 16
categorieën die het mogelijk maken, uitgaande van een eerste globale vijfdeling, de
gevonden switches en tussenvormen op extra-linguïstisch niveau voldoende compact als ook gedetailleerd genoeg te karakteriseren.
Deze categorieën zijn 'Situationeel gestuurde code-switching', 'Aanpassing aan
hoorder(s)', 'Contextuele switches', 'Performance-switches', 'Modus-verschuiving/terug naar andere code', 'Reactieve accommodatie', 'Citeren etc', 'Codeswitching als stijl van spreken', 'Stilistische switches', '"emotive device'", 'Afsluiting of verandering van gespreksonderwerp', '(In)formaliteit aangeven', 'Specificatie geadresseerde', 'Ironie etc', 'Mitigatie' en 'Aandacht trekken en/of vasthouden'.
5.474 switches en tussenvormen hebben we volgens een van deze 16 categorieën
kunnen karakteriseren. We zullen hier nader op ingaan in de volgende paragrafen,
waarbij we, evenals in 4.3, uitgaan van de driedeling insertiële code-switching,
taalwisseling en tussenvormen.
4.4.1 Extra-linguïstische karakterisering van insertiële code-switching
Tabel 4.4.1 geeft in volgorde van aflopende frequentie een kwantitatief overzicht van
de bij de inserties vastgestelde communicatieve functies en andere extra-linguïstische typeringen.
15 van de 2251 inserties konden niet nader getypeerd worden.
Tabel 4.4.1 laat duidelijk zien dat insertiële code-switching grotendeels bepaald
wordt door contextuele en performance-switches; bijna driekwart (73,3 % n=1638)
van de inserties is onder te brengen in een van beide categorieën. Van de overige
categorieën is alleen 'Aanpassing aan de hoorder(s)' nog enigszins frequent.
Ook als we ruimere categorieën hanteren als 'Tekstueel' (Citeren etc. en Modusverschuiving/terug naar andere code) en 'Pragmatisch' (Afsluiting/verandering van
gespreksonderwerp, "emotive device". Ironie etc., (In)formaliteit aangeven. Aandacht trekken/vasthouden en Mitigatie) (zie ook 3.3.4) dan blijken de betreffende
extra-linguïstische functies slechts een zeer bescheiden rol te spelen bij insertiële
code-switching, met resp. een aandeel van 4,16 % (n=93) en 2,72 % (n=61).
Contextuele insertiële switches
Zoals reeds betoogd in 3.3.4 kunnen de achtergronden van contextueel gemotiveerde switches zeer divers van aard zijn.
Op de eerste plaals hebben veel contextuele switches te maken met de omstandigheid
dat bepaalde gespreksonderwerpen of personen of situaties waar het gesprek over
gaat, geassocieerd worden met de andere variëteit, een effect dat nog eens versterkt
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Tabel 4.4.1

Extra-linguïstische typering van de inserties. Frequenties en percentages.

Typering

N

%

Contextuele switches
Performance-switches
Aanpassing aan hoorder(s)
Code-switching als spreekstijl
Reactieve accommodatie
Citeren etc.
Stilistische switches
Modus-verschuiving/terug naar oorspronkelijke code
Afsluiting/verandering van gespreksonderwerp
"Emotive device"
Ironie etc.
(In)formaliteit aangeven
Aandacht trekken/vasthouden
Mitigatie
Situationeel gestuurd

1009
629
231
89
77
65
46
28
25
16
10
4
4
2
1

45,13
28,13
10,33
3,98
3,44
2,91
2,06
1,25
1,12
0,72
0,45
0,18
0,18
0,09
0,04

Totaal

2236

100,00

kan worden doordat bepaalde begrippen consequent gehanteerd, aangeboden en/of
"geleerd" zijn in één bepaalde variëteit, bijvoorbeeld op school of in de werksituatie.
In hetalgemeen gaat het dan om code-switching van het dialect naar de standaardtaal.
In ons materiaal vinden we zo de invloed van terreinen als het onderwijs en
aanverwante zaken, leidend tot inserties uit het Nederlands als onderwijzer,
ouderavond, schoolreisje, schoolzwemmen, schoolplein, enz., maar ook tot inserties
als rijmen of toneelstukje e.d., de gezondheidszorg met inserties als schrammetje of
jongetje met betrekking tot een pasgeboren kind, en techniek, c.q. moderne consumentenartikelen met inserties als bandjes in verband met cassettebandjes afbranden
in verband met elektronische stencils. Verder zijn er onderwerpsgebonden inserties
in verband te brengen met de terminologie van handel en administratie en met wat
we hier willen aanduiden als 'vergadertaai', resp. leidend tot standaardtaal-inserties
als prijzig, prijsverhogingen, banken, de kosten, inschrijven, aanvraagformulier,
gegevens, rondvraag, jaarvergadering, punt (van een agenda), besluit, opkomst,
aanwezig, etc. etc.
Zie ook de volgende zinnen.
(1)
(2)

hatof twe· up эі schoolplein ετη dan э: Fitss VSRSURS Э: ('half twee op het
= en dan eh: fietsen versieren')
a: bij ¡hel yut we^n (-) is at a b m o i byta up da sxo+lpkTts, up da spAlpleTts
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(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

van ds lagere school, ('eh: bij HEEL goed weer is het allemaal buiten op
het schoolplein, op de speelplaats van de =)
(-) dsR is imant уіхэ аіэ етп don was imant ziek en dsR dReiyda imant
ziek ta WOR3 ετη dAS tun ze^t za (-) ('er is iemand uitgevallen en er was
iemand = en er dreigde iemand = te worden en dus toen zegt ze')
((over de specificaties van een filmprojector)) ne: is acht milime^tSR ε τ η
dit is а1этэ+1 zestien, ('nee is = millimeter en dit is allemaal =)
клпэ wij da + weTl zeTl3f Ьэіэ:1э di Ьуж, per jaar! ('kunnen wij dat zelf
betalen die huur, =)
(-) W3 Ье'Ъэ nox ni da upya'vas van da banken ε η a: da vœRinsxRUvn]
('we hebben nog niet de opgaven van de « en eh: de voorinschrijving')
((ρ)) ik wil besluiten mit an rondvraag, dan huvda ni ta γο:η want wa
dRcqka CKRSI nox its a ter afsluiting (-) ('ik wil = met een =, dan hoefje
niet [weg] te gaan want we drinken eerst nog iets eh: =)

Nauw samenhangend met de voorgaande terreinen is het verschijnsel van de
insertiële code-switching naar de standaardtaal in het geval van cijfers en aanverwante zaken. Ellul (1978:17) en Pedersen (1987:115) wijzen in dit verband op de invloed
van het onderwijs. Lance (1975:142) wijst in dit kader specifiek op het aanduiden van
prijzen van produkten.
Uit ons materiaal kunnen we wijzen op de volgende voorbeelden.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

dRÏ, dui moR in !e'n bonjk, ZETlaf, een bla-x up da slip, ζσ// ('drie, drie maar
in EEN bank, zelf, één kind op schoot, zo')
now at speTl VOER da deTRda dax, VOER da eerste dox ((lachje)) (' nu het spel
voor de derde dag, voor de = dag')
(-) di boRda di zin tot zestig е т пуэ ли ('die borden die zijn tot =
aangevuld')
т а к ik kan da ccRSta acht dundaRda'ya ni ('maar ik kan de eerste =
donderdagen niet')
//ja·, ne' at is acht komma zes in dceitslant ('ja, nee het is = in Duitsland')

Wellicht zijn inserties als enige en eentje, zoals in (13) en (14), met dit verschijnsel
in verband te brengen.
(13)
(14)

da* is at enige wa+ wa nox ni he^ba ('dat is het=wat we nog niet hebben')
(-) now as эк nox eentje кліМ is at !1ισχ yt ('nou als 'r nog = komt is het
HOOGstens')

Opvallend is verder dat aanduidingen van personen, met name in het geval van
relaties binnen het gezin of familie, aanleiding zijn voor contextuele inserties van het
dialect naar het Nederlands (vader, moeder, broertje, zusje, peettante). Zie, ook de
volgende twee voorbeelden.
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(15)
(16)

diz9 is vœu mina man dan? ('deze is voor mijn = dan?')
jochan min broertje (-) ετη dat is jahan zin« zina ((p)) peetoom. ('Johan
mijn = en dat is Johan z'n eh: z'n eh: =)

In verband hiermee willen we ook wijzen op het inserteren van oud voor a:lt, als het
gaat om het kwalificeren van personen, zoals in
(17)

(18)

(-) dam da ouwe a ρε4 van о·, de^n he't эк ε*η, эп эп унсгіэ sxyiR // nei
haiii dat is а (-) ετη dan cuida реЧ van o* dat is (-) d£*n άε^η aids mins () ('dan: de=eh: [naam], die heeft ook een, 'η 'η grote schuur // nee: Harrie
dat is eh: en de ouwe [naam] dat is die die oude man')
dat waiRS ε*η pan ouwere jinps dan bij, ÓAS (-) ('dat waren 'n paar =
jongens erbij, dus')

Een plausibele verklaring voor deze manifestatie van onderwerpsgebonden inserties
lijkt ons het gegeven dat het dialect blijkbaar in toenemende mate gevoeld wordt als
"niet netjes" e.d. (zie 3.1.2), waardoor het blijkbaar eveneens in toenemende mate als
gepaster wordt beschouwd om personen aan te duiden met de standaardtalige
equivalenten van de tot dan toe neutrale dialectvormen. Een extreem voorbeeld van
dit verschijnsel is het al sinds langere tijd pejoratiever worden van de woorden fa+t
en mut ('vader', 'moeder'), die enkele tientallen jaren geleden even neutraal waren
als thans de woorden va:daR/mu:daR (voorlopig?) nog zijn.
Een ander terrein dat in ons materiaal aanleiding is geweest voor onderwerpsgebonden inserties is alles wat te maken heeft met het organiseren van activiteiten, c.q.
spelen, die activiteiten zelf en in ruimere zin alles wat te maken heeft met de
vereniging kindervakantiewerk. Zeer waarschijnlijk is dit terug te voeren op het
gegeven dat men vaak in schriftelijke vorm met deze zaken geconfronteerd wordt en
dat ze vaak besproken zullen worden met personen met een standaardtalige achtergrond, zoals diverse leiders, bepaalde ouders en natuurlijk de kinderen. Zie weer ter
illustratie de volgende uitingen.
(19)
(20)
(21)

a bij a die intocht die die zaw ok a na: άεΤι filam клпэ zin, (-) ('eh: bij
eh: = zou ook eh: na die film kunnen zijn,')
Ιιε* yij ε*η lijst van da ynup? ('heb jij een = van de groep')
(-) тая a naw het hij at a kindervakantiewerk a yako'za, Amdat dat ε^η
энетауп] is di mit a kindaR ta ma'ka 1ιε4ετη (-) a naw mit he·! ν0·1 dnja
('maar eh: nu heeft hij het eh: = eh: gekozen, omdat dat een vereniging is
die met eh: kinderen te maken heeft en eh: nu met heel veel dingen')

Uiteraard zijn er ook meer incidentele contextuele switches onder invloed van het
gespreksonderwerp aan te wijzen, zoals tot uiting komend in inserties als onderzoek,
wijkje, hemelvaart, taalgebruik, inspreken, dertienjarigen, schaal, e.a.
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Tot slot willen we wijzen op enkele onderwerpsgebonden inserties die zo frequent
gebruikt worden, dat ze bijna als vaste uitdrukkingen of nieuwe benamingen
beschouwd kunnen worden. Ze illustreren als het ware het duidelijkst hoe frequente
code-switching uiteindelijk zou kunnen resulteren in het ontstaan van ontleningen,
een verschijnsel waar o.a. Shaffer (1978) op wijst
Het betreft hier enkele woorden ter aanduiding van personen (vergelijk hiervoor),
met name ouders, moeder en resp. de kleintjes en de grotere ter nadere specificatie
van (deelnemende) kinderen, en om het woord post, i.e. controlepost, wanneer het
gaat om posten in een spelcircus e.d. In dit laatste geval lijken de inserties vanuit het
Nederlands een factor te zijn in een proces van betekenisspecificatie ter onderschei
ding van po:st met als referentie de 'PTT' of een 'deurpost'; definitieve aanwijzingen
voor een dergelijk proces kunnen echter in dit onderzoek niet achterhaald worden.
Zie echter Huerta (1980:221) voor een soortgelijke observatie. Vergelijk nog de
volgende zinnen.
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

ik diajk dat dat ε'η he'l 8ктясіэ іпаалк bue*!]! up di ouders, ('ik denk dat
dat een heel slechte indruk [maakt] op die =)
knida da he-la dax da moeders bij uw ((gelach)) ('krijg je de hele dag =
bij je')
ja' maw χ a di kleintjes di di э: клпэ ni zœ lar) ахіэн тэкэж эс Ыі э кикэ
// ('ja maar: χ eh: die » die die eh: kunnen niet zo lang achter elkaar eh:
blijven kijken')
ja· ik dnjk dan da grotere dam (-) ('ja ik denk dan de = daar')
(-) as dan twintax posten zin, zin dan a:ltit twintax укирэ of ni? ('als er
twintig = zijn, zijn er altijd twintig groepen of niet?')

Tegenover de talrijke onderwerpsgebonden inserties naar het Nederlands staan
slechts enkele, te weten 7, van dergelijke inserties naar het dialect, alle incidenteel
van karakter. Zie bijvoorbeeld (27) en (28).
(27)
(28)

((over de driedaagse van het jaar daarvoor)) Nee allemaal die ryta
('ruiten') en zo, die die rotzooi is (-) allemaal verbrand.
((moeder tot kind)) ¡k heb nog foto's van je 's avonds om half elf buiten
lag, op de bonjk. (= bank')

Een tweede, vrij grote verzameling van contextuele inserties lijkt het best getypeerd
te kunnen worden als gepreformuleerd taalgebruik (vergelijk 1.2 en 3.3.4). Bepaalde
(eigen)namen, aanduidingen, begrippen, uitdrukkingen, groeten of frases worden
niet op de eerste plaats ad hoc "getriggerd" door een door het gespreksonderwerp opgeroepen associatieproces, maar lijken grotendeels vast te liggen, c.q. "opgeslagen"
te zijn in de andere variëteit. Voor alle duidelijkheid herhalen we hier dat het
anderzijds wel gaat om taalelementen waarvoor alternatieven in het dialect mogelijk
zijn. Denk bijvoorbeeld aan op school of door de massamedia verworven begrippen
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of aan door radio/TV of reclame populair geworden frases waar het gaat om in het
Nederlands gepreformuleerd taalgebruik of aan met de (dialectsprekende) thuisomgeving verbonden 'preformules*, als het gaat om in dialect gepreformuleerd taalge
bruik.
Zo vinden we in ons materiaal 'gepreformuleerde' namen van spelen (de knoop,
water spons vuur, de jacht op de wilde paarden, kleinveldvoetbal, bouwdorp,
krijgertje, e.a.), van plaatsen, instellingen, straten, e.d. (heilig hartbeeld,
Raadhuisplein, Ottersum,Nijmegen,Roepaan, Rabobank, Oordse brug,RojeKruis,
Ven-Zelderheide, Verloren Land, e.a.) of van evenementen (koninginnedag, qfsluitingswedstrijd).
Verder beschouwen we het gebruik van vaste uitdrukkingen als gepreformuleerd
taalgebruik (elk wat wils, ' t eind is zoek, robbertje vechten, ' t is zonde, ' η potje zitten
te..., aan de hand doen, e.d.). maar frequenter zien we het hanteren van allerlei frases,
min of meer vaste zinspatronen, optreden (geld terug, gelijk, eigen initiatief, geen
idee, (wel) aardig, best (wel), 'npilsje (als bestelling), maargoed, mooi, (ja) precies,
normaal gesproken, dank je, onder ons, tot en met, weetje wel, (op 'n) gegeven
moment, zeer binnenkort, (er is) sprake van, met medewerking van, in tegengestelde
richting, ел.); vaak zijn dergelijke frases als "discourse markers" (Hasselmo 1972)
te beschouwen, zoals volgens mij, als volgt, bij deze, tussen haakjes, als het ware,
hoor (als interjeclie/tag), e.d. Zie voor het optreden van vaste uitdrukkingen en vaste
frases uit de T2 o.a. ook Goke-Pariola (1983:43).
Tenslotte kan o.i. het inserieren van diverse min of meer vaststaande begrippen uit
de andere code verklaard worden als gepreformuleerd taalgebruik; dergelijke woor
den hebben een "gepreformuleerd" karakter, omdat ze in het algemeen genomen zijn
uit een bepaald jargon of uit een bepaalde beroepssfeer. Zie bijvoorbeeld woorden
als bekocht, ingeraamd (van dia's), vakantiewerk, afhaken, meisje(s) (specifief
gebruikt voor o.a kraamverzorgsters of huishoudelijke hulpen), oud-leden,
onderkomen, bijlage, 'n babbeltje, c.q. 'η praatje, strookje, snoepgoed, e.d.
Evenals dat het geval was bij de onderwerpsgebonden contextuele inserties is ook
hier sprake van een overwicht van het inserieren van Nederlandse taalelementen in
uitingen in het dialect, maar het aantal gepreformuleerde elementen uit het dialect is
beduidend groter dan het aantal onderwerpsgebonden inserties uit het dialect, te
weten 61. De diversiteit binnen deze 61 uit het dialect gepreformuleerde inserties is
echter zeer gering. Niet minder dan 21 maal gaat het om het gebruik van de voor de
regio zeer typerende inteijectie/tag wa (± ' he') .Verder zien we 9 maal het gebruik van
een groet-uitdrukking (hop, hoj.e.d.) en 7 maal het gebruik van de dialectvariant van
een eigennaam (zoals nœj voor Noy). Voor het overige gaat het om enkele vaste
frases/uitdrukkingen zoals kwats (± 'onzin'), binda уе т к ('ben je gek'), (эх) mins
('och mens'), of da uns in de betekenis van 'onze/mijn kinderen', om een persoons
typering als ('n) d\t (' 'n sloom iemand'), een aanspreekvorm als muka ('moeke')
en om enkele incidentele begrippen/woorden, bijvoorbeeld buks ('broek'), dReTk
('direct=zo dadelijk'), (in de) kneep ('knoop'), эп bitja ('n beetje').
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De volgende zinnen kunnen een beeld geven van het concreet gebruik van
gepreformuleerde inserties.
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

(-) тал ik ckrjk dat эн e'n рак (ІлЬэІ up zita in dat эггс wilde paardenspel,
(kqk ik ('maar ik denk dat er een paar dubbel zijn in dat eh: =, denk ik')
ja dan muta Verloren Landis in idsR уэ аі da+t i woKnt, так dan (-) ('ja
dan moetje: = is in ieder geval waar hij woont, maar dan')
dan muts we (-) weTl сек elk wat wils Ье'Ъэ ('dan moeten we wel voor
= hebben')
! ne· want (ΙεΊι yen hD+s ni up at pe^Rt dz^n is baq сек эі pe'îRt, normaal
gesproken. (NEE want die gaat bijna niet op het paard die is bang voor het
paard, =)
ja as d9R imant is, bij bij 'n: kopje koffie, ('ja als er iemand is, bij bij =)
ik kan as (-) moj пэк hys, da+s эк weTl aardig, ('ik kan eens mooi naar huis,
dat is ook wel «0
П0· ik duxt du так gelijk up da Re^Jcannj ('nee ik dacht doe maar = op de
rekening')
Volges mij клгт da+ ailtit up spejakas ne^R (-) (= komt dat altijd [neer] op
spelletjes')
//ja; dat dyn ν0·1 meisjes doR di э, di at еуэіажіз dyn zen za аптет:нуэ
('ja: dat doen veel = daar die eh, die het vegetarisch doen zegt ze
vanmorgen')
(-) hoeven wij toch nie a aan mee te doen wa?
JA mooi hoja (= daag')
((kinderen onderling tijdens het kamp)) Nee da vin 'k grootste kwats (=
onzin')
((eveneens door kinderen op het kamp)) Ja, en jonges iedereen een
treeningsbüYs en een korte buks gewoon. (= trainingsbroek = broek =)
Da hebben da hebben daums ([onze kinderen]) ook gehad 'n wit jurkje da
moest toen (-)

Een derde verzameling contextuele inserties is te karakteriseren door het gegeven dat
het weliswaar algemene begrippen zijn, maar dat ze om een of andere reden het snelst
of het best beschikbaar zijn in de andere variëteit. Zo'n reden kan zijn dat het
betreffende begrip weinig frequent gebruikt wordt, waardoor de (relatieO meest
gebruikte omschrijving het snelst "opgehaald" wordt of voor het begrip/woord is in
de gehanteerde variëteit geen frequent gebruikte omschrijving of conversie voorhanden of op brede schaal geaccepteerd. In 3.3.4 hebben we deze categorie codeswitching omschreven als "lexical need".
Uit het voorgaande wordt al duidelijk dat het ook hier voornamelijk gaat om
inserties vanuit het Nederlands in het dialect.
Voorbeelden van dergelijke inserties vanwege het gegeven dat het om niet
dagelijks gehanteerde begrippen gaat zijn bijvoorbeeld kennismaking, grapje,
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oproep, plaatsvervanger, vaantje, karretje, plakspullen, terecht, snelkoker,
bezemwagen, hengel, lijlcwit, hitte, tijdelijk, gekneed, markt, boog, fluitjes, geloot,
uiterlijk, gelijkmatig, etc.
Voorbeelden van dergelijke inserties, omdat het dialect blijkbaar geen algemeen
aanvaard alternatief (meer) biedt, zijn o.a. integendeel, uiteraard, inderdaad,
informeren, waarschijnlijk, inclusief, bovendien, behoorlijk, begrijpelijk, inmiddels.
Vanuit het dialect naar het Nederlands zijn slechts S vergelijkbare inserties te
constateren; zie bijvoorbeeld (43) en (44).
(43)
(44)

(-) en dat ze dan iets te, snob ('snoepen') hebben, dat is helemaal nie,
verkeerd
't zal wel effe pijn doen want ' t sxRint (= schrijnt')

Zie verder nog de volgende uitingen.
(45)
(46)
(47)

(48)
(49)

dg dranghekken e. η zo· muta кЬ:а уэгеЧ WOR9 (-) (= en zo moeten klaar
gezet worden')
ik he'b da vredespijp ok bij min ('ik heb de = ook bij me')
ε τ η W9 he'ba don e^i (-) a m ^ a b k h e i t л т undsR at •xfietsestalletje а
ta уэ+п э zita ('en we hebben daar een eh: mogelijkheid om onder het eh:
» eh: te gaan eh zitten')
at is ni me*R zœ aantrekkelijk wa ('het is niet meer zo = he')
(-) mut at natyalak weTl e*n bitja waarschijnlijk zin dan heT (-) ('moet het
natuurlijk wel een beetje = zijn dan he')

Met bovenstaande drie onderscheidingen, of misschien beter gezegd nuanceringen,
is het overgrote deel van de contextuele inserties te verklaren.
Voor een klein aantal kan echter gewezen worden op een andere achtergrond.
Zo valt te wijzen op een aantal inserties dat samenhangt met een proces van
"triggering" in de oorspronkelijke zin van Clyne (zie 1.1), dat wil zeggen dat de
switch, i.e. de insertie, in gang gezet is door een tnggerwoord, dat echter zelf niet
onderdeel hoeft te zijn van de switch, maar dat bijvoorbeeld een woord is dat in beide
variëteiten identiek is. We geven ter verduidelijking weer enkele voorbeelden,
waarbij het triggerwoord tussen "vishaakjes" staat.
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)

ik dnqk tax da+ уэ ε^η (aqke'Ua) mut уэ+п houe wi daR ís IKER ('ik denk
toch datje een enquête moet gaan <= wie er is hoor')
(-) zo· he'b ik (ρε^> opdracht zo· bake-ka (-) ('zo heb ik per=zo bekeken')
ε τ η wij he'ba deze (k^s) ετ:χΙ ni VCBR niks yamokt ('en wij hebben = keus
echt niet voor niets gemaakt')
he't nox imant ε^η (baRbakju:) thuis! ('heeft nog iemand een barbecue =)
(-) тан: mit εΤι (tutaRtja) ετη mit an vlaggetje ε τ η, ja· dat, dat dyn za ni
(-) ('maar met een toetertje en met een = en, ja dat, dat doen ze niet')
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Op te merken valt dat dit Iriggering-verschijnsel ook kan leiden tot het doorbreken
van het dialectische genera-systeem in de aanwijzende en betrekkelijke voornaamwoorden (zie ook 3.1) door het inserieren van de standaardtaal-varianten van deze
voornaamwoorden. Dit verschijnsel zal zeker ook versterkt worden door het gegeven
dat het genera-systeem thans überhaupt een sterk aan veranderingen onderhevig
onderdeel van de dialectgrammatica blijkt te zijn, zoals o.a. aangetoond door Hoppenbrouwers (1983) en Van Hulst (1988) voor Noord-Brabant. Vergelijk de volgende uitingen.
(55)
(56)

dan zal ik e^fkas о эн die (fitam) э: its ЭНІЕЧЭ ('dan zal ik even over die
film eh: iets vertellen')
((over filmprojectoren)) ja, wíj he^ra dsR <EENTJE>, van ds sx3+l, die
zow dan VCER, diz9 muts zin, VOER die (hcrftfitam) ('ja, wij hebben er=, van
de school, = zou dan voor, deze moeten zijn, voor = hoofdfilm')

In een aantal gevallen fungeert een andere switch als "trigger", een situatie die ook
kan leiden tot een insertie van meerdere woorden. Vergelijk
(57)
(58)
(59)

уэ клпі hoogop <stiften> meenemen WOR za mit up клпэ SXRU э ('je kunt
<= waar ze mee op kunnen schrijven')
эк bij <slecht> WETIR dacht ik ('ook bij = weer = ik')
dat he4 патпэіэк as vcERde*! dat hij zin <onderzoek> zœ, а goed
т0^э1эк kan doen (-) ('dat heeft namelijk als voordeel dat hij zijn = zo,
eh: = mogelijk kan =)

In een zeer klein aantal gevallen, te weten 4, vinden we dergelijke inserties vanuit het
dialect, zoals in
(60)

niks <-apaRts-> mit huizen, uu ie-grek of eh: (= bijzonders met =)

waar de tussenvorm aparts de trigger vormt voor het voorzetsel mit.
Verdçr lijken bij een aantal contextuele inserties voornamelijk structureel-linguïstische oorzaken een rol te spelen. Zo stimuleert in een aantal gevallen het feit dat er
sprake is van een samenstelling de insertie vanuit het Nederlands, zoals in het
volgende antwoord op een vraag naar de locatie van een activiteiten-post.
(61)

do:R a:xt3R bij di, / / bij di dennebomen. ('daar achter bij die, bij die =)

Zo ook vinden we brandstapel, postpapier, deelnemerskaart, e.a.
Eveneens voornamelijk structureel geïnspireerd lijkt het gebruik van de Nederlandse variant goed, met korte vocaal, in predicatieve positie ten koste van het
correcte yuit, omdat het dialect in attributieve positie vóór een neutrum eveneens een
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variant met korte vocaal kent; vergelijken yut hys ('een goed huis'). Een vergelijk
baar verschijnsel zien we bij de vervanging van de infinitief duin door doen onder
invloed van een presensvorm als wij dun ('wij doen'). Zie
(62)

(-) ala kindsR \ ажэ dsR ε τ η alas was goed en э: ja, tun так, эШяе^кэ
('alle kinderen waren er en alles was = en eh: ja, toen maar, vertrekken')

Een klein aantal contextuele inserties ten slotte lijkt niet anders dan als 'overig'
gekwalificeerd te moeten worden (bijvoorbeeld kamertje, brood en broodjes, kistje,
proberen, vaak, bijna), al lijkt het bij een aantal van deze 'overige' contextuele
inserties meer dan waarschijnlijk dat ze gestimuleerd worden door de omstandigheid
dat de dialectvariant een zogenaamd primair dialectkenmerk heeft of dat dat in ieder
geval als zodanig aangevoeld wordt, wellicht mede onder invloed van het aangren
zende Oost-Noord-Brabant (vergelijk 3.1.1); het gaat dan om inserties als koud,
haue, hopen, spul(len) of schaar/scharen. Zo bezien zouden dergelijke inserties dan
ook mede als structureel-linguïstisch gemotiveerd beschouwd kunnen worden.
Bovendien vormen ze dan ruim 30 jaar na dato een interessante parallel met een
observatie in Terpstra (1952:106), waar opgemerkt wordt dat in een van de dorpen
direct rond Nijmegen decennia eerder sprake is geweest van de overgang zalt naar
zout. Zie tot slot nog de volgende uitingen.
(63)
(64)

ш // ik vim at koud ('oe: ik vind het =)
da+ клпгіэ эк as э: 5еттка'1э рлті houe ('dat kun je ook als eh: centrale
punt =0

Ter afsluiting van deze bespreking van de contextuele inserties kan er nog op
gewezen worden, dat we in alle boven genoemde subverzamelingen voorbeelden van
inserties gevonden hebben binnen een woord, c.q. samenstelling, of binnen een vaste
uitdrukking (zie ook 4.3.2); zie bijvoorbeeld £//ufervcikci:nsiweT:R3k, rustpiels,
inschrijving, wD:t3R spons vuur, bij deze, en da gang zin, in verband mit,
minimaandv^baint, integendeel, enhoue, e.a.
De volgende uitingen geven eveneens een nadere illustratie van dit verschijnsel.
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

he'b ik tSR mit еП at vroagte'dca bij sto:n ('heb ik er met een vraagteken
bij staan')
(-) he^b ik WËT1 vaRYAnn] VCCR myzik a hiR in at dcERap aanyavRoixt ja·
('heb ik wel vergunning voor muziek eh: hier in het dorp aangevraagd ja')
(-) moR ik VRUX з is de^n dan weTl yssxikt VCER zesjarigen (-) ('maar ik
vroeg eh: is die dan wel geschikt voor zesjarigen')
wat vandaTc yadoin wœRt is еіуэіэк эк vœ« ala leeftijden heT ('wat
vandaag gedaan wordt is eigenlijk ook voor alle leeftijden he')
at huf VCCR min эк ni л т tun ул. bij wijze van spRe^ka т а н тан, ík badul
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(70)
(71)

(-) ('t hoeft voormij ook niet om tien uur,=spreken maar maar, ik bedoel')
(-) dan клпйэ dat аІэтэЧ a ε ^ da hand doen ('dan kun je dat allemaal
eh: aan de =)
ik dcqk dat ik a at be'îst э haiti en et want kan, 1э:іэ, in verband mit а
ds spoRtaktiviteita ('ik denk dat ik eh: 't beste eh Harrie aan het woord
kan, laten, = met eh: de sportactiviteiten')

Uit het bovenstaande zal duidelijk geworden zijn dat de door ons aangebrachte
onderscheidingen of nuanceringen niet in absolute zin geïnterpreteerd moeten
worden. Er is sprake van glijdende overgangen en gedeeltelijke overlappingen, wat
uiteraard het duidelijkst naar voren komt in de categorie onderwerpsgebonden
inserties die bijna als vaste uitdrukkingen, c.q. nieuwe benamingen, kunnen gelden
{ouders, de kleintjes, etc.), maar ook het onderscheid 'gepreformuleerd taalgebruik'
- '"lexical need'" is eerder een nuanceverschil dan een absolute scheidslijn, zeker
waar het gaat om gepreformuleerde vaste begrippen ('n babbeltje, snoepgoed) vs.
inserties ten gevolge van "lexical need" als bezemwagen, markt, e.d. Zie verder ook
de tendens tot vervanging van a:lt/-d3 door oudle, die enerzijds te maken heeft met
de neiging om personen met standaardtaal-varianten aan te duiden, maar daarnaast
zeker ook nog eens versterkt zal worden door de tendens tot het vermijden van
primaire dialectkenmerken, zoals in het geval van kalt ('koud') en halda ('houden').
De door ons aangebrachte onderscheidingen dienen dan ook alleen om op kwalitatief-interpretatief niveau meer inzicht te krijgen in de diverse mechanismen die
leiden tot contextuele code-switching. Het karakter van deze onderscheidingen is
verder echter te weinig abstract en te specifiek om als basis te dienen voor een
kwantificering ervan.
Voor kwantitatieve analyses beperken we ons dan ook tot de ruimere karakterisering 'contextueel'. Belangrijk bijkomend voordeel van een dergelijke ruimere
karakterisering is bovendien dat de omvang van de daaruit voortvloeiende (kwantitatieve) categorie niet te zeer beïnvloed is door min of meer toevallige gespreksonderwerpen (de organisatie van één bepaalde activiteit bijvoorbeeld of de bespreking
van de financiële situatie), of de omstandigheden waarin de data verzameld zijn.
Performance-inserties
In tegenstelling tot de contextuele inserties behoeven de 629 inserties met een
performance-achtergrond in het kader van dit hoofdstuk weinig verdere toelichting;
zie 3.3.4 en 4.5-4.6.
Hier kan volstaan worden met de constatering dat anders dan bij de contextuele
inserties, de inserties vanuit het dialect in het Nederlands die vanuit het Nederlands
in het dialect ruimschoots overtreffen. 32 % (n=201) van de onderhavige inserties
heeft de switchrichting 'dialect ->' tegen 68 % (n=428) 'Nederlands ->'. Op het
aspect van de switchrichting komen we echter terug in 4.6. Verder kan nog
opgemerkt worden dat in slechts 14 gevallen sprake was van een performance-
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insertie die mede onder invloed van conversationele aspecten als plotseling moeten/
willen reageren, emotioneel getinte uitingen e.d. tot stand is gekomen, in alle
gevallen met als basistaai het standaard-Nederlands.
We zien dit verschijnsel enkele malen naar voren komen in het aanspreken van de
groep vijfde klas-leerlingen tijdens het kamp (zie 72), in gevallen waarin een soort
concurrentie om de gespreksbeurt is ontstaan of dreigt te ontstaan, met name wanneer
twee of meer sprekers tegelijkertijd aan het woord zijn (zie (73) waar de spreker
concurrentie heeft van twee andere sprekers) of wanneer emotionele betrokkenheid
een rol speelt, wat eveneens in (73) meespeelt, waar het gaat om het in de ogen van
de sprekers laakbare verwijsgedrag van een huisarts.
(72)
(73)

ze'x ('zeg') maar eh: we: doen nog EEN spelletje (-)
Nee, ik zou meteen daar χ // ik zou ζε^γβ ('zeggen') ik wil 'n kaart en ik
ga door, (-)

Inserties als aanpassing aan de hoorder(s)
De 231 inserties die zijn geïnterpreteerd als 'aanpassing aan de hoorder(s)' verlopen
voor het overgrote deel in de richting 'dialect ->', te weten voor 83,1 % (n=192).
Van het meeste belang in het kader van dit hoofdstuk is echter op te merken dat deze
communicatieve functie überhaupt gerealiseerd kan worden door middel van inserties, en we achten het dan ook zeer waarschijnlijk dat dit verschijnsel in hoge mate
specifiek zal zijn voor een dialect-standaardtaal-situatie, waarin in het gros van de gevallen nauwelijks tot geen verstaanbaarheidsproblemen een rol spelen, terwijl
anderzijds met name dialectsprekers in hoge mate evenwichtig bidialectaal zullen
zijn, waardoor een proces van insertie vergemakkelijkt wordt.
Dit gebruik van insertiële code-switching speelt eerst en vooral een rol in die
situaties, waarin meerdere toegesprokenen met verschillende taalachtergrond betrokken zijn, hetzij direct zoals in de plenaire vergaderingen, hetzij (vaak) indirect
zoals in bijvoorbeeld commissie-bijeenkomsten en tijdens familie-conversaties. De
'aanpassing aan de hoorder' blijft dan beperkt tot een of meer inserties door de
onduidelijkheid van de te kiezen code (vergelijk 74) of door het mechanisme, dat
switches, i.e. inserties, bepaald worden door de ene of enkele personen die men
aankijkt of die anderszins de aandacht trekken, zoals in (75), waar een standaardtaalspreker parallel een (op de band verder onverstaanbare) uiting produceert.
(74)
(75)

ami now he'l e^fa, э: is χ zin dan vragen э эн at аіуэтетіэ stETnzil ('ehm:
nu heel even, eh: is χ zijn er » over het algemene stencil')
// (-) da+ he^k zeTlaf weTl а і э т э і yasxRe*va ε τ η da* wil ik now эк uit γο*η
tipa атэ+1 ('dat heb ik zelf wel allemaal geschreven en dat wil ik nu ook
uit gaan typen allemaal')

In (76) zien we iets vergelijkbaars uit een van de familie-situaties rondom het
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kraambezoek, maar nu als switchrichting 'Nederlands ->', waar de spreker zowel
spreekt tot een standaardtaalspreekster als tot dialectsprekers, terwijl de standaardtaalspreekster tegelijkertijd aan het woord is.
(76)

((over de baby)) // Meestal dyt ('doet') ze toch wel wat hoor.

Een variant op (75) en (76) is dat midden in een uiting als reactie kort iets gezegd
wordt, waama de oorspronkelijke uiting weer hervat wordt. Bij de inserties vinden
we dit echter maar één keer duidelijk gerealiseerd, en wel tijdens een familie-conversatie met de Twenten; zie (77).
(77)

(-) э wob tucéis e n zœ its don was ik ajlt baq VOER, // ε к ja juist, en dan
ze'vj ik a:lt te^ys min ZASISR kumda yij di was maR Ьэ:1э (-) ('eh wollen
truien en zo iets daar was ik altijd bang voor, // en: =, en dan zei ik altijd
tegen mijn zuster kom jij die was maar halen')

Onduidelijkheid over de te kiezen code kan ook ontstaan doordat de geadresseerde
onduidelijk is en/of blijft over de geprefereerde code, zoals in (78), afkomstig uit een
situatie waarin een moeder samen met haar kind zich meldt bij Gemma voor de
voorintekening op de driedaagse-activiteiten, en waarbij duidelijk is dat de moeder
het dialect beheerst en het ook geregeld spreekt, maar het desondanks in deze situatie
alleen in afwisseling met het Nederlands gebruikt
(78)

((moeder)) Amdat эи stamt aan de ouders van de kleuters
eh: de//
en
Ja
maar da: // da is: omdat ze hier эк
((Gemma))
in ds krant
alleen die brieven krijgen op sxo+l, maR
клті now da / / ε τ η in эі
((moeder))
ja ja
((Gemma)) ранэхіЫаі, dat эк dertienjarigen en mee т0 г уэ dum
('omdat er stond =/ = ook = school, maar in de krant komt nu de / / en in
het parochieblad, dat ook = aan mee mogen doen')

Merk op hoe Gemma uiteindelijk volstaat met standaardtaal-inserties als krant,
dertienjarigen en mee.
Met name de familie-conversaties tot de Twents-sprekende bezoekers laten zien
dat insertiBle code-switching als 'aanpassing aan de hoorder' verder nog gerelateerd
kan worden aan onze constatering in 4.1, dat tot bekenden die niet het (Ottersums)
dialect spreken, desondanks niet perse het standaard-Nederlands dient als commu
nicatie-medium. Ook het gebruik van het eigen dialect behoort dan tot de geaccep
teerde mogelijkheden.
Een variant, als het ware een tussenweg, is het inserieren van Nederlandse
elementen als aanpassing aan de toegesprokene(n), waarbij dus het dialect als
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uitdrukking van 'intimiteit' en/of saamhorigheid de basistaai blijft. Zie bijvoorbeeld
de volgende twee uitingen uit deze conversaties, waarin alleen blijkbaar als opval
lend dialectisch aangevoelde varianten vervangen zijn door standaardtalige equiva
lenten, resp. bewaren voor bawcxna en jullie (objectsvorm) voor u+li.
(79)

(80)

((in een enigszins relativerende en vrolijke sfeer wordt het onderwerp
snoepen besproken)) οι ja* man di muta ni іэ Ιαη bewaren, ε4 za up
((lachen)) еЧ za !up ('O: ja maar die moetje niet te lang =, eet ze op = eet
ze OP*)
((een taalbeschouwelijke passus over eikaars dialect)) wat ze^ya za bij
jullie dan? ('wat zeggen ze bij = dan?')

Ook in gevallen, waarin een (dialect-)sprekerzich rechtstreeks en uitsluitendrichttot
een standaardtaalspreker zien we het gebruik van inserties als 'aanpassing aan de
hoorder'. In de 20 gevallen waarin we dit geconstateerd hebben zien we een
bevestiging van het laatst genoemde aspect van insertiële aanpassingen aan de
hoorder.
Een mogelijk alternatieve verklaring voor insertiële code-switching als aanpassing
aan de hoorder zou kunnen zijn dat de betreffende sprekers weliswaar de intentie
hebben consistent Nederlands te spreken, maar de competentie missen om dit te
realiseren. Met een verwijzing naar dezelfde argumenten in 4.1, met name dat de
betreffende sprekers in andere situaties wel degelijk in staat blijken het Nederlands
consistent te hanteren (o.a. naar kinderen toe), lijkt ons een dergelijke verklaring niet
erg plausibel. Dergelijke (kleine) competentieproblemen lijken ons eerder tot uiting
te komen in de hiervoor besproken performance-inserties in de richting 'Nederlands
- » ' (vgl. ook 4.6).
Insertiële code-switching als aanpassing aan de hoorder blijkt, tot slot, voor van
huis uit standaardtalige sprekers een uitgelezen mogelijkheid te bieden om blijk te
geven van hun meer of mindere kennis van het dialect en van hun welwillendheid om
het eventueel ook te gebruiken.
Zie als voorbeeld (81), afkomstig van een post-situatie waar deelnemers aan de
Tour de Plaisir hun rijmpje ter gelegenheid van het tweede lustrum van deze
fietstocht konden afmaken en eventueel konden inspreken op een cassettebandje.
Joep is een dialectsprekende jonge man, Jeanine een van de leidsters en van huis uit
standaardtaalsprekend.
(81)

((Joep)) nudsR mem in a¡ zeTnda ('mag je er meer insturen')
((Jeanine)) Ja natuurlijk dan maak je meer kœns hè (= kans he')

Ter afsluiting kan hier opgemerkt worden dat we ook bij deze extra-linguïstische
functie voorbeelden zien van inserties binnen een woord, c.q. samenstelling of
binnen een vaste uitdrukking, zoals in leefúx. (lerftit 'leeftijd'), b\)houe (bijha:lda
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'bijhouden'), γεΎ (-) door (γε'ί dœR 'geef door'), in da hœnt houe ('in de hand
houden') of daarna: (donno: 'daarna'). Zie ook de volgende uitingen.
(82)
(83)

((Gemma tot een plenum)) ετη as эі niks yUnaakt dan а muts эк тон
ze^g ('en als het niets uitmaakt dan eh: moetje [het] ook maar zeggen')
((twee dialectsprekers onderling tijdens een familie-conversatie; de vol
ledige switch wordt blijkbaar pas in de samenstelling gerealiseerd)) Ja,
daarom die -het- nou paoivokamsi (= heeft nou paasvakantie')

Code-switching als spreekstijl
Deze categorie behoeft, na de introductie ervan in 3.3.4, in het kader van dit
hoofdstuk geen verdere toelichting. De meeste van deze inserties zijn afkomstig van
sprekers die te boek staan als 'afwisselend-sprekend', namelijk in 66 (d.i. 74 %) van
de 89 gevallen.
(Insertiele) code-switching als spreekstijl hebben we praktisch niet geconstateerd
met als richting 'Nederlands ->'; slechts in 8 gevallen bleek dit het geval te zijn.
Uiteraard heeft dit gegeven te maken met het feit dat het dialect een L-variëteit is met
het Nederlands als dominante H-variëteit, zodat het voor de hand ligt dat in
voorkomende gevallen met name het dialect "geneutraliseerd" wordt door en/of
doordrongen is met inserties uit de standaardtaal.
Reactieve accommodatie
Zoals al uiteengezet in 3.3.4 is deze categorie enerzijds vergelijkbaar met de
contextuele switches inzoverre dat de hieruit voortvloeiende switches optreden als
een reactie op een "trigger", zij het dat die trigger hier direct in de situatie gegeven
is, anderzijds is zij vergelijkbaar met code-switching als aanpassing aan de hoorder,
zij het dat de onderhavige switches niet duidelijk als zodanig geïntendeerd zijn.
Bij de betreffende inserties uit ons corpus uit dit verschijnsel zich vooral in het
helemaal of bijna helemaal letterlijk overnemen van een door de vorige spreker geuit
taalelement. Zie (84) waar materialenkast en goed door de volgende sprekers als het
ware overgenomen worden.
(84)
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((uit een commissie-bijeenkomst ter gelegenheid van het voorbereiden
van een reünie-avond; Harjet is afwisselend-spreekster, de anderen dialectsprekers))
((Mandy lachend tot Joop)) ik hoop ni da+ уэ секуэз раріж het Ігуэ (= niet
datje ergens papier hebt liggen')
((Harjet -» Joop)) Ja in die ene materialenkast
((Joop -> Harjet)) deTi materialenkast don zit nox niks in ('die = daar zit
nog niets in')
((Harjet -» beiden)) ja так <k4i е-пэ za·! tox (-) up sbt? ('ja maar die ene

zat toch op slot?')
((Mandy -» Harjet)) ja' da+s эк afxsfikt wa ja: ('ja dat is ook afgefikt
he ja:')
ja, ε τ η at bROint goed da+
((Harjet -> Mandy))
we'k weTl ('ja, en het brandt = dat weet ik wel')
((Mandy -> Harjet)) da+ bRoint goed ja· ('dat brandt = ja*)
Vergelijk ook (85) en (86).
(85)
((er wordt overlegd hoe een meisje verkleed moet worden tot jonkvrouw))
((meisje —> Gemma)) wat VOER кіежэ moet ik dan ετη? ('welke kleren =
ik dan aan?')
((Gemma -> meisje)) ja wat VOER кіежэ mut yij ε τ η, moeten wa 9t nox ss
e^fa ov3R ЬЕХЬЭ ('ja welke kleren moet jij aan, = we het nog eens even over
hebben')
(86)
((uit een commissie-bijeenkomst ter voorbereiding van de driedaagseactiviteiten))
((André -> Herman)) ja аял kan nox лі me:R bij, maR da клпаэ ni
а1этэ+1 upsxRÜve want dan -heTW9- twintóx bkTtJ3s no^dix ('ja er kan nog
veel meer bij, maar dat kun je niet allemaal opschrijven want dan hebben
twintig blaadjes nodig')
((Mara —> Herman)) Ja maar gewoon 'n paar spelen hebben we:
upyasxRe'va (= opgeschreven')
((Herman -> meer)) ICAWS ok noR tu heT, da (teTRd3 dox ('kunnen we ook
naar toe he, de derde dag')
((Mara -> Herman)) O ja leuk! Gaje dan d'r heen'!
Illustrerend in dit verband is ook (87), uit de familie-conversatie met de Twentse
bezoekers, waar het in het Twents correcte bawcynj blijkbaar de aanleiding is geweest voor de insertie beweging in plaats van het volgens het Ottersums dialect
vereiste bawe'^raj
(87)

((het gesprek gaat over de nadelen van het wassen van fijngoed in de
wasmachine))
((Twents)) //en at blif vce+l 1εη9 in baweifn] ('en het blijft veel langer in
beweging')
((Ottersums —> meer)) ja ετη at is лі ta Ιαη in beweging, wat ni huf гіугіэк
wa
> (-) ('ja en het is veel te lang in =, wat niet hoeft eigenlijk he,')

In andere gevallen komen deze reactieve inserties voor onder invloed van zaken als
het op dat moment dominante taalgebruikspatroon (twee of meer andere sprekers
spreken bijvoorbeeld de standaardtaal), het parallel aan de spreker spreken door een
ander in de andere code, of door het kort vantevoren voorlezen van een agenda e.d.
Zie (88)-(91).
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(88)

(89)

(90)

(91)

((uit een familie-conversatie over de prijs van nabestelde foto's; er is
sprake van een concurrerende start en van een parallelle voortzetting))
ne* da+ клпаэ tox/
da+s helemaal ni dyiR vin ik ne·
nee dat weet ik we χ dat:
\_nniet bij iedereen χ bij bij, (-)
('nee dat kun je toch/ dat is = niet duur vind ik nee')
((uit een van de commissie-bijeenkomsten))
((Gemma -> allen)) Dit jaar hebben wij χ dit jaar hebben we эк baslcta
л т da kindsR van (kTRtin JO:R nox Іэ bo э χ tu ta 1э:іэ (= ook besloten om
de kinderen van 13 jaar nog te be e χ toe te laten')
((Joost -> Gemma)) en waaroml
((Gemma —> Joost)) omdat we d'r vRoiya he^ba van уэкяе'уэ Amdat di
zwe-vdatvsatofteidn)tofkunt, (-) (= vragen hebben van gekregen omdat
die zweefden tussen, OF leiding OF kind,')
((uit een bestuursvergadering; een nieuw agendapunt wordt aangesne
den))
Ά afsluitingswedstrijd ehm: ik din] χ at kan be'ist zin dat di leidsRS daR
dailak л т vROiya ((p)) (-) (= ik deng χ het kan best zijn dat die leiders er
dadelijk om vragen')
((tijdens een commissie-bijeenkomst; Joost begint zijn uiting in concur
rentie met een dialectspreekster))
//Ja zou II zou II dat eh: te ν0·1 ('veel') op vorig jaar lijkt allemaal

Ook bij de inserties met deze achtergrond is de richting vanuit het dialect overheer
send, te weten in 64 van de 77 gevallen, dat overeenkomt met 83,1 %.

Tekstuele inserties
De tekstuele inserties hebben betrekking op de inserties met als functie 'citeren,
imiteren of parafraseren' (n=65) en op de inserties met als functie 'verschuiving in
spreekmodus of terug naar oorspronkelijke code' (n=28).
De functies 'citeren etc.' treffen we als insertie vooral aan als het (vaak gedeeltelijk)
citeren van een persoon of uit een geschreven tekst, het imiteren van iemand of van
een denkbeeldig iemand (vergelijk o.a. 96) of het parafraseren door middel van een
of enkele woorden. Vergelijk
(92)
(93)

(94)
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((Marian)) Groepen groter ja
((Gemma)) WCERAITI? Grotere groepen WCERAIH? ('waarom =)
((tijdens een plenum naar aanleiding van een instructie-stencil)) ne* т а н
daR sten in da dirps ste4 zwemkleding ('nee maar er staat in de dinges
staat =)
span] za wil dat ze'ya van ontplof maar ('spring ze wil dat zeggen van =)

(95)

of of zeg je van eh: ja daar kAnda ('kun je') geen twee dagen (-)

Citaten e.d. kunnen vaak ook met een tweede lading geuit worden, bijvoorbeeld om
tevens ironie of mitigatie uit te drukken; zie bijvoorbeeld (96) uit een post-situatie
tijdens de Tour de Plaisir, waar met het citeren/imiteren van een (denkbeeldige)
standwerker tevens tot uitdrukking wordt gebracht dat het geheel ook weer niet
helemaal serieus moet worden opgevat.
(96)

ne· da+ huf ni т а к а extra kans ('nee dat hoeft niet maar eh: =)

Door inserties wordt het mogelijk in een uitgebreid citaat toch maar enkele woorden
in de andere code te plaatsen, zoals in (97) uit een familie-conversatie, waar de ge
citeerde persoon een Midden-Limburgs dialect spreekt.
(97)

(-) mit t£TintJ3S stuinda dan in, ζσ γε*η di kASJas, mit livda mit gevoel z e t
za ((lachend)) ik ze'y sxReitde'n ni? Ьлзэ уЕтк don is de^n juq hilamo+l ετη
yaweTnt zen za, ((lachend)) don wenden m'As van ((lacht)) don la'xt de^n
mit ('met tandjes stonden er in, zo geeft hij kusjes, met liefde met = zegt
ze=ik zei huilt die niet? Ben je gek daar is die jongen helemaal aan gewend
zegt ze, = daar merkt hij niks van = daar lacht die mee')

Hetzelfde zien we gebeuren in conversaties in de standaardtaal, zoals in (98), waar
slechts twee elementen uit het citaat ook daadwerkelijk in de andere code staan.
(98)

ik zei kom, we ya+n ana ('gaan 'n') keer buiten wandelen dawed'r
van horen

niks

De inserties behorende bij 'modus-verschuiving etc.' zien we vooral bij iets opschrij
ven en bij het voorlezen van bijvoorbeeld een nieuw agendapunt. Vergelijk
(99)
(100)

Over de Maas! of hu sxRÜvda dat up? (= of hoe schrijf je dat op?')
ZAwa dœRyo+:n? am: ruimte 't Stepke, doR zita wa now, (-) ('zullen we
doorgaan? ehm: =, daar zitten we nu,')

In (101) betreft de modus-verschuiving de insertiöle switch van het citaat naar het
'commentaar'.
(101)

(-) ik weet niet zeg ik dan ζε4 ('zegt') moeder ((lachend))

In (102) betreft de modus-verschuiving een zijdelingse opmerking.
(102)

(-)ja, da klopt, vaRETk ja· Da klopt wel, slim: trouwens (~ verrek ja. =)
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Ook de tekstuele inserties verlopen in grote meerderheid in de richting 'dialect ->',
te weten voor 87,7 % bij de 'citaten etc.' (n=57) en voor 85,7 % bij 'modus-verschuiving etc.' (n=24).
Stilistische inserties
Van de 46 stilistische inserties heeft bijna de helft, te weten 21, gefunctioneerd bij het
nadruk leggen op een boodschap, i.e. op een deel van de boodschap. Zie bijvoorbeeld
( 103)

(104)

((uit een gesprekje over het toenemend aantal wandelevenementen in de
regio)) ja· want ik ze'y χ ετη at is vont OVERAL, tammsta bij uns dan эк,
(-) ('ja want ik zei χ en het is tegenwoordig =, tenminste bij ons dan ook,')
((nogmaals uit de familie-conversatie over de huisartsen; zie bij 73))
Schandalig vin ik at, ja·! 11 (=• vind ik het, ja! i i')

Interessant is op te merken hoe dergelijke benadrukkende inserties het mogelijk
maken juist de inhoud van kleine functiewoorden, zoals pers. vnw.'en, voorzetsels
of voegwoorden, extra onder de aandacht te brengen. Vergelijk
(105)
(106)

(107)

moR WIJ he'ba // hel ν0·1 up ('maar = hebben // heel veel op')
b 4 sa at man yswo'n mitncmo, э т : ALS wij at eTnsxaf3 dan з Іэ:1э гэ
эі b3SteTk Y3Wffn in da tas, (-) ('laat ze het maar gewoon meenemen, ehm:
= wij het aanschaffen dan eh: laten ze het bestek gewoon in de tas,')
wij slyta des нутіэ af, ετη wij клті nimant IN ('wij sluiten deze ruimte
af, en wij komt niemand =)

Uiteraard nauw verwant met het voorgaande is het focusen op een deel van de zin;
we zien dan ook vergelijkbare verschijningsvormen.
(108)
(109)
(110)

(-) уэ he4 now e^n hok ετη dan уэЧ эк ok т а н in ((lacht)) ('je hebt nu een
hok en dan ga [je] er ook maar in')
((over het afmaken van het rijmpje tijdens de Tour de Plaisir)) wat hen hij
d3R up stom? ('wat heeft hij erop staan?')
Ja en'η beetje zowa ('knoeien') met water da vinden ze ook wel leuk

Andere stilistische functies zijn geweest 'verduidelijking door herhaling'(lll),
'uitbreiding van de boodschap' (112 en 113), een contrast aangeven (114), iets on
verwachts aangeven (115) en zelfcorrectie op normatieve gronden (116).
(111)
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((een beetje plagerige dialoog tussen Marga en Jef over het vervullen van
het "hoofdleiderschap"))
((Marga)) hada эк пэх клпэ dum ('had je ook nog kunnen doen')
((Jef))heT?

(112)

(113)

(114)
(115)
(116)

((Marga)) Yij hat et ok пэх клпэ doen! ('jij had het ook nog kunnen =)
(-) mit twe· van zeen, zoen lata mus dat diq, о эи эп slootje hm, wilda dat,
up datteTR£intJ3китэ up dat з crossbaantje ((ρ)) ('met twee van zulke,
zulke latten moest dat ding, over een slootje heen, [als] je op dat terreintje wilde komen op dat eh: =)
((uit een van de familie-conversaties; over de baby))
((Afke)) As, as ze wakker is, dan, gaat ze meestal: gaat ze
((Lieke)) gezichtjes trekken,
snytjas trekken ja
a
((Afke))
-J .
(-) dat was уэрІЕт//1іет he·! uptimistis MAAR, dan гхкэ dan man а іж
man (-) ('dat was gepland // he heel optimistisch =, er waren er maar eh:
vier man')
((uit een familie-conversatie))
((Afke)) (-) mijn moeder weet dat niet precies
_p nü? ('niet!?')
((An; hiervoor in Nederlands))
man yo mut weTl эп kern, ε*η pe^Rt up kanton та'кэ, want da+ mut pil χ
а рііэкэз in yay^jt WORS // of pijltjes ('maar je moet wel een keer, een
paard op karton maken, want dat moet pijl χ eh: pijltjes in gegooid worden
//of-)

Ook bij deze groep inserties is de richting 'dialect ->' dominant, te weten in 42 van
de 46 gevallen (91,3%).
Pragmatische en situationele inserties
Zoals te zien is in tabel 4.4.1. hebben de meeste inserties die gekenschetst kunnen
worden als 'pragmatisch', te maken met het afsluiten of veranderen van gespreksonderweip (N=25). Als insertie met een dergelijke functie zien we vooral het adjectief
goed gebruikt worden naast een "discourse marker" als maar, zodat goed zelf een
vaste uitdrukking, c.q. "discourse marker", lijkt te worden voor het tot uitdrukking
brengen van deze functie in de conversatie. Vergelijk Sankoff & Poplack (1988:3),
die eveneens wijzen op de mogelijkheid van het gebruik van 'discourse markers' uit
de andere taal, o.a. ten behoeve van interactionele functies. Zie ook Gumperz &
Hemández-Chavez (1975:157) en Nishimura (1986:134).
Zie verder de onderstaande voorbeelden, ook voor andere inserties met deze
functie.
(117)
(118)
(119)

((uit een plenum)) э т goed, dat was / / da legista twe -da-ya- misxin dat
эк vendan пэх upmeTRkn]9 клпэ zin (=, dat was / / de laatste twee dagen.
Misschien dat er verder nog opmerkingen kunnen zijn')
/Maar goed data ((НА)) э vœu da kleintjes, he'wa wat me:R ze-kaRhEit
(-) (= dat eh: = eh voor de =, hebben we wat meer zekerheid')
/Maar: // ze^x э ik a ik wil dit e^fkas afronden (« zeg eh ik eh ik wil dit
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(120)
(121)
( 122)

even =)
((uit een plenum)) Goed ehm: wo WDR hat ík ot now э: эк? (= waa waar
had ik het nu over?')
((p)) Juist ja, εη wij he'ba mET:n Rcyni, of ni? (=, en wij hebben morgen
reünie, of niet?')
((aan het slot van een toelichting op de keuze van de leiding voor het vijfde
klas-kamp))
want 3 di 3 kwam CIAS in ds pkTts van syzan, ετη di з γ η yawcrn mit, алз
з vandaar ('want eh: die eh: kwam dus in plaats van Suzan, en die eh: ging
gewoon mee, dus eh: =)

De tweede pragmatische functie die we bij de inserties aangetroffen hebben is codeswitching als "emotive device" (N=16), waaronder we zaken begrepen hebben als
het tot uiting brengen van een persoonlijke noot, genegenheid uitdrukken, plagerij
tjes uitdelen, een gevoel van groepsverbondenheid uitdrukken en emotionele uitin
gen in het algemeen. Zie bijvoorbeeld (123) en (124), uitingen van leiders tot
kinderen tijdens het vijfde klas-kamp, waarin een persoonlijke noot met een relati
verend ondertoontje mede tot uiting komt in de insertie, en (125) uit een familie
conversatie, waar het regionale tussenwerpsel d£TR nog eens krachtig uiting geeft aan
het misprijzen over de kosten die gemoeid zijn met veel roken.
(123)
(124)
(125)

((tijdens een uitbeeld-estafette)) Nou: 't is goed uitgebeeld hoor. he*
('heb') ye al een gat in de broek. Mooi. Wordt nie betaald (-)
GevaüenV.mu
('moet') je nie DOEN
((over de kosten van het roken)) Ontzettend άεκ., (?) ontzettend

Opmerkenswaard is het gegeven dat alle inserties uit deze categorie verlopen in de
richting 'Nederlands —>'. Bovendien is in 8 gevallen, oftewel de helft, de betreffende
insertie geuit door een kind. Insertiële code-switching blijkt zo een goed middel te
zijn om de connotaties die gepaard gaan met dialectgebruik te hanteren, ook zonder
dat de spreker het dialect net zo volledig beheerst als de ouders of andere volwassenen, die op dit punt ongetwijfeld als voorbeeld gediend hebben. Zie (126) en (127)
waar de directieven onderstreept worden door de in het dialect gerealiseerde
aanspreekvormen.
(126)
(127)

mins doe nie zo stom ('mens =)
((Stef vervult met verve de leidersrol in zijn groepje)) (-) hei kom op.
keils! ('mannen!') hou goed in je hersens, koprol: (-)

In (128) wordt zelfs het in dialect realiseren van een achternaam gebruikt om in een
hooglopende discussie dooreen groep meisjes extra minachting uit te drukken voor
een opponente.
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(128)

Doen jullie maar 's 'n keer !heT:Rk9S, ([naam!]) stomme trutl

In (129) lijkt het dialectisch adjectief dR^x nog het meest op jeugdjargon (cf. Jansen
1986), vergelijkbaar met maf of leip in het Nederlands.
(129)

Wat 'n dR&x ('droog') poppetje heb je daarvan gemaakt, kan ik ook
zeggen

Zie ten slotte (130), waar een man, oorspronkelijk afkomstig uit Den Haag, door het
inserteren van de dialectische plaatsnaam очэнзлт blijk geeft van affiniteit met zijn
nieuwe woonplaats. Ook hier is juist insertiële code-switching een dankbaar hulpmiddel om met het dialect verbonden waarden uit te drukken zonder het volledig te
beheersen.
(130)

((naar aanleiding van het afmaken van het rijmpje tijdens de tiende Tour
de Plaisir)) Verstaan ze hier in оЧэнзлт niet

Ironie, humor of satire extra tot uitdrukking brengen gebeurde 10 maal middels een
insertie, waarvan één maal vanuit het Nederlands. In dit laatste geval betrof het een
insertie uit het Duits. Verder hoeven we hier over deze categorie weinig op te merken.
Zie voor een voorbeeld
(131)

//ja· dit is эк kindjesbier (7/ja dit is ook <=)

waarbij de zojuist in de conversatie geïntroduceerde kinderlijke uitdrukking kindjesbier gebruikt wordt om een ironische opmerking te maken over de door de spreker
zelf genomen drank.
Formeler of juist weer wat informeler worden gaat slechts 4 maal gepaard met een
insertie. Twee maal geeft de insertie een formelere opstelling van de spreker aan,
beide met als richting 'dialect ->'. Een voorbeeld is (132) uit een bestuursvergadering, waar de voorzitter de knoop wil doorhakken na een moeizame discussie over
het al dan niet vertonen van een door een van de bestuursleden zelfgemaakte film op
de ouderavond.
(132)

а клпэ W9 besluiten of de^n filam dsRbij клті ja· of ne·? ('eh: kunnen we
«= of die film erbij komt ja of nee?')

De beide andere inserties leiden tot een infomielere sfeer, en beide hebben als
richting 'Nederlands ->'. Zie bijvoorbeeld (133), een opmerking die een van de
leiders maakt tijdens de ouderavond over het vijfde klas-kamp, als er buiten spelende
en roepende kinderen te horen zijn.
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(133)

vulyas min willen ze al vertrekken ((gelach)) ('volgens mij =)

Ook de functie ' aandacht trekken en/of vasthouden' komt slechts 4 maal voor bij de
inserties, zoals in (134), overigens het vervolg op (117)
(134)

dan MORGEN, dan я γε4 st non dœitslant, эт: (-) ('dan =, dan eh: gaat
het naar Duitsland, ehm:')

Eenmaal komt deze functie voor met alsrichting'Nederlands -»'; het betreft hier in
feite een interjectie. Zie
(135)

((Gemma is bezig met een instructie)) Maria Gielen is d'rde eerste dag
d'r, //hei, ('hee') Maria Gielen, luister effe, is de eerste dag dralleen, (-)

De functie(s), die we samengevat hebben onder de term 'mitigatie' komt slechts 2
maal voor bij de inserties, beide malen in derichting'dialect -»'.
In beide gevallen, beide uit een familie-conversatie en tot meerdere aanwezigen
gericht, is het met name de combinatie van de insertisle switch en het op een speciale
toon uiten van die insertie, die signaleert dat de spreker de boodschap niet geïnterpreteerd wenst te zien als een wereldschokkende mededeling; het mitigerende aspect
zit hem in beide gevallen vooral in de zelf-relativerende benadering van het belang
van de mededeling. Vergelijk
(136)
(137)

ik mut эк we^R ετη et spitten ('ik moet ook weer aan het =)
((Herman)) (-) тан γιϋ he'banat dvs ROKSÜX ('maar jullie hebben het dus
rustig')
((Hen)) wij hadanat rustig ('wij hadden het =)

1 maal ten slotte is een insertie, te weten verder in (138), geïnterpreteerd als
situationeel gestuurd, meer specifiek ten gevolge van het omschakelen van het
spreken in een kleine groep naar plenair spreken.
(138)

/Verder he4 imant andsRS пэх ε^η baiabokju: thuis! (= heeft iemand
anders nog een barbecue =)

4.4.1.1 Samenvatting
Van de 2236 insertiële code-switches die op extra-linguïstisch functioneel niveau
getypeerd konden worden, is bijna driekwart (73,3 %) aan te duiden als contextuele
of performance-switch. Van de overige categoriefin blijkt alleen 'aanpassing aan de
hoorder(s)' nog redelijk van omvang te zijn. 'Code-switching als spreekstijl', 'reactieve accommodatie', stilistische, pragmatische en situationeel gemotiveerde codeswitching spelen slechts een zeer bescheiden rol bij de inserties.
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Om met name op kwalitatief-interpretatief niveau een beter inzicht te krijgen in de
diverse mechanismen die leiden tot contextuele inserties, zijn we nader ingegaan op
een vijftal onderscheidingen binnen deze categorie, die we bij ons materiaal vastgesteld hebben; we hebben gewezen op contextuele inserties ten gevolge van een door
het gespreksonderwerp opgeroepen associatieproces, waarbij we speciale aandacht
hebben gevraagd voor dit proces bij het aangeven van cijfers, personen en activiteiten
en waarbij gewezen is op een proces van het ontstaan van vaste uitdrukkingen in de
andere code en/of ontleningen. De andere onderscheidingen betreffen contextuele
inserties ten gevolge van achtereenvolgens gepreformuleerd taalgebruik, "lexical
need", "triggering" in de oorspronkelijke betekenis van Clyne en structureellinguïstische oorzaken, waaronder het voorkomen van primaire dialectkenmerken.
De twee laatst genoemde onderscheidingen spelen echter een veel minder prominente rol dan de drie eerstgenoemde.
Voor het tot stand komen van de performance-inserties blijken conversationele
aspecten als plotseling moeten/willen reageren, het zich emotioneel uiten e.d.
nauwelijks een rol te spelen.
Insertiële code-switching als aanpassing aan de hoorder(s) achten we tot op grote
hoogte specifiek voor een dialect-standaardtaal-situatie vanwege de hoge mate van
onderlinge verstaanbaarheid van de in het geding zijnde variëteiten; bovendien kan
insertiële code-switching dienen als aanpassing aan de hoorder wanneer de spreker
het dialect als basistaai wil handhaven, bijvoorbeeld uit overwegingen van intimiteit
of solidariteit, wanneer de spreker van huis uit de standaardtaal spreekt of wanneer
er om diverse redenen onduidelijkheid bestaat over de geprefereerde variëteit.
Code-switching als stijl van spreken is vooral te constateren bij "afwisselendsprekers".
Reactieve accommodatie zien we vooral als het overnemen van een taalelement
van de direct voorgaande spreker of onder invloed van het dominante taalgebruikspatroon in (een deel van) de conversatie. Voorbeelden van dit overnemen van taalelementen van de voorgaande spreker zijn ook te vinden bij Huerta (1980:225).
Wat betreft de tekstuele inserties ('citeren etc', 'verschuiving in spreekmodus/
terug naar oorspronkelijke code') kunnen we er op wijzen dat het juist door te
inserieren mogelijk is te citeren zonder volledig van code te hoeven wisselen,
bijvoorbeeld in het geval men die code niet volledig beheerst.
De stilistische inserties hebben in bijna de helft van de gevallen betrekking op de
functie 'nadruk leggen', waarbij aangetekend kan worden dat door inserties vooral
ook functiewoorden benadrukt kunnen worden.
Bij de pragmatische functies zien we vooral 'aandacht trekken en/of vasthouden'
optreden, terwijl er maar één maal een situationeel gestuurde insertie is geconstateerd.
In praktisch alle categorieën heeft de switchrichting 'dialect ->' de overhand bij de
inserties, echter met uitzondering van de performance-inserties en van de pragmatische categorieën "emotive device" en '(in)formaliteit aangeven'; opmerkelijk bij de
categorie "emotive device" is bovendien dat deze inserties voor de helft van de
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gevallen gerealiseerd zijn door kinderen.
Ten slotte kan er op gewezen worden dat niet alleen bijvoorbeeld performanceinserties "woord-intern" gerealiseerd worden, maar ook inserties met een andere
extra-linguïstische karakterisering, met name contextuele inserties.
4.4.2 Extra-linguïstische karakterisering van taalwisselingen
Tabel 4.4.2 geeft, weer in volgorde van aflopende frequentie, een kwantitatief
overzicht van de extra-linguïstische karakteriseringen van de taalwisselingen. 26 van
de 2767 wisselingen konden niet nader getypeerd worden.
Tabel 4.4.2

Extra-linguïstische typering van de wisselingen. Frequenties en
percentages.

Typering

N

%

Aanpassing aan hoorder(s)
Modus-verschuiving/lerug naar oorspronkelijke code
Reactieve accommodatie
Contextuele switches
Citeren etc.
Performance-switches
Code-switching als spreekstijl
Situationeel gestuurd
"Emotive device"
Stilistische switches
(In)formaliteit aangeven
Specificatie geadresseerde
Afsluiting/verandering van gespreksonderwerp
Ironie etc.
Mitigatie
Aandacht trekken/vasthouden

1238
613
210
151
112
83
69
54
45
44
36
28
23
15
14
6

45,17
22,36
7,66
5,51
4,09
3,03
2,52
1.97
1,64
1,61
1,31
1,02
0,84
0,55
0,51
0,22

Totaal

2741

100,00

Uit tabel 4.4.2 komt duidelijk naar voren dat ook de wisselingen grotendeels
gekarakteriseerd kunnen worden door twee categorieën, i.e. 'aanpassing aan de
hoorders)' en de tekstuele categorie 'modus-verschuiving/terug naar oorspronkelijke code', zij het dat het overwicht iets minder extreem is dan bij de inserties. De wat
minder extreme verdeling komt ook naar voren als we kijken naar de overige
categorieën: Twee categorieën, te weten 'reactieve accommodatie' en 'contextuele
switches' zijn nog redelijk frequent Verder leidt de samenvoeging tot één categorie
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'pragmatisch' bij de wisselingen eveneens tot een redelijk frequente categorie
(N=167, d.i. een aandeel van 6,09 %).
Opvallend, zeker ook in vergelijking met de inserties, is het grote aandeel van de
samengevoegde categorie 'tekstueel' bij het typeren van de wisselingen, wat voornamelijk terug te voeren is op de categorie 'modus-verschuiving etc'; samen met de
'citaten e.d.' leidt dit tot een totaal van 725 tekstuele wisselingen, hetgeen neerkomt
op een aandeel van 26,45 % in het totaal.
De overige categorieën, 'performance-switches', 'code-switching als spreekstijl',
'situationeel gestuurd' en de stilistische switches, zijn weinig frequent.
Voor 'code-switching als spreekstijl', 'situationeel gestuurd' en de stilistische
switches gold deze constatering ook al bij de insertiële code-switching, zij het dat hier
opgemerkt moet worden dat desondanks situationeel gestuurde switches voornamelijk als wisseling gerealiseerd zijn.
Het geringe aandeel van de performance-switches is duidelijk specifiek voor de
wisselingen.
Taalwisselingen als aanpassing aan de hoorder(s)
Na hetgeen over code-switching als aanpassing aan de hoorder(s) reeds is opgemerkt
in 4.1 en 4.4.1 hoeft daar hier weinig meer aan toegevoegd te worden.
Geconstateerd kan worden dat de meeste wisselingen als aanpassing aan de
hoorder uit een of meerdere zinnen bestaan en qua switch-positie grotendeels intersententieel of op het niveau van de gespreksbeurt verlopen; we gaan hier echter
verder op in in 4.5.
Hier willen we erop wijzen dat voor de betreffende wisselingen waarvoor dat niet
geldt, we kunnen refereren aan dezelfde factoren die een rol spelen bij insertiële codeswitching met als functie aanpassing aan de hoorder.
Zo kan een intra-sententiële wisseling als aanpassing aan de hoorder ontstaan als
midden in een uiting van direct geadresseerde gewisseld wordt (vergelijk ook (77)
in 4.4.1), zoals in de voorbeelden hieronder.
(139)

(140)

((uit een van de familie-conversaties rond het kraambezoek)) ε τ η wij
ЬЕ^ЬЭ dan Runt elf uur altijd mee gespeeld II en: dat is volgens mij toch te
merken ('en wij hebben er rond =)
((uit een familie-conversatie)) Ja maar voetballen daar gebeurt ν0·1, as уэ
da+ bij ums h0:Rt эк wa (-) («= veel, als je dat bij ons hoort ook he')

Vaker betreft het echter gevallen, evenals bij de inserties, waarin het niet eendui
dig is aan welke variëteit de voorkeur gegeven moet worden, zoals tijdens momenten
in plenaire vergaderingen of commissie-bijeenkomsten. Het gevolg van deze (intrasententiële) taalwisselingen als aanpassing aan de hoorder is als het ware een codeswitching, die in ieder geval qua vorm vergelijkbaar is met 'code-switching als
spreekstijl' (zie hieronder). Zie de volgende voorbeelden.
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(141)

(142)
(143)

((Gemma tot meerdere aanwezigen tijdens een commissie-bijeenkomst))
(IAS ik dnqk yawom da+ wo da+ εΐι ке:к тиіэ dum met 'η siel de
opdrachtenkaarten en die andere kaarten ехГэ та'кэ, (-) ('dus ik denk
gewoon dat we dat een keer moeten doen •= even maken,')
((tot een plenum)) ετη za Ье*Ьэ ds puis hebben ze 'η gulden op χ лтЬетх
gedaan en dan is alas bij in Ьэуаефэ, ала (-) ('en ze hebben de prijs =»
omhoog = daar is alles bij inbegrepen, dus:)
((idem)) (-) van alles zeg maar war zich eigenlijk bij 'n eh: kasteel of
burcht dan, zit, клпэ za еіуэіэк та'кэ, ds yeTkst3 diip эп vlax э: van alas
((ρ)) (=, ziet, kunnen ze eigenlijk maken, de gekste dingen een vlag eh: van
alles')

Verder zal onduidelijkheid kunnen ontstaan over de door de geadresseerde geprefe
reerde code met als mogelijk gevolg intra-sententiele wisseling als aanpassing aan
de hoorder. Zie (144)- (146), alle uit gesprekken tussen afwisselend-sprekers.
(144)
(145)
(146)

/ ¡Ja? Waar клпгіэ dat а? (= kun je dat eh:?')
ik кит weTl a bij jullie langs morgen vroeg ('ik kom wel eh: bij =)
ik wis ni e'ms da+ jij zelf ondertekend had I I ('ik wist niet eens dat =)

Een interessant verschijnsel in het kader van aanpassing aan de hoorder, dat we echter
in ons corpus slechts drie maal hebben kunnen achterhalen, is code-switching, omdat
in feite indirect mede tot een andere aanwezige een mededeling wordt gedaan.
Meestal gebeurt dit tot in de standaardtaal opgevoede kinderen, terwijl de derde
aanwezige een volwassene is tot wie gebruikelijk dialect wordt gesproken. Zie (147),
waar de wisseling in de tweede beurt door de moeder tot haar dochter ontstaat, omdat
de mededeling, indirect via het kind, gericht is tot een andere moeder.
(147)

((moeder tot haar dochtertje bij de inschrijving voor de vierdaagse; het is
een tropisch warme dag))
Zou je even je T-shirt uitdoen? Hm?
((dochtertje)) Ja
((moeder)) уэ plerkt now al ('je plakt nu al')
((vervolgens zet de moeder de conversatie voort in het dialect met de
andere moeder))

Wat betreft de richting van deze wisselingen kan gewezen worden op een licht
overwicht van derichting'dialect -»' op de omgekeerderichting,resp.55 % (n=681)
en 44,9 % (n=556). Eén wisseling had alsrichting'overig -»'. Zie voor het aspect
richting verder 4.6.
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Tekstuele taalwisselingen
De tekstuele taalwisselingen hebben betrekking op de wisselingen met als functie
'modus-verschuiving/terug naar oorspronkelijke code' (N=613) en 'citeren, imite
ren of parafraseren' (N=112).
Wat betreft de categorie 'modus-verschuiving etc. ' spelen al genoemde zaken een rol
als het switchen naar (voor)lezen en terug, het spreken bij iets opschrijven en het
terugswitchen, en het terugswitchen van een citaat naar de conversatie. Zie (148) (150)
(148)
(149)

( 150)

((tijdens het notuleren)) /Dus bij EEN post, aa aan 't werk
((tijdens een plenum)) тан ik harp weTl dat at bastek я ((leest nu voor van
een stencil)) waaronder dus lepel mes vork theelepeltjes enzovoorts, dat
dat a eTny9Sxaft kan WORS (-) ('maar ik hoop wel dat het bestek eh: =, dat
dat eh: aangeschaft kan worden')
(-) en da was weer krijsen krijsen krijsen moord en brand//, ik ZE*.} en now
! b + t sa так эпэ kes sxiteis heT, maar ze kon dat dan nie horen (-) (= zei
en nu LAAT ze maar een keer huilen he, «=)

Voorts hebben we code-switching in samenhang met terzijdes tot deze categorie
gerekend, die we overigens bijna uitsluitend in derichting'Nederlands —>' vastge
steld hebben, hetgeen uiteraard logischerwijze voortvloeit uit het gegeven dat terzij
des bij standaardtaalsprekers niet gauw gepaard zullen gaan met een taalwisseling
naar het dialect. Zie bijvoorbeeld
(151)

((Gemma zoekt een papier)) NeeDRIEdaagse. WOR zit dat now? (= Waar
zit dat nu?')

Ten slotte kan ook in andere dan de al genoemde gevallen teruggegaan worden naar
de door de spreker oorspronkelijk gehanteerde variëteit, zoals in (152) uit het plenum
met de ouders, waar de voorzitter na zijn terzijde de standaardtaal herneemt, in (153)
waar Arie als standaardtaalspreker van huis uit zich slechts kort aanpast aan de
geadresseerde dialectsprekers en dan terugkeert naar de standaardtaal, of (154)
waarin de voorzitter ten overstaan van een grote groep kinderen even "vervalt" in
dialect, maar daama weer teruggaat naar de standaardtaal.
(152)

(153)

ehm: dan hebben we een paar dingen waar we, U eh over gerust eh:
kunnen laten stellen of: άα* ζε^ ik helomo+l voRkeat maar goed eh: eh:
de kinderen die, nemen geen bagage op defiets(-) (= dat zeg ik helemaal
verkeerd =)
Ja ik, kan 'm alleen maar in de keukenkwityovuoi&zin daar kan ik'm niet
vinden (= kwijt geraakt zijn =)
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(154)

wa+ ΖΛ we γ3+η zirp, wa+ kennen jullie? Lang zullen ze leven! (' wat zullen
we gaan zingen, wat •=)

In (155), uit een bestuursvergadering, wordt er teruggekeerd naar het dialect na de
contextueel gemotiveerde wisseling naar de standaardtaal.
(155)

cdeai dan is !β·η kte'ai proble-m, of himo+l ye^n problem т а к a hij is bijna
aanstaande vader en eh: da* kunt dat kan idsR moment уэЬанэ WORS civs
a (-) ('alleen er is EEN klein probleem, of helemaal geen probleem maar
eh: hij is = dat kind dat kan elk moment geboren worden dus eh:')

In ( 156) wordt door een oudere dialectsprekende deelneemster aan de Tour de Plaisir
teruggekeerd naar het dialect na haar ironisch relativerende switch in de voorgaande
beurt.
(156)

((deelneemster)) Trappen maar he
((Jeanine)) Ja
((deelneemster)) ε τ η yili u¡ns e'-n bitja уиахэ ((lacht)) клпэ hir ІЕткэк
RQKSUX ЬІі э zita, af ε τ η tu dsR е^пэ vats ('en jullie ons een beetje
uitlachen = kunnen hier lekker rustig blijven zitten, af en toe er eentje
pakken')

De wisselingen samenhangend met 'modus-verschuiving etc.' worden in meerder
heid gekenmerkt door de richting 'Nederlands ->', namelijk in 65,4 % (n=399) van
de gevallen tegen 34,3 % voor de richting 'dialect -*' (n=210); 2 van deze wisse
lingen kenden de richting 'overig -»'.
Wat betreft de functie 'citeren etc.' zien we bij de wisselingen uiteraard allereerst het
verwachte patroon van uitingen bestaande uit indirecte en directe rede, zij het met
diverse variaties wat betreft de indirecte rede, c.q. het "commentaar". Vergelijk
(157)
(158)

(159)
(160)

(-) ik ζε*χ die vierdaagse die HEB ik al in mijn vakantie zitten ('ik zeg =)
(-) ετη tun ze'y te^fs da doktSR ja at клпц ЭК а1это+1 yt,y'a maar toch nie
alles want je bent nog goed dik ζε4ϊ maten ((gelach)) ('en toen zei hij
tegen de dokter ja het komt er allemaal uit, = zegt hij meteen =)
(-) want dan denk ikje eh: ik mutuphaqa o: mms ik (-) (= ik moetophangen
oo: mens ik')
((citaat uit een voorliggend artikeltje)) wa wat zi ik doR, ouwerwetse eh:
koninginnedag! ('wa wat zie ik daar, =)

Desalniettemin zien we ook bij de wisselingen voorbeelden van het verschijnsel dat
het switchproces niet geheel synchroon met het citaat verloopt. Zo wordt in (150)
hierboven en in (161)-(162) al geswitcht vóór het citeren begint, in feite in het
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commentaar.
(161)
(162)

doktdR ζε4 ook as ' t zes pond een kind van zes pond was geweest ((HA))
hadden we 't deze keer gered (-) ('dokter zegt =)
hiR sten hilamo+l onderaan spring ze ('hier staat helemaal =)

In (163) zien we een vergelijkbaar verschijnsel bij een citaat van hetNederlands naar
het dialect, zij het dat nu de switch als het ware te laat wordt ingezet
(163)

(-) dan belde d'r iemandik zei da land kan hier ok ni sloipa χ ετη dan blafte
ds hunt ετη (-) (>= ook niet slapen χ en dan blafte de hond en')

Meik tevens op hoe na afbreking van het citaat het verhaal voortgezet wordt in het
dialect, terwijl dat in (150), uit dezelfde conversatie, niet gebeurt. Ook (164) is een
voorbeeld van hoe na het citaat naar het dialect het dialect gehandhaafd blijft, terwijl
iets dergelijks gebeurt naar het Nederlands toe in (165)-(166).
(164)
(165)
(166)

(-)ikhad'ralopgerekend,oi(-) wij YoXikzE'yjaidanai^O: wijgaan,
ik zei ja: dan eh:')
AmdathiR stumt, leeftijd zes jaar, en die ander was achtjaar ((p)) ('omdat
hier stond, =)
Vind ik wel zo belachelijk zfj za om zelf te ondertekenen. Zo stond ze
tegen mij / / (= zei ze =)

In (167)-(169) geven we enkele voorbeelden van wisselingen, waar vooral sprake is
van een parafrase in plaats van een (letterlijk) citaat.
( 167)
(168)
(169)

man di Ыа'уэ vinds dat al Ιαη ρκαχϋχ as уэ zit э: dat is mijn leidster daar
en daar / / da+ vinds di рнахах ('maar die kinderen vinden dat al lang
prachtig als je ziet oo: = dat vinden ze prachtig')
((moeder parafraseert wat haar kind gezegd heeft)) Ze had 't'η keer met
mama thuis gegeten en toen vuint za at 1еткэа (= vond ze het lekker')
((uit het ouders-plenum)) toen werd er van alle kanten gebeld van, WOR
уэ+п za eiyalak noR tu? (=, waar gaan ze eigenlijk naar toe?')

Uiteraard zien we ook bij de wisselingen citaten die tevens een andere lading
uitdrukken, zoals in (170) waar het antwoord op een verzoek om lepeltjes enigszins
plagerig herhaald wordt, of in (171) tijdens een maaltijd op het kamp, waar Hannie
op relativerend-ironische toon Joop kapittelt.
(170)
(171)

/in di !sto+n doR (-) ('oe: die STAAN er')
JOT), ¡met mond leeg eh he

227

Tot slot kunnen we wat betreft de switchrichting opmerken, dat de meeste citaten
verlopen van het dialect naar het Nederlands, te weten in 80,4 % (n=90) van de
gevallen. Dit gegeven verklaart grotendeels het overwicht van de richting 'Nederlands - » ' bij de categorie 'modus-verschuiving etc.'.
Reactieve accommodatie
De wisselingen die we hebben geïnterpreteerd als 'reactieve accommodatie' zijn
grotendeels in verband te brengen met het parallel spreken door een spreker in de
andere code of met het op dat moment dominante taalgebruikspatroon. Veel van de
code-switching in bijeenkomsten als de diverse commissie-bijeenkomsten waar
zowel dialectsprekers, standaardtaalsprekers als afwisselend-sprekers optraden,
maar ook tijdens de familie-conversaties, werd gestuurd door deze 'reactieve
accommodatie' met als effect dat niet consequent tot een gesprekspartner dezelfde
code werd gebruikt. Zo spreekt Gemma voorafgaand aan (172) dialect, wanneer ze
zich richt tot meerdere personen. Na de opmerking van Marian vindt de switch naar
de standaardtaal plaats. Een beurt later spreekt Gemma direct tot Marian, eerst nog
in standaardtaal, maar vervolgens keert ze weer terug naar dialectgebruik, zoals
voorafgaand aan (172) (hier verder niet meer weergegeven).
(172)

((Marian -» meer)) /
/ je kunt ook eh: je kunt leiding eh: voert 'n
toneelstukje op
((Gemma -> meer)) We hebben vorig jaar hebben wij II ehi I nee I I

In (173) gebeurt hetzelfde met als richting dialect -> standaardtaal. De laatste beurt
vóór (173) van Joost, gericht tot meerdere personen, was in standaardtaal. Dan volgt
een korte passage tussen Gemma en Herman, waarna Joost herneemt in dialect
(173)

((Joost -» allen)) ik dcqk dat at mojsta is as idsRe'n э dan is ε τ η bayint ετη
dan 'η verhaal of zo voor te lezen //, dat we er alvast in zitten dat eh: (-)
('ik denk dat het mooiste is als iedereen eh er is en begint en dan =)

In de volgende voorbeelden is telkens sprake van het parallel spreken door een (of
meer) andere aanwezigen in de andere code, waardoor de code-switching "getriggerd" wordt
Zo loopt de switch van Marga naar het Nederlands in (174), een opmerking tot
niemand in het bijzonder gericht, parallel met het slot van de voortzetting van (173).
Marga, van huis uit dialectspreekster, sprak als regel niet de standaardtaal in
dergelijke situaties.
( 174)

// Lijkt me heel leuk ja, samen ja

De switch naar het dialect in (175) door Tonnie tot Afke uit een van de familie-
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conversaties vindt plaats na een lange conversatie tussen beiden in de standaardtaal.
Echter, voorafgaand aan ( 175) is Herman aan het woord geweest in het dialect én de
switch verloopt parallel aan een opmerking door Herman.
(175)

di Ье^Ьэ wij ok
((Tonnie -> Afke)) man di peet
аіэтэ+l, da kan nie χ da kan geen kwaad he
((Herman -» meer)) I di 1із:1э wij in e-n of аіпаэкэ //
('maar die potten die hebben wij ook allemaal, ~ I 'die halen wij in een of
andere')

Merk tevens op hoe zelfs ín de beurt waarin de switch plaats vindt, het gebruik van
de andere code niet altijd volgehouden wordt, een verschijnsel dat het reactieve
aspect van deze categorie code-switching duidelijk laat zien. Vergelijk in dit verband
eveneens (176) waar Herman bij de inschrijving voor de vierdaagse op een in de
standaardtaal gestelde vraag antwoordt in de standaardtaal, maar vervolgens terugkeert naar dialect.
(176)

((jongen))/ /tien
((Herman)) Hier is tien. zin dan ok nox van ds twint
(=> Zijn er ook nog van de twint')
((jongen)) nee

Ook in diverse passages hieronder is dit verschijnsel te constateren.
Interessant in verband met deze reactieve accommodatie door code-switching is dat
het illustreert hoe inderdaad het gebruik van een ander dan het eigen dialect wel kan
leiden tot het overgaan naar dat eigen dialect, met als effect divergentie qua
linguïstische vorm, maar convergentie in sfeer, zie voor vergelijkbare observaties
o.a. Selling (1985:192-193). In ons materiaal was dat uiteraard alleen duidelijk te
constateren in de conversaties met de Twentse bezoekers. Zie de volgende passus.
(177)

((An -> Sinie)) Dat vind ik 'n gezond eh:
((Sinie -> An))
(-) Je* mut
1 m alt зрлі эк зикэ //jai
((An -» Sinie)) I ja· ík эк
as ik karnemelk dRD]k
mut ik syksR in,
По ja· (-)
((Sinie -* An))
I іктх//
((An —» meer)) Ja dan vind ik ze lekker in de zomer als 't warm is,
oo heerlijk
((Sinie —» An))
эх εη da suka in
((An vervolgt))
]_ετη dan syksR dan in ja.
(= / 'die moet ook overal suiker in ja? / 'ja ik ook als ik ~ drink moet ik
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suiker in, oo ja' / 'ik niet' / = / 'och en daar suiker in' / 'en dan suiker d'r
in ja')
Vóór de passage in (178) converseren Lieke en Afke met elkaar in standaardtaal.
Vervolgens stelt Afke in het Twents een vraag over schooltijden aan Lieve waarop
Lieke inhaakt in het Ottersums dialect
(178)

((Afke -> Lieve)) x&tsa dmsdax we*R na sxod? ('gaat ze dinsdag weer
naar school?')
((Lieke -> Afke)) ja* bij unis эк ('ja bij ons ook')
((Afke en Lieve vervolgen in het Twents, totdat Afke zich wendt tot de
kinderen van Lieke)) Morgen kunnen jullie uitslapen
((Lieke -> Afke/Lieve)) ja; ik ZE'ÍJ эк vœu Ьлп, ' t is nie zo erg als vanavond
I I ze slapen morgen uit ('ja: ik zei ook voor hun, =)

Opvallend is overigens in passage (179), waar Afke Twents spreekt, dit in eerste
instantie leidt tot gebruik van het Nederlands door An (en daarmee tot een switch) en
niet tot handhaving van het daarvoor nog gebruikte dialect. Meestal was het
Nederlands dan ook de door An gehanteerde variëteit tegenover Afke.
(179)

(((An -> meer)) э: dan he'ba di Іэх ρετχ wa, di// э:
('О: dan hebben die toch pech he, die // oo:')
((Afke -> meer)) jao¡ mei mit futbaln wíj' етпэ:1 пэх wa wa^t кяііхп
((An -> Afke/meer)) Ja maar voetballen daa
χ daar
gebeurt
V0.1 /
/
((Afke vervolgt))
((in Twents maar niet
meer verstaanbaar; ook An vervolgt de conversatie in dialect))
(Afke -> meen 'jaa: maar met voetballen kun je nog wel eens wat
oplopen')

Ook tot de andere aanwezige jongere Twenten werd, ook als zij zelf Twents spraken,
minder Ottersums dialect gebruikt dan tot de Twentse generatiegenoten. Ons inziens
is dit een ondersteuning voor de door ons al eerder gegeven interpretatie dat het qua
linguïstische vorm divergente gedrag in wezen convergent gedrag is, waarbij de
factor die deze convergentie stimuleert te herleiden is tot gevoelens van intimiteit/
herkenbaarheid en solidariteit
Ook enkele gevallen van code-switching van de standaardtaal naar het dialect door
van huis uit standaardtaalsprekers hebben we geïnterpreteerd in het kader van reactieve accommodatie. In (180) levert dit een van de zeer weinige uitingen in dialect
op van Marian (zie ook 4.1), een uiting die bijna parallel aan een uiting van Herman
verloopt; merk op dat beiden onderling in het algemeen de standaardtaal gebruikten.
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( 180)

((Herman -» Marian)) ja :
erg')
((Marian -» Herman))
(= vind ik ook niet')

is tox ni zœ ет:кэх ('ja: is toch niet zo
Ja da is zo. ((zachtjes)) viijk эк ni ((ρ))

In (181) betreft het Arie (zie weer 4.1), die weliswaar vaker het dialect gebruikte dan
Marian, maar die in het betreffende plenum grotendeels standaardtaal sprak. Zo ook
in zijn laatste beurt vóór (181); voorafgaand aan (181) vindt echter een gesprekje in
dialect plaats tussen Joop en een van de leiders over een probleem met aanhangwagens.
(181)

((Joop -» Hans)) ja· want, bij mns tys ste4 эи эк е'тю ('jaa want, bij ons
thuis staat er ook een')
((Arie -> meer)) э dan kik es dan ЬеЛ э eTnhai]wariras zat al ('0 dan kijk
eens dan hebben we aanhangwagens genoeg al')

In vergelijking met de inserties als reactieve accommodatie kan opgemerkt worden
dat het (bijna) letterlijk herhalen van woorden van de voorafgaande spreker als factor
in dit proces hier een zeer geringe rol heeft gespeeld. (182) en ( 183) zijn voorbeelden
waarin het aspect herhaling de overhand heeft.
( 182)

((uit een bestuursvergadering))
((Jet)) moR кл χ эс 'η oproep vœu
((Joop))

nieuwe, к л т і da+
ja-

((Jet))эк indaknant3f hudyW9da+?
VOER nieuwe leden
((Joop))
э ja· vœR nieuwe leden in de krant ja
('maar ко χ eh: » voor », komt dat ook in de krant of hoe
doen we dat? Voor = / Ό ja voor =)
Voorafgaand aan (183), uit een van de commissie-bijeenkomsten, is door de
afwisselend-sprekers Annemiek en Joost standaardtaal gesproken.
(183)

((Herman -» meer)) гліэ W9 кэГі геПэ 3f zœ its? ('zullen we koffie zetten
of zoiets?')
((Annemiek -> Herman/meer)) э n e a+sj3blif γε*η кэП ('O nee alsteblieft
geen koffie')
((Joost -» Herman/meer)) du moR zœ its dan, ijs halen bevoorbeeld ('doe
maar zo iets dan, =)
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De switchrichting bij de onderhavige wisselingen ten slotte is redelijk evenwichtig
verdeeld; in 46,7 % van de gevallen (n=98) was deze 'dialect ->' tegen 52,9 %
'Nederlands -»' (n=l 11); 1 maal was er sprake van Overig -» dialect'.

Contextuele wisselingen
De achtergronden van de contextuele wisselingen wijken niet af van die bij de
overeenkomstige inserties, ook niet wat betreft het kwantitatieve gewicht van de
diverse onderscheidingen. Ook bij de wisselingen spelen voornamelijk de factoren
associatie met bepaalde gespreksonderwerpen (inclusief de daar in 4.4.1 bij gegeven
verdere nuanceringen), gepreformuleerd taalgebruik en "lexical need" een rol. Ook
qua switchrichting komen de onderhavige wisselingen overeen met vergelijkbare
inserties; meer dan driekwart oftewel 78,8 % (n=l 19) wordt geswitcht van dialect
naar standaardtaal. Het grootste verschil met de contextuele inserties is dan ook
geweest dat door een proces van triggering de switch heeft geleid tot het langer
blijven vasthouden aan de andere variSteit met als gevolg een wisseling. Vergelijk
de volgende uitingen met resp. contextuele wisselingen naar aanleiding van het
gespreksonderwerp (184-188), gepreformuleerd taalgebruik (189-192) en "lexical
need" (193-195).
( 184)
(185)
(186)
(187)
(188)
(189)
(190)
(191)
(192
(193)
(194)
(195)
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ik dux to man zeTl9f tekenen des te vlotter is de vox is de zaak afgewerkt
weetje wel ('ik dacht laat maar zelf =)
ε τ η zit hij эк dan as e^ixsta jui) bij ds meisje maar da was dan geen
bezwaar ('en zit hij ook dan als enige jongen bij de =)
т а к dat wa аэкеепуе bijHeijen zetten en eentje eh: in at νε^η ('maar dat
we d'r « 't Ven')
now, aankomst, half tien? ('nu, =)
mut ik dat vœu da ouders eh: geheim houe, ik dnjk at weTl heT ('moet ik
dat voor de =, ik denk het wel he')
dat is tox ηετ1 see as zaalvoetbal, dat is juist χ da dat hebben wij zo vaak
complete toernooien of met eh: (-) ('dat is toch net zo als =)
zida rij buiten spel gezet Herman? ('ben jij =)
vili he'ba volgens mij 'n heel leuk groepje ('jullie hebben =)
// ετη a: in Groesbeek is iets van kindervakantiewerk I
I ('en eh:
in«)
((een ambtenaar op het gemeentehuis)) ik dnjk da+ti inmiddels op vakan
tie is maar normaal gesproken is ie dr ('ik denk dat hij =)
ja: want dat is tox wετl э: 'η voorwaarde die ze stellen ('ja want dat is toch
wel eh: ·=)
z<y wij и г і э za in tegengestelde richting tegemoet en zo en gaan we
volgende controle ('zo wij rijden ze in =»)

Van de andere in 4.4.1 genoemde achtergronden van contextuele code-switching
speelt alleen triggering in de zin van Clyne een uiterst bescheiden rol, zoals in (196)
vanwege 'contact' en in (197) door de tussenvorm klein voor di ΜεΊπ, 'die kleine'
om een meisje aan te duiden.
(196)
(197)

((eveneens op het gemeentehuis)) ja· dan глЫэ mit э т e^fa <kuntakt>
moeten opnemen ('ja dan zul je met hem even contact =)
ne* dat di -klein- dat wou hebben ('nee dat dat kleintje =)

Zoals al opgemerkt zijn ook de contextuele wisselingen voornamelijk verlopen met
als richting 'dialect -»'; de meeste wisselingen met de switchrichting 'Neder
lands ->' vinden we als onderwerpsgestuurde contextuele wisselingen. Opvallend
hierbij is dat deze op twee uitingen na "getriggerd" zijn, omdat het onderwerp van
gesprek een goed bekend persoon betrof, die sterk geassocieerd werd met het dialect
Vergelijk
(198)
( 199)

(-) Nee want 't is daags VOER jo.p zins vsRJœRdox Maria hou 's even I I
(= voor Joop zijn verjaardag =)
((Marian)) Ik kan unza ƒ a'k weTl os юпгэ (= onze Sjaak wel eens vragen')

In (200) leidt het verhaal over en het citeren van enkele leidsters door Dorien tot de
switch naar het dialect.
(200)

We hebben nog ' η groep bij elkaar kunnen киілгэ, zcr ze'ija za at maR za
ze^j ni dat at leitstaRS wa:Ra (= krijgen, zo zeiden ze het maar ze zei niet
dat het leidsters waren')

In (201) en (202) zien we nog een contextuele wisseling naar het dialect onder invloed
van gepreformuleerd taalgebruik en in (203) onder invloed van "lexical need"
(namelijk YREÍ).
(201)
(202)
(203)

(-) en tien kilometer ((bedoeld is: de 10 km-lopers)) ging weer: we^ta we^,
up at woilt ε τ η (= weetje wel, naar het Wald')
Ik vind niks dat niks -van da visbaRsa- we'x hen (= op de Giesbersen
lijkt')
Die kinderen bij ons die wouwe da+ YRei nox ni, di spuugden at y t s e t sa
((lachend)) (= dat spul nog niet, die = het uit zegt ze')

Het switchen binnen een woord, i.e. een samenstelling, hebben we bij de contextue
le wisselingen maar één keer aangetroffen; het betreft de volgende uiting uit een
commissie-bijenkomst met een onderwerpsgestuurde switch.
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(204)

likt min weTl, / / YRupainde/i'ng en leiding NA de verhalen ('lijkt me wel,
/ / groepenindeling =)

Tot slot zij hier opgemerkt dat uiteraard ook bij deze wisselingen de genoemde
onderscheidingen niet absoluut van aard zijn, maar dat er sprake is van glijdende
overgangen. Zo is in (200) tevens sprake van het aspect modus-verandering (van
citeren naar commentaar) en in (204) zien we tevens het benadrukken van het
voorzetsel na; in (205) ten slotte is sprake van invloed van het onderwerp en/of
"lexical need" (onderzoeke) en een vaste uitdrukking.
(205)

want а dot ЬеЧіэ altit mit етпке^Э8 of we 1 ! ík χ wet ik wat, nut
onderzoeke, II de: klant is koning, of hu hit dat? (' want eh: dat heb je altijd
met enquêtes of weet ik χ weet ik wat, met =», of hoe heet dat?')

Performance-wisselingen
Evenals bij de performance-inserties kunnen we beginnen met te constateren dat ook
de betreffende 83 wisselingen grotendeels van het Nederlands naar het dialect zijn
verlopen. Bijna alle performance-wisselingen verliepen met deze switchrichting, te
weten 90,4 % (n=75); 1 performance-wisseling verliep van Overig' naar het dialect.
In (206) is de switch van een standaardtaalsprekende leider als een performanceswitch geïnterpreteerd; in (207) is echter Gemma aan het woord, voor wie overigens
de combinatie vcemxyaar 'vorig jaar' bijna tot een vaste frase leek te zijn geworden.
(206)
(207)

((Arie -» Joop)) (-) тэ mut ot ni omdraaien, dat hebben we ai lang
besproken ('je moet het niet =)
vctRixjaar is best wel moeilijkheden mit diza VRup Ьэтопэ, (-) ('vorig =
met deze groep begonnen')

In (208) zien we een fragment met enkele performance-wisselingen met als richting
'Nederlands -»'.
(208)

De routebeveiliging denkd'rwelen da* γ χ as d3R afgeroepen wordt da*
vili gaan, Ida* гэ ok gaat, want, eh 't Ven die vertrekt dus 'η kwartier
eerder dus г э zit эк eerder in Ottersum weg as dat ss doR klos χ kb:R
sto+n VCBR te vertrekken ((p)) (= aan dat j χ als er=dat jullie =, DAT je ook
= je bent ook = als dat ze daar klaas χ klaar staan om te =)

De wisseling in (209) tot een van de kinderen door Jaap, een van huis uit dialect
sprekende leider, verloopt van het Nederlands naar het dialect via de tussenvorm
-kREids- voor kRida of krijg je.
(209)
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((meisje)) 'k ben mijn kaartje kwijt (-)

((Jaap)) -kREida- νε^η madalja, da+s zilix xij ('krijg je geen medaille, dat
is zielig jij')
15 performance-wisselingen zijn mede onder invloed van conversationele aspecten
als plotseling moeten of willen reageren, emotioneel getinte uitingen e.d. tot stand
gekomen. Proportioneel is dit aantal van 15 van groter ge wicht dan de Mperformance-inserties met dezelfde achtergrond (zie4.4.1). Wel zijn ook bij de wisselingen alle
15 betrokken switches verlopen van het Nederlands naar het dialect. Zie (210)-(212)
voor enige voorbeelden. In (210) loopt het ouders-plenum op zijn eind, maar de
voorzitter moet nog snel een mededeling kwijt wat o.a. leidt tot een wisseling; in
(211) moet opgetreden worden, omdat enkele kinderen tijdens de wandelvierdaagse
wat al te enthousiast de stallen van een boerderij binnendringen, en in (212) zien we
hetzelfde verschijnsel als in 4.4.1, namelijk een performance- switch bij het beginnen
toespreken van de kinderen tijdens het kamp.
(210)

(211)
(212)

(4) ehm: 't formulier dan ht пэх icn ирте т ккіі], HIER staat wilt U
onderstaand strookje VOOR vrijdag 29 aprel χ PRIL, AANstaande een χ
inleveren (-) (= er ligt nog EEN opmerking, ·=)
hei kum jurjas! ('hee kom jongens!')
Hallo! ((ρ)) ζε χ χ эс wij ЬеЧга ηετ1 a 'η paar leuke: kennismakingsspelle
tjes gedaan (-) (= zeg eh: wij hebben net eh: =)

Code-switching als spreekstijl
Evenals dat het geval was bij de inserties zijn ook de 69 wisselingen met als
achtergrond 'code-switching als spreekstijl' voor het overgrote deel afkomstig van
afwisselend-sprekers, namelijk in 81,2 % (n=56) van de gevallen.
Daarentegen zijn, in tegenstelling tot de overeenkomstige inserties, deze wisselin
gen in relatief meer gevallen verlopen in de richting 'Nederlands -»', namelijk 21
maal wat overeenkomt met 30,4 %. Bij de betreffende inserties hebben we deze
richting maar in 9 % van de gevallen aangetroffen. Desalniettemin blijkt ook bij de
wisselingen de richting 'dialect -»' overheersend te zijn als het gaat om 'codeswitching als spreekstijl'.
Verder behoeft deze categorie in het kader van dit hoofdstuk geen verdere toelich
ting.
Situationele wisselingen
Zoals af te leiden is uit de tabellen 4.4.1 en 4.4.2 zijn op één na alle situationeel
gemotiveerde switches gerealiseerd als wisseling.
Verder moet opgemerkt worden dat van de vier door ons onderscheiden factoren
die mogelijkerwijs kunnen leiden tot een situationele switch (situatie wordt formeler
door een verandering in de samenstelling van de groep interactie-deelnemers en het
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omgekeerde hiervan, situatiewijziging door verandering van lokaliteit, situatiewijziging door gewijzigde discourse- kenmerken) slechts de wijziging door veranderende discourse-kenmerken van belang is gebleken in ons materiaal, een gegeven dat
uiteraard voortvloeit uit de manier waarop ons materiaal tot stand is gekomen. Bij de
wisselingen hebben op drie na alle situationeel gestuurde switches te maken met
veranderende discourse-kenmerken, waarbij we moeten denken aan veranderingen
als het overschakelen van een intermezzo en petit comité naar het weer toespreken
van de grote groep of omgekeerd, tijdens de plenums of aan het overschakelen van
onderling overleg van leiders naar het toespreken van de kinderen en omgekeerd.
Illustratief is de gang van zaken rond (213), een situatie op een van de kampdagen.
Joop is 's avonds op een slaapzaal en heeft de kinderen zo goed als stil; uiteraard heeft
hij Nederlands gesproken. Twee collega-leiders komen hem halen om de avond
verder gezellig door te brengen.
(213)

((Hans)) kum wij he'babÜRklDïR stom-voR-;oM,kum! ('kom wij hebben
bier klaar staan voor jou, kom ! ')
((Joop fluisterend)) ik kum zo· ('ik kom zo')
((Er wordt nog wat overlegd met als gevolg dat de kinderen allemaal
tegelijk uitbarsten in gezang. Nadat ze weer wat tot bedaren zijn gebracht
overleggen de leiders nog even verder))
((Joop -> Arie)) 3V3R ten тэпуіэ dan з sbipa гэ а1этэ+1 ('over 10
minuten dan eh: slapen ze allemaal')
((Arie)) ja: is Yiut ('ja is goed')
((Joop -> kinderen)) eh: mond dicht hier hè

De wijziging in discourse brengt een rolverandering met zich mee voor de spreker
(i.e. van "hoofdleider" voor de kinderen naar collega/intimus en weer omgekeerd),
die in wezen de ooizaak is van een verandering in situatie, die hier tevens leidt tot een
code-switch. Ook bij dit soort situationele code-switching lijkt de term "role
switching" (Blom & Gumperz 1972:433) dan ook beter van toepassing dan 'situational code-switching'.
De drie overige situationele wisselingen hadden als achtergrond het formeler of
informeler worden van de situatie door het optreden, c.q. weggaan van een interactiedeelnemer.
Situationele code-switches onder invloed van verandering van lokaliteit hebben
we in ons corpus niet aangetroffen.
Wellicht in eerste instantie opmerkelijk is het overwicht van de switchrichting
'dialect -» ' met een aandeel van 68,5 % (n=37), waar we eerder een soort evenwicht
verwacht zouden hebben. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het feit dat in veel
gevallen de overgang van het dialect naar het Nederlands primair situationeel
gestuurd is, maar dat daarna vastgehouden wordt aan de nieuwe variëteit, of dat de
switch terug onder invloed van andere factoren tot stand is gekomen. Zie bijvoorbeeld (214) waarbij de switch naar de standaardtaal bij de opening van de driedaagse
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situationeel gestuurd is onder invloed van veranderde discourse-kenmerken; op een
gegeven moment switcht de voorzitter echter naar het dialect in functie van het zich
aanpassen aan de geadresseerde zonder dat er sprake is van een vergelijkbare situatie
wijziging en dus is deze switch niet "gescoord" als "situationeel gestuurd"; de
voorzitter blijft namelijk spreken in het openbaar.
(214)

((Joop)) Ridders en -ккіэыпэкэз-, ('ridderinnetjes') jonkvrouwen ((p))
en middeleeuwse gasten, leiders en leidsters, (-) zeg onze leidster (-), die
is jarig en dan zullen we maar eens beginnen met een liedje (-)
((iemand van de leiding)) Ιιεί jap! ('hee Joop!')
((Joop)) zin dan nox meiR joewx? ('zijn er nog meerjarig?')

Wisselingen met een pragmatische achtergrond
Bij de wisselingen is 'code-switching als "emotive device'" de meest voorkomende
pragmatische functie (N=45). Een voorbeeld is (215) uit een van de familie
conversaties, waaruit betrokkenheid met de toegesprokene naar voren komt, en (216)
waar Jaap wat plagerig-relativerend een van de kinderen toespreekt
(215)
(216)

(-) zou ik zeker doen, dat is wel fijn, гэ bmt эи as эпэ kein yt ετη э: // (=,
je bent er eens een keer uit en eh:')
((kind)) Nee van buiten
((Jaap)) Nog χ nou wel van buiten, nj wilt эк ni χ ν vij wen эк ni wa+ *э
wilt wo (=, jij wilt ook nie χ j jij weet ook niet wat je wilt he')

Evenals dat het geval was bij de inserties uit deze categorie is nu ook de switchrichting 'Nederlands —>' allesoverheersend. Slechts eenmaal is er sprake van de
richting 'dialect -» Nederlands', overigens door de afwisselend-spreekster Dorien
tot Gemma bij een inschrijfsituatie.
Het aandeel van door kinderen geuite switches met een "emotive device" als
achtergrond is nu beduidend minder groot; alleen de al in 4.4.1 genoemde Stef zien
we ook nufigureren,o.a. in zijn al gememoreerde leidersrol. Zie bijvoorbeeld
(217)

+

(-) kom OP man! vo t dan ІІУЭ ((ρ)) (= Ga d'r liggen')

Wel zien we nu enkele voorbeelden van code-switching naar dialect door standaardtaalsprekende of afwisselend-sprekende jongeren. Carrie in (218) is een standaard
taalspreekster die in het algemeen ook de standaardtaal sprak, Mara is een afwisse
lend-spreekster, terwijl Amo, hoewel van huis uit standaardtaalsprekend, ten tijde
van de opnames vrijwel altijd dialect sprak. Opvallend in (220) is overigens het
gebruik van ne^st, 'bed', een variant, die ook in het dialect als vrij grof wordt
aangevoeld.
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(218)
(219)

(220)

((Carrie in een enigszins melig groepje)) wa+ binds tox е^пэ Ілі heT ('wat
ben je toch een lul he')
((Mara in dezelfde situatie en tot dezelfde geadresseerde als Carrie hier
voor)) rys kum hin, spiuq ni у t at Ra-m ('Guus kom hier, spring niet uit het
raam')
((Arno pareert een verwijt over laat opstaan tegenover een leeftijdsge
noot)) ne: niks, ik was kwant VOER ti:n was ik ds ne^st yt ('nee niks, ik was
kwart voor tien was ik het [bed] uit')

Als tweede pragmatische functie bij de wisselingen zien we het formeler of juist weer
wat informeler worden; in totaal 36 maal hebben we een wisseling als zodanig geïnterpreteerd. Evenals bij de inserties verlopen ook hier alle switches die mede vorm
geven aan een formelere sfeer in de richting 'dialect -> Nederlands', terwijl informaliteit verloopt in de richting 'Nederlands -> dialect'.
23 maal (63,9 %) was er sprake van het creëren van een formelere sfeer. In (221)
en (222), beide uit dezelfde commissie-bijeenkomst, is het creëren van zo'n informelere sfeer vooral het terugkeren naar een serieuzere sfeer, nadat er door de spreker in
het voorgaande een grapje, c.q. een relativerende tussenopmerking is gemaakt. De
switch onderstreept als het ware het "terugkeren naar de les", het weer oppakken van
de hoofdlijnen.
(221)

(222)

- bij da pasto«? ((ρ)) ('bij de pastoor?')
- Dus MET thema doen we dus. Welk χ œiRSt ('eerst') maar vaststellen
welk thema we pakken
/ / Maar dan eh: dat gezamenlijk eten II dat gezamenlijk eten is dan de
opening (-)

Het omgekeerde, het (willen) creëren van een informeler sfeertje, al dan niet als een
intermezzo, hebben we 13 maal vastgesteld. De uiting in dialect in (221) is daar een
voorbeeld van; het betrof in dat geval een grapje, dat overigens verder niet aansloeg.
Een interessant voorbeeld is (223), een situatie bij de bloemenverkoop op de laatste
dag van de vierdaagse. Een vrouwelijke klant bestelt twee bossen bloemen, in de
standaardtaal. Vervolgens wordt al in standaardtaal enigszins ironisch gesproken
over de diversiteit aan bloemen, waama in de tweede beurt van de verkoper de sfeer
helemaal informeel wordt mede door het dialect; hiema schakelt de cliënte ook over
naar het dialect en eveneens met een wat relativerende opmerking.
(223)
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((verkoper)) Ja de keus is geweldig
((cliënte)) Ja, wat ' η keus /
/
((verkoper)) at sin пачпэіэк а1этэ+1 vladioila ("t zijn namelijk allemaal
gladiolen')
((cliënte)) ja' as гэ так wat /
/ in da hamt he^ba wa ('ja als ze
maar wat / / in de handen hebben he')

Code-switching met als functie het specificeren van een bepaalde geadresseerde uit
meerdere aanwezige personen, een functie die we bij de inserties niet geconstateerd
hebben, kwam 28 maal voor. Het gaat hier dus niet om een zich aanpassen aan de
vermeende of werkelijke taalbeheersing en/of taaivoorkeur van de toegesprokene,
maar de code-switch dient als om te signaleren dat de spreker zich nu expliciet richt
tot een andere aanwezige.
In 67,9 % (n=19) van deze gevallen was de richting 'Nederlands -» dialect' en dit
heeft zeker te maken met de meest voorkomende situatie waarin code-switching als
specificatie fungeerde, c.q. zinvol was, namelijk wanneer een groep sprekers bestond
uit dialect- en standaardtaalsprekende volwassenen en standaardtaalsprekende kin
deren.
Spreken tot de kinderen of tot de groep als geheel gebeurt dan in het algemeen in
de standaardtaal, maar als de volwassenen specifiek met elkaar communiceren, gaat
dit vaak gepaard met een sw itch naar het dialect (uiteraard alleen door dialectsprekers
of afwisselend-sprekers). Waarschijnlijk vloeit een en ander voort uit de "ongemar
keerde" situatie in een dorp als Ottersum, waar als vanzelfsprekend tot kinderen
standaardtaal wordt gesproken en tot volwassenen dialect
Een zowel illustratieve als typerende passage is (224), waar zich een wat luchtige
conversatie voltrekt tussen Afke, standaardtaalsprckend, An en Herman, dialectsprekend, en drie negenjarige in standaardtaal opgevoede meisjes. Het gesprek gaat
over het baby'tje. Merk op hoe An switcht naar dialect als ze zich exclusief tot Afke
richt, terwijl ze in andere omstandigheden Nederlands tot haar spreekt. Tot de kin
deren blijft de standaardtaal gebruikt worden. Het effect is tevens een soort "volwassenen-onder-elkaar-gevoel".
(224)

((Aike->An))£>aa//e?
((An -> Linda)) En wie zit daar? ((tot Afke vervolgend)) Daatje, ζε ι гэ
wij dAk (= zeggen wij vaak') ((weer tot Linda, met iets luidere stem)) En
wie is daar? Je kleinste nichtje?
((Herman -> Linda/meer)) 't liefste meisje van de hele wereld
((Karla, wat spottend)) Ja, ja
((An -> Afke)) ja hij zen wij Ьеіээ fo'to's а1это+1 di ss di э Ьи э ζε4ϊ,
maar EEN lief ding staal 'r op, ik dij]k ja dan huvds ni ta raaje wi dat is
((lacht))
('ja hij zegt wij hebben foto's allemaal die eh: die eh boeven zegt hij, = ik
denk ja dan hoefje niet te raden wie dat is')
((Karla -» meer)) Wij zijn allemaal lief/
((An -> Karla/meer))
foon gaat over)) oe:

/
//
Ja dat vind ik ook ((tele-

((An —» Afke)) ik ze^j ετη семігэ we'dc ΙεΎοηοιη wat dyt sa now alwe'R
а1этэ + 1, zeìj ík іЕІгэпэт, э: YistSR hen ss da е'нрэ! rasxe'lt (-) ('ik zei
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en vorige week tegen hem wat doet ze nu alweer allemaal, zei ik tegen
hem, o: gisteren heeft ze de aardappelen geschild')
In (225) doet zich hetzelfde voor tijdens een activiteit met de kinderen tijdens de
driedaagse. "Leiders" bij dit groepje zijn Annemiek, afwisselend-spreekster, Rob,
standaardtaalsprekend en Herman. Tot de kinderen wordt standaardtaal gesproken,
maar het inteimezzo van Rob tot Herman wordt duidelijk gemarkeerd door Rob te
antwoorden in dialect.
(225)

((Annemiek -> kinderen)) Je mag de tas wel laten liggen hoor
((Herman -> kinderen)) Heel zachtjes en toch hard (-)
((Rob -> Herman)) Ik moet die plastic tassen nog wegbrengen
((Herman -> Rob)) now di э: клпгіэ Ло\к bij di teumals пеЧі Іе^тгэ ('nou
die eh: kun je daar bij die trommels leggen')

'Specificatie van de geadresseerde' met als richting 'dialect -» Nederlands' hebben
we slechts 9 maal geconstateerd; een voorbeeld is het hernemen van het woord tot
Linda door An in (224) in de vierde regel, hoewel daar uiteraard ook het mechanisme
van het standaardtaal spreken tot kinderen in het algemeen een rol speelt
Een ander voorbeeld is (226), een uiting door Dorien bij de inschrijving voor de
vierdaagse tot een bekende dorpsfiguur, die als zodanig bij uitstek voor iedereen
bekend staat als dialectspreker.
(226)

Wat zei jij net van de twintig?

Hoewel in absolute aantallen de wisselingen met als functie 'afsluiting/verandering
van gespreksonderwerp' (N=23) bijna identiek zijn aan de overeenkomstige inser
ties, is deze functie proportioneel toch van minder gewicht bij de wisselingen. Qua
vorm zijn deze wisselingen uiteraard wat gevarieerder dan de inserties, maar we zien
toch ook diverse wisselingen met deze functie ingeleid worden door vaste uitingen
als dus, zo, maar of mooi. Zie verder de volgende voorbeelden, die voor zichzelf
spreken.
(227)
(228)
(229)
(230)
(231)
(232)
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man wa о+п э: neTt sœ lüfi maar zullen we dat zo doen? ('maar we gaan
eh: net zo graag: =)
Нее is goed, dan hoor ik dat wel 'n keer ja?
Dus: I
I de tweede dag is klaar
((uit een commissie-bijeenkomst; de spreker wil ter zake komen)) Zullen
we eerst maar beginnen?
((Gemma sluit een instructie en petit comité af)) wi za+k ds bIeTtJ3s
тгеЧ э? ('wie zal ik de blaadjes geven?')
((situatie als hiervoor)) ik heb 'md'r bijgezet met vraagteken II dvs dan
wens da+, dccRAin (= dus dan weetje dat, daarom')

(233)

((Na een groetritueel tot een groep ambtenaren op het Gennepse stadhuis
snijdt Wim het eigenlijke onderwerp aan, in eerste instantie in dialect))
Goeie morgen allemaal ((er wordt teruggegroet)) Iedereen ist'r? ((diver
se reacties in standaardtaal)) Na zo'η wiek-end. zo, wij WDWS rox еАГкэ8
weer eh: (= Zo, wij wilden nog even =)
((ambtenaar)) non -banej»- tu, da+ kan ('naar beneden toe, dat kan')
((Wim vervolgt in standaardtaal))

De functie 'ironie, humor of satire (extra) tot uitdrukking brengen' vinden we 15 maal
bij de wisselingen, waarvan slechts 3 maal met als richting 'Nederlands -»'. Een
voorbeeld is reeds gegeven in de eerste beurt van (156). Andere voorbeelden zijn
(234) waarin Dorien penningmeester Ward op licht spottende toon verantwoording
aflegt over een aankoop (merk ook de gezien de situatie gemarkeerde aanspreekvorm
op), (235) waarin Hannie tevens de zeurderige toon van een jengelend kind imiteert
en (236) waarin de switch naar het dialect, gecombineerd met een quasi-vermoeid
toontje (het gaat slechts om het inschenken van koffiemelk)zorgt voor een ironische
toonzetting.
(234)
(235)
(236)

Mijnheer van Swieten, ik vindxje krijgt nog wel ' η keer een rekening want
ik heb een mooi stempelkussen
((Joop -4 kind)) Zo, die wordt mooi, netjes (-)
((Hannie —> Joop)) En van mij Joop?
Nou -za + k- 's kijken, now za4k dsR min man os wat in dum ((lacht)) (=
zal ik » Nou zal ik (mij) er maar eens wat in doen')

De functie(s), samengevat onder de noemer 'mitigatie', vinden we 14 maal als een
wisseling, waarvan 4 maal in de richting 'Nederlands -> dialect'.
Uiteraard is ook mitigatie typisch een functie die niet alleen door de switch tot
uiting komt, maar juist door de combinatie van een switch met het op een speciale
toon realiseren van de uiting. Zo ook in (237), genomen uit een plenum.
(237)

((voorzitter)) wi hen dat blertj9 niet, a vœu nimant was st tox eli
proble'm? ('wie heeft dat blaadje =, eh: voor niemand was het toch een
probleem?')
((Joost tot enkele slachtoffers voor wie het dus wel een probleem is))
Tegen betaling van 25 gulden krijgen jullie 'n nieuwe copie

Deze techniek maakt het ook mogelijk om uitingen, bijvoorbeeld directieven die
anders misschien wat al te serieus genomen zouden worden, te "verzachten", te
bagatelliseren. Zie (238)-(240).
(238)

((tot een kind n.a.v. een opmeiking over de jurering van de versjes over
de Tour de Plaisir op quasi-plechtige toon)) DAT bepalen wij wel
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(239)
(240)

((bij het begin van een plenum)) Hou je mond!
((een quasi-complement van Mandy tot Joop, die bereid is lucifers te
halen)) 'n echte man!

In (241), eveneens naar aanleiding van de versjes over de Tour de Plaisir, zien we een
vergelijkbaar geval, nu met als richting 'Nederlands -» dialect'. De rest van de
conversatie verloopt in standaardtaal.
(241)

((Jeanine)) (-) geen gejaag zal 't wel moeten zijn, maar goed ((p))
((Herman)) da+s uw mcnnj ('dat is jouw mening')

De laatste pragmatische functie, 'aandacht trekken en/of vasthouden', speelt evenmin als bij de inserties hier een grote rol. Slechts 6 wisselingen zijn als zodanig
geïnterpreteerd, alle in de richting 'dialect -> Nederlands'. Een voorbeeld is te zien
in (242), een passage uit een bestuursvergadering, waarin de voorzitter het programma voor koninginnedag wil toelichten, maar daarbij gehinderd wordt door een ander
bestuurslid.
(242)

((Joop)) (-) da+s aillit ((p)) ('dat is altijd')
((Harrie)) MAAR die: die intocht *
((onverstaanbaar))
((Joop)) т а я тлх ik e^kas at ркоуката э: ('maar mag ik even het
programma eh:')
((Harrie)) ja· т а к т а к e^fa af ('ja maak maar even af)

Stilistische wisselingen
Evenals bij de inserties is ook bij de w isselingen het nadruk leggen op een boodschap
de meest voorkomende stilistische functie, zij het minder overheersend. 13 wisselin
gen stonden in relatie tot het benadrukken van de boodschap. Zie de volgende twee
voorbeelden.
(243

(244)

((Gemma instrueert enkele leiders en petit comité)) (-) (ks da+ vili dat in
da Ya¡t3 hodda dat anuk эк, ECHT die tabletten inneemt, ε τ η miudsR zit
ni in, (-)(' dus dat jullie dat in de gaten houden dat Anouk ook,=, en moeder
ziet niet in,')
((een meisje)) Oe: ik
heb nog II haren nog nie gekamd
Jfom/elteïi-eten!')
((Anet))
niks г э stot за moj up ('niks je
staat er mooi op')

Het focusen op een deel van de zin, verwant aan het voorgaande, zien we bijvoorbeeld
in
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(245)

((uit een bestuursvergadering)) (-) want da* zal ni ! zœ v0.1 χ da+ к л т і ni
zœ ν0Ί VOER, bijna niet ('want dat zal niet ZO veel χ dat komt niet zo veel
voor, <=)

Andere stilistische functies bij de wisselingen zijn geweest verduidelijking door
herhaling in de andere code (246), uitbreiding van de boodschap (247), een contrast
aangeven (248), iets onverwachts of verrast zijn aangeven (249), en zelfcorrectie op
normatieve gronden (250).
(246)

(247)
(248)

(249)

(250)

((ná het plenum met de ouders))
((Gemma)) « dat zal u+li manik zelaf weTl mitbite'ip ('eh: dat zal (jullie)
Moniek zelf wel meebrengen')
((moeder)) wa геЧІэ? ('wat zegje')
((Gemma)) dat zal Monique zelf wel een keer meebrengen of zo
((over de afstand Twente Nijmegen)) (-) // at is ε*η hel E^nt (-) ' t is ver ('t
is een hele afstand =)
(-) maar oa:! oma komt weer nie en ze χ had ze al razen ('gezegd') op de
kaart staat ' t en /don kwaima wij doR unvaRwaxts aan (-) (= daar kwamen
wij er onverwachts =)
((Annemiek over een bibliothecaresse)) !mux da? o: dan zal za tox weTl
h3+st ε τ η haRteTnval YakReiYa he'ba ((lacht)) ('MOCHT dat? O: dan zal
ze toch wel bijna een hartaanval gekregen hebben')
((Gemma tot Dorien tijdens een bestuursvergadering)) di lit up da χ die
ligt op de kast

Ook bij deze groep wisselingen is de richting 'dialect -»' overheersend, zij het min
der extreem als bij de overeenkomstige inserties. Bij de 44 stilistische wisselingen
verloopt 61,4 % (n=27) van het dialect naar het Nederlands.
4.4.2.1 Samenvatting
Evenals dat te constateren was bij de inserties worden de 2741 wisselingen die op
extra-linguïstisch functioneel niveau getypeerd konden worden, voor een zeer groot
gedeelte aangeduid volgens twee categorieën, i.e. 'aanpassing aan de hoorder(s)' en
de tekstuele switches 'modus-verschuiving/terug naar oorspronkelijke code' en
'citaten e.d.'. Van de overige categorieën zijn 'reactieve accommodatie', 'contextuele switches' en de samengevoegde categorie 'pragmatische switches' nog redelijk
frequent, wat niet gezegd kan worden van de 'performance-switches', 'codeswitching als spreekstijl', 'situationeel gestuurde code-switching' en de 'stilistische
switches'.
Wisselingen als aanpassing aan de hoorder(s) verlopen grotendeels op het niveau
van de gespreksbeurt of inter-sententieel (zie verder 4.5); wat betreft de wisselingen
uit deze categorie die intra-sententieel verlopen kan wat dit aspect betreft op dezelfde
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factoren gewezen worden als die spelen bij het ontstaan van insertiële code-switching
als aanpassing aan de hoorder, i.e. het midden in een uiting wisselen van geadresseerde of het ontbreken van eenduidigheid over de gewenste variëteit bij een of meerdere
hoorders. Drie maal constateerden we een wisseling als aanpassing aan een indirect
geadresseerde.
De tekstuele switches, 'modus-verschuiving etc.' en 'citaten e.d. ', verantwoorden,
zoals al opgemerkt, een groot deel van de wisselingen. Wat betreft 'modusverschuiving etc.' kan daarbij opgemerkt worden dat ook terzijdes als zodanig
aangemerkt zijn; ten aanzien van de citaten, imitaties en parafrases is op te merken
dat dergelijke wisselingen ook "onvolledig" kunnen verlopen, zij het dat dit niet het
meest frequente patroon is.
'Reactieve accommodatie' is bij de wisselingen grotendeels in verband te brengen
met het parallel spreken door een andere spreker in de andere variëteit of met het op
dat moment dominante taalgebruikspatroon. Van belang hierbij is op te merken dat
ons corpus materiaal bevat waaruit een bevestiging blijkt van het gegeven dat een
divergentie qua linguïstische vorm desondanks kan voortkomen uit convergent
gedrag. In vergelijking met de overeenkomende inserties kan geconstateerd worden
dat het (bijna) letterlijk herhalen van woorden van de voorafgaande spreker bij de
wisselingen geen grote rol speelt.
De achtergronden van de contextuele wisselingen wijken niet af van die bij de
overeenkomstige inserties, ook niet wat betreft het kwantitatieve gewicht van de
diverse onderscheidingen. Ook bij de wisselingen spelen voornamelijk de factoren
associatie met bepaalde gespreksonderwerpen, gepreformuleerd taalgebruik en
"lexical need" een rol.
Bij de performance-wisselingen speelt het conversationele aspect van het plotseling moeten/willen reageren of emotioneel getint taalgebruik relatief een grotere rol
dan bij de betreffende inserties.
'Code-switching als spreekstijl' is ook hier vooral een zaak van de zogenoemde
afwisselend-sprekers.
Hoewel situationeel gestuurde wisselingen absoluut gezien weinig frequent zijn,
wordt duidelijk dat situationeel gestuurde code-switching leidt tot wisselingen. In het
onderhavige corpus zijn vooral gewijzigde discourse-kenmerken de basis geweest
voor situationeel gestuurde wisselingen.
Bij de pragmatische functies heeft nu de categorie '"emotive device'" de overhand,
overigens zonder het grote aandeel van door kinderen gerealiseerde code-switching
dat we bij de betreffende inserties zagen. 'Aandacht trekken en/of vasthouden', bij
de inserties de frequentste pragmatische categorie, speelt bij de wisselingen nauwelijks een rol. Daarentegen zien we alleen bij de wisselingen de pragmatische functie
'specificatie van de geadresseerde'.
Wat betreft de stilistische functies, die hier relatief nog minder (kwantitatief)
gewicht hebben dan bij de inserties, kan opgemerkt worden dat ook nu het nadruk
leggen het meest frequent voorkwam.
Over de switchrichting kan ten slotte gezegd worden dat een overwicht van de
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richting 'Nederlands —* dialect' slechts bestaat bij de categorieën 'performancewisselingen', '"emotive device"', 'specificatie van de geadresseerde' en 'reactieve
accommodatie'. Wat betreft de categorie '(in)formaliteit aangeven' is op te merken
dat formaliteit aangeven zonder uitzondering verloopt in de richting 'dialect -> Nederlands' en informaliteit aangeven in de omgekeerde richting.
4.4.3 Extra-linguïstische karakterisering van tussenvormen
Tabel 4.4.3 geeft, weer in volgorde van aflopende frequentie, een kwantitatief
overzicht van de extra-linguïstische karakteriseringen van de tussenvormen.
Tabel 4.4.3

Extra-linguïstische typering van de tussenvormen. Frequenties en
percentages.

Typering

N

%

Performance-switches
Contextuele switches
Aanpassing aan hoorder(s)
Reactieve accommodatie
(In)formaliteit aangeven
Citeren etc.
Mitigatie

313
136
37
5
3
2
1

62,98
27,36
7,44
1,01
0,60
0,40
0,20

Totaal

497

100,00

Het bovenstaande laat zien dat de tussenvormen qua extra-linguïstische typering
eenzijdig van aard zijn; 63 % (n=313) is gekenschetst als voortkomend uit performance-verschijnselen en samen met de 136 contextuele tussenvormen is dan al liefst
90,3 % van de tussenvormen gecategoriseerd. Vergelijkbaar met de situatie bij de
inserties is dan dat, althans relatief gezien, de functie 'aanpassing aan de hoorder(s)'
naast de performance- en contextuele tussenvormen nog enigszins van betekenis is.
Andere functies, i.e. 'reactieve accommodatie', '(in)formaliteit aangeven', 'citeren etc.' en 'mitigatie', zijn kwantitatief gezien te verwaarlozen.
De drie meest frequente categorieön zijn dus dezelfde als bij de inserties met dien
verstande dat bij de tussenvormen de categorie 'performance' zeer dominant een rol
speelt en dat 'aanpassing aan de hoorder(s)' slechts een zeer bescheiden rol speelt.
Tussenvormen als performance-verschijnselen
Ook bij de tussenvormen zijn de performance-switches vanuit het Nederlands in de
meerderheid, zij het in veel minder extreme mate dan bij de wisselingen en inserties.
Bij 55,9 % (n=175) van de 313 performance-tussenvormen is sprake van de richting
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'Nederlands —» tussenvorm'. Performance-tussenvormen onder invloed van conversationele aspecten als plotseling moeten of willen reageren, emotioneel getinte
uitingen e.d. hebben we niet geconstateerd.
Zie verder onderstaande uitingen als voorbeelden van performance-tussenvormen,
resp. in dialect-uitingen (251-254) en standaardtaal-uitingen (255-258). Zie voor de
verdere karakterisering van de tussenvormen 4.2.
(251)
(252)
(253)
(254)
(255)
(256)
(257)
(258)

Ηεί ε τ η уэ клпі эк its mit di -peluda- dan in dum (-) ('hee en je kunt ook
iets met die paarden erin doen')
dan kAwa da гитэі иргутэ ε τ η ds -stilla- кіэж zena of its (-) ('dan
kunnen we de rommel opruimen en de stoelen klaar zetten of iets')
unza YRup nox e^fkas -zyka- ('onze groep nog even zoeken')
at is da+ уэ at zeTlaf -ze'xt- ('het is dat je het zelf zegt')
Die -heji- ('heeft') geen honger geloof ik
ZoMwe we met de kleinere -kindaaa-: ('kinderen') 'n eh: restaurant van
de Roepaan zitten
dus dan -ho:Rda- ('hoor je') wel of het MET levens is afzonder
Oo ik heb al -eTkstRa- ('bewust') niks meegenomen ik dacht //

Contextuele tussenvormen
Bezien we de contextuele tussenvormen nader op de in 4.4.1 en 4.4.2 reeds geïntroduceerde onderscheidingen dan blijken vooral de factoren gepreformuleerd taalgebruik en "lexical need" een rol gespeeld te hebben. Vooral bij tussenvormen onder
invloed van gepreformuleerd taalgebruik in standaardtaal-uitingen zien we veel
regionaal verbreide, en daardoor resistente, taalvormen optreden, waardoor dergelijke tussenvormen uiteraard nauwe verwantschap tonen met de hiervoor behandelde
performance-tussenvormen. Vergelijk de volgende uitingen.
(259)
(260)
(261)
(262)

((uit het ouders-plenum)) Voor VEEL kinderen is 't eh: de eerste keer dat
ze: ZO lang, -van hœis af уаті-, zonder ouders (= logeren, =)
(-) dan denk ik bij -mein еіуэ- MIJN god MOET dat nou weer (= mezelf
-)
(-) da vinden die -Ыа'уэ- ook prachtig (= kinderen =)
Daar hebben jullie niks -me· ta dun- (= mee te maken')

Gepreformuleerd taalgebruik in dialect-uitingen zijn daarentegen spaarzaam en
hebben betrekking op plaatsaanduidingen, zoals in
(263)
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meT:n lo-pa wa ze'kaR (-) dœR da -bRe'jaweTx- ετη dam ('morgen lopen we
zeker over de Bredeweg en dan:')

Contextuele tussenvormen die we primair willen kenschetsen als voortkomend uit
"lexical need", zien we zowel in dialect- als in standaardtaal-uitingen. Bij de dialect
uitingen zien we in deze categorie de vormen -Ьэіадяеік- (zie ook 3.3 en 4.2) en
-bavobalt- veelvuldig optreden. Zie verder (264)-(267), en (268)-(269) voor enkele
voorbeelden in standaardtaal-uitingen.
(264)

(265)
(266)

(267)
(268)
(269)

кк'шэ stAkskas ytbe'lda -Ьэіаднеікзіэ- dnp Ьэ сенЬэк van ((HA)) up
ε*η уэуе^ э moment (-) ('kleine stukjes uitbeelden belangrijkste dingen
bijvoorbeeld van = op een gegeven moment')
(-) -Ьэ оЬэк- dan In hin zeen ρετφ (-) ('bijvoorbeeld dan ligt hier zo'n
paadje')
эітц dan doRin di э di клті -waRSxeinlsk- ((lachend)) е-пэ э: эпІ E^kas
кккэ, (-) ('ehm: dan Dorien die eh die komt waarschijnlijk = één avond
even kijken,')
(-) dan deja wij эк (-) рнутэ ετη apsis don у t da -bomyoRt- Ьэ:1э, (-) ('dan
deden wij ook (-) pruimen en appels daar uit de boomgaard halen,')
(-) of eh: -spiyab- ([afgunst opwekken]) met dat snoep allemaal, dat is
ook niet de bedoeling, (-)
(-) dat eh heeft eh ((ρ)) niks te -badceida- (= betekenen')

Veel minder dan bij de inserties en de wisselingen speelt de factor associatie met
bepaalde gespreksonderwerpen een rol. Enkele van de weinige voorbeelden zijn
-imitja- in (270) waar het gaat over een pasgeboren baby, en -э эяіечіэ- in (271).
(270)
(271)

za 1ιε4 εχη -meitja- ετη now ε'η JAqkska ('ze heeft een meisje en nu een
jongetje')
(-) want hccR O'ma is о эніечіэ- van da we^Jc ε τ π (-) ('want haar oma is
overleden deze week en')

De overige in 4.4.1 en 4.4.2 genoemde factoren zijn nauwelijks of niet van belang bij
de tussenvormen. Alleen kan hier nog gewezen worden op de in de dialect-uitingen
redelijk frequent optredende tussenvormen -bancja- en -гтГэ-, die we niet anders dan
als 'overig' konden kwalificeren. Bij -bane-ja- speelt wellicht mee dat sprekers, o.a.
in het onderwijs, zo vaak gewezen zijn op de "foute" variant onder (uit umdaR) dat
beneeje steeds meer de vaste keuze wordt Vergelijk overigens de volgende twee ui
tingen waaruit blijkt dat ook -ondaR- als tussenvorm niet verdwijnt
(272)
(273)

((een van de kinderen op het kamp)) wat zijn ze -ondaR- aan het doen (-)
((een van de leiders op het kamp tot Joop)) (-) kum as e'fkas mit поя bane'ja-, want э: ('kom eens even mee naar beneden, want eh:')

Ter afsluiting kan opgemerkt worden dat ook de contextuele tussenvormen in
meerderheid vanuit het dialect gerealiseerd zijn. Het verschil is echter minder groot
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dan bij de inserties en de wisselingen. 60,3 % (n=82) van de contextuele tussenvormen is gerealiseerd in dialect-uitingen.
Tussenvormen als aanpassing aan de hoorder(s)
De 37 tussenvormen die zijn geïnterpreteerd als 'aanpassing aan de hoorder(s)'
vertonen in veel opzichten overeenkomsten met de overeenkomstige inserties. Zeer
waarschijnlijk is hun voorkomen dan ook terug te voeren op dezelfde overwegingen
zoals we die aan de orde stelden in 4.4.1, o.a. dat het verschijnsel op zich specifiek
zal zijn voor dialect-standaardtaal-situaties, vanwege de grote onderlinge verstaanbaarheid. Het feit dat een vorm van, linguïstisch gezien, gedeeltelijke aanpassing aan
de hoorder in enkele gevallen leidt tot tussenvormen heeft dan wellicht vooral te
maken met min of meer toevallige en/of persoonsgebonden factoren, bijvoorbeeld
een woord niet zo snel volledig kunnen realiseren in de andere variëteit
Een eerste overeenkomst met de inserties is al de richting van de tussenvormen:
ook hier is de richting 'dialect - » ' zeer dominant; in 83,8 % (n=31) van de gevallen
wordt zo'n tussenvorm gerealiseerd in een dialect-uiting.
Verder zijn de situaties waarin we beide soorten 'aanpassing aan de hoorder'
vinden in hoge mate identiek, zoals tijdens de familie-conversaties met de Twenten
(274 en 275) en in situaties, waar de op een bepaald moment geprefereerde code niet
altijd duidelijk is, zoals in plenums of bepaalde commissie-bijeenkomsten. (274) is
een voorbeeld uit de familie-conversaties, waar in de tussenvorm de verlenging van
/ei duidelijk achterwege blijft.
(274)
(275)

e n pa hu cult is a -vgifanse'stix- ok yawe^st of ni? ('en = hoe oud is eh:
65 ook geweest of niet?')
((tot meerdere geadresseerden)) ja: -van da we'k- bin ik dan э: muta уэ+п
he Іэрэ maandag, (-) ('ja: afgelopen week ben ik er moeten gaan helpen
=) T

De volgende twee uitingen zijn eveneens gericht tot meerdere personen met verschil
lende taalachtergrond, resp. uit een commissie-bijeenkomst (276) en een plenum
(277 en 278).
(276)
(277)
(278)

248

huva man tun of tweTl3f -owans- Іэ zin di da + e'fs іэя bssxikiq stexl3 (-)
('hoeven maar 10 of 12 ouders te zijn die dat even ter beschikking stellen')
(-) man stets -muss- we іклх у t alen al vœu dat stum к а т р уж (-) ('maar
steeds moesten we achteruit alleen al voor dat stomme kampvuur')
Leest e^fs idaRe-n ve'Rdaa з hun eigen post doen dan Αε'-χΙ- jo-p e^fa ετη
Ьлп βίκαΐβΎσ yt (= even iedereen verder eh: = door dan legt Joop even aan
hun stratego uit')

In (279) ten slotte wordt er gesproken tot een afwisselend-spreker, eveneens tijdens
een plenum.
(279)

(-) ne: onder leiding van jou yadom, da+ -yei- don ds к0'кэ kent, up do
Ruponi (-) Amda+ -yei- ε'η Ьэк£тпгіэ bint van (-) (= gedaan, dat jij daar de
keuken «=·, op de Roepaan (-) omdat jij een bekende bent van')

De samenhang tussen inserties als aanpassing aan de hoorder en de betreffende
tussenvormen komt ook naar voren uit het gegeven dat beide verschijnselen veelal
samen gaan, zoals hiervoor in (274)-(275) en (278)-(279).
In (280) en (281) geven we twee van de slechts 6 gevallen waarin een tussenvorm als
aanpassing aan de hoorder voorkomt in een standaardtaal-uiting. In (280) betreft het
een uiting van Dorien tot een dialectsprekende leidster van de korfbalclubtijdensde
inschrijving voor de vierdaagse, in (281 ), een uiting van Marian, is tevens ook sprake
van het bevorderen van een informele, gemoedelijke sfeer door het gebruik van de
tussenvorm.
(280)

-heTt- ('heeft') ze d'r toch nog tien bij elkaar kunnen / /

(281)

-heT- ('heb')yc dochter nog gezien gisteravond of nie meen

Reactieve accommodatie
Uiteraard valt over deze categorie met maar 5 realiseringen, alle in dialect-uitingen,
weinig te zeggen. We zien echter ook bij deze categorie overeenkomsten met de
vergelijkbare inserties, d.w.z. dat de reactieve accommodatie plaatsvindt onder
invloed van het op dat moment dominante taalgebruikspatroon, het parallel aan de
spreker spreken in de andere variëteit of door het herhalen van de voorgaande
spreker. Als voorbeeld geven we (282) uit de familie-conversaties, waar de betreffende tussenvorm tot stand komt onder invloed van het parallel spreken in de
standaardtaal.
(282)

((na een vraag over het gebruik van een hogedrukpan))
((An)) э: da+ we'k ni,
weet ik niet, zou ik niet
((Afke))

zouk ni we'ts da+ -d£Tn]k- ík ni. (-) ('O: dat
weten. Dat denk ik niet.')
Nee dat denk ik niet, dat hoeft toch niet / /

Pragmatische tussenvormen
De slechts 4 tussenvormen met een pragmatische achtergrond zijn alle in standaardtaal-uitingen gerealiseerd; het gaat 3 maal om het aangeven van een informelere sfeer
(283), en eenmaal om een geval van mitigatie (284), i.e. het aangeven dat het vooral
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niet gaat om het organiseren van een groot opgezet spel.
(283)

(284)

((bij de bloemenverkoop op de laatste dag van de vierdaagse; tot een
slandaardtaalsprekende klant)) Oo, 't is, qfbraakprijzen hè
((klant)) -vinda- ('vind je') dat zelf! ((lachje))
((in een commissie-bijeenkomst)) OF EEN dag eh : ее χ bijvoorbeeld met
posten steeds eh: een keer een -5рет1экэ-, ('spelletje') iets doen, een keer
iets maken (-)

Citeren
Twee maal behoorde een tussenvorm tot de tekstuele categorie, i.e. tot de categorie
'citeren etc.', beide in een standaardtaal-uiting. In (285) gaat het om het citeren van
een dialect-sprekend persoon, in (286) is er eigenlijk vooral sprake van imiteren: Met
de feminiene vorm ridderinnekes wordt namelijk duidelijk gerefereerd aan de in de
camavalstijd gebruikelijke aanspreekvorm voor de vrouwelijke feestvierders.
(285)
(286)

en toen had ie nog gezegd -wa heTk- ('wat heb ik') toch weer lekker
gegeten
((tot de kinderen bij de driedaagse)) Ridders en -RidaRinakas-, jonkvrou
wen ((p)) ((zie verder 214))

4.4.3.1 Samenvatting
Alle 497 tussenvormen konden getypeerd worden op extra-linguïstisch functioneel
niveau. Daarentegen is deze typering echter eenzijdig van aard. Weliswaar zijn de
drie frequentste categorieën dezelfde als bij de inserties, i.e. 'performance', 'contextueel gemotiveerd' en 'aanpassing aan de hoorder(s)', maar de categorie 'performance' op zich is al van toepassing op 62,98 % (n=313) van de tussenvormen; de
categorie 'contextueel' verantwoordt 27,36 % (n=136) en 'aanpassing aan de
hoorder(s)' nog slechts 7,44 % (n=37). De overige 11 tussenvormen zijn getypeerd
als 'reactieve accommodatie' (n=5), '(in)fonnaliteit aangeven' (n=3), 'citeren etc.'
(n=2) en 'mitigatie' (n=l).
Wat betreft de performance-tussenvormen kan hier volstaan worden met de
opmerking dat dergelijke tussenvormen onder invloed van conversationele aspecten
als plotseling moeten of willen reageren, emotioneel getinte uitingen e.d. niet
geconstateerd zijn.
Bij de contextuele tussenvormen zien we vooral de invloed van de factoren
gepreformuleerd taalgebruik en "lexical need". De factor gepreformuleerd taalgebruik zien we daarbij vooral in standaardtaal-uitingen; voorzover dergelijk gepreformuleerd taalgebruik betrekking heeft op wijd verbreide, resistente taalvormen is er
sprake van nauwe verwantschap met performance-tussenvormen.
Los van deze beide factoren komen enkele tussenvormen, met name -Ьэпе^э- en
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-ετί3-, vrij frequent voor, die niet anders dan als 'overig' te kwalificeren zijn.
Tussenvormen als 'aanpassing aan de hoorder(s)' vertonen in veel opzichten
overeenkomsten met de overeenkomstige inserties. Zeer waarschijnlijk is hun
voorkomen dan ook terug te voeren op dezelfde overwegingen zoals we die aan de
orde stelden in 4.4.1, o.a. dat het verschijnsel op zich specifiek zal zijn voor dialectstandaardlaal-situaties, vanwege de grote onderlinge verstaanbaarheid.
4.4.4 Conclusie
Wat duidelijk naar voren komt uit 4.4.1 - 4.4.3 is dat de aard van de code-switching,
i.e. inserties, taalwisselingen of tussenvoimen, samengaat meteen verschillende ver
deling van de extra-linguïstische karakteriseringen; met name geldt dit voor de drie
meest frequente typeringen 'aanpassing aan de hoorder(s)*, 'contextuele code-switching' en 'performance-switches'.
Op de relatie extra-linguïstische karakterisering - vorm van de switch gaan we
echter uitgebreider in in 4.5. Dientengevolge beperken we ons ter afsluiting van 4.4.
tot de door ons onderscheiden extra-linguïstische karakteriseringen in hun algemeenheid, los van de verdeling in insertiële code-switching etc.
Tabel 4.4.4 geeft om te beginnen een totaal-oveizicht van deze karakteriseringen,
zoals steeds in volgorde van aflopende frequentie. 41 switches konden niet nader getypeerd worden.
Overeenkomend met de gegevens uit de literatuur (zie 1.2) fungeren ook in ons
corpus de meeste switches als aanpassing aan de hoorder(s), en, zoals al uiteengezet
in 3.3.4, betreft dat het aanpassen aan het overwegende en/of geprefereerde taalgebruik van de toegesprokene(n). In een dialect-standaardtaal-situatie is er uiteraard
nauwelijks of niet sprake van een aanpassing aan de hoorder vanuit de overweging
dat de geadresseerde het gesprokene anders niet zou verstaan, zeker niet in een dorp
als Otters um, waar steeds meer standaardtaalsprekers autochtoon zijn en opgevoed
zijn in een gezin met dialectsprekende ouders, terwijl dialectsprekers ter plaatse
sowieso het Nederlands goed tot zeer goed beheersen, zowel produktief als receptief.
Tegelijkertijd kan opgemerkt worden dat dit zich aanpassen aan de geadresseerde
bijna uitsluitend een aangelegenheid is van de dialectsprekers (zie ook 4.1), die standaardtaal spreken tot niet-dialectsprekers en dialect tot dialectsprekers. Een 'aanpassing aan de hoorder(s)' is 1215 maal afkomstig van een dialectspreker en slechts 29
maal van een standaardtaalspreker; de overige gevallen komen van afwisselendsprekers of van sprekers met onbekende taalachtergrond. Dit zal enerzijds te maken
hebben met het gegeven dat de standaardtaalsprekers zich niet voldoende vaardig
achten in het spreken van het dialect, maar anderzijds zeker ook met het gegeven dat
de verhouding dialect-standaardtaal er een is van L- vs. H-variëteit. Daarmee is het
Nederlands spreken door dialectsprekers tot standaardtaalsprekers de ongemarkeerde keuze. In de termen van Gumperz (zie 1.2): de verandering van code gebeurt
zonder dat de relevante co-occurrentie-verwachtingen geschonden worden. Het feit
dat code-switching als aanpassing aan de hoorder grotendeels verloopt op het niveau
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Tabel 4.4.4

Extra-linguïstische typering van het totaal aantal switches. Frequenties en percentages.

Typering

N

%

Aanpassing aan hoorder(s)
Contextuele switches
Performance-switches
Modus-verschuivingAerug naar oorspronkelijke code
Reactieve accommodatie
Citeren etc.
Code-switching als spreekstijl
Stilistische switches
"Emotive device"
Situationeel gestuurd
Afsluiting/verandering van gespreksonderwerp
(In)formaliteit aangeven
Specificatie geadresseerde
Ironie etc.
Mitigatie
Aandacht trekken/vasthouden

1506
1296
1025
641
292
179
158
90
61
55
48
43
28
25
17
10

27,51
23,68
18,72
11,71
5,33
3.27
2,89
1,64
1.11
1,00
0,88
0,79
0,51
0,46
0,31
0,18

Totaal

5474

100.00

van beurten en zinnen (zie verder 4.5) is wellicht een weerspiegeling van deze ongemarkeerdheid.
We hebben er echter ook op gewezen dat dit "verwachte patroon", hoe frequent ook
gehanteerd, niet altijd gevolgd wordt Uit de observaties blijkt dat tot niet-dialectsprekers ook dialect gesproken wordt, observaties, die verder ook bevestigd worden
door gegevens uit ons corpus. Zo blijken van de wisselingen die door dialectsprekers
tot standaardtaalsprekers direct geuit zijn, dus zonder dat er expliciet sprake was van
een indirect geadresseerde, er nog altijd 87 verlopen te zijn in de richting 'Nederlands
-» dialect'. Bovendien is er in dergelijke omstandigheden 42 maal sprake geweest
van alleen een Nederlandse insertie in een dialect-uiting en 11 maal van een
tussenvorm in een dialect-uiting, gegevens die eveneens wijzen op het gebruik van
dialect tot standaardtaalsprekers. We hebben er al op gewezen (zie o.a. 4.1 en 4.4.1)
dat dit op het eerste gezicht "gemarkeerde" taalgebruik te maken heeft met het
gegeven dat dialectgebruik tot niet-dialectsprekende intimi of goede bekenden
geaccepteerd is in een gemeenschap als de Ottersumse. Tekenend in dit verband is
ook dat 6 van de bovengenoemde 87 wisselingen gescoord zijn als 'aanpassing aan
de hoorder', maar dat het in alle 6 gevallen daarentegen wel gaat om het taalgebruik
van een dialectspreker tot een intimus, c.q. goede bekende.
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Verder lijkt met name het zich gedeeltelijk aanpassen aan de hoorder door
bijvoorbeeld insertiële code-switching vooral bevorderd te worden in situaties, waar
het door de samenstelling van de groep toegesprokenen of door het gedrag van een
of meer geadresseerden moeilijk is op consistente wijze gebruik te maken van de ene
of de andere variëteit.
Onder geen van de geschetste omstandigheden is door geadresseerden blijk
gegeven van het interpreteren van dergelijk op het eerste gezicht gemarkeerd
taalgebruik als divergent gedrag. We kunnen in deze gevallen, voorzover het gaat om
de functie 'aanpassing aan de hoorder(s)', dan ook niet spreken van "asymmetrie",
(mogelijk) gemotiveerd door zaken als het zich bewust niet willen convergeren aan
de gesprekspartner of het willen benadrukken van de eigen identiteit (Gorter 1987;
zie ook 4.1). Linguïstisch gezien divergent taalgebruik blijft onder voorwaarden als
boven geschetst gepercipieerd als ongemarkeerd.
Onder contextuele code-switching hebben we alle vormen van code-switching gerangschikt die gerelateerd konden worden aan linguïstische en/of extra-linguïstische
factoren uit de context van de boodschap en die anderzijds niet gerelateerd konden
worden aan veranderingen in de situatie of aan pragmatische of stilistische intenties
van de spreker, terwijl ze ook niet voortkwamen uit performance-verschijnselen.
Op kwalitatief-interpretatief niveau hebben we dergelijke contextuele codeswitches kunnen relateren aan vijf mechanismen die leiden tot deze vorm van codeswitching, resp. een door het gespreksonderwerp opgeroepen associatieproces, het
voorkomen van gepreformuleerd taalgebruik, het gebruiken/Ophalen" van taalvormen die het snelst of het best bereikbaar zijn ("lexical need"), "triggering" in de
oorspronkelijke betekenis van Clyne (1967,1972) en structureel-linguïstische oorzaken. We hebben deze vijf onderscheidingen verder niet gekwantificeerd vanwege
hun te weinig abstracte en hun te specifieke karakter, waardoor de grenzen tussen
deze categorieën eerder geleidelijk zijn dan absoluut. Bovendien is de mate van
voorkomen van de diverse "soorten" contextuele code-switching sterk afhankelijk
van de gespreksonderwerpen of de omstandigheden waaronder de data verzameld
zijn. Desondanks is wel duidelijk dat "triggering" volgens Clyne en structureellinguïstische oorzaken een minder prominente rol spelen dan de andere drie mechanismen.
Ondanks het feit dat in ons onderzoek de invloed van het gespreksonderwerp op
code-switching niet expliciet bestudeerd is door het gespreksonderwerp als een afzonderlijke variabele te analyseren (vgl. hiervoor bijv. Genishi 1981:146) kunnen we
wel in het kader van contextuele code-switching het volgende opmerken over de
effecten van het gespreksonderwerp. In die gevallen waarin het gespreksonderwerp
een rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van (contextuele) code-switching, is
dit terug te voeren op het verwachte mechanisme dat een variëteit geassocieerd wordt
met die maatschappelijke terreinen, waar die variëteit de ongemarkeerde code is: de
standaardtaal op buiten het privé-leven gelegen gebieden als onderwijs, gezondheidszorg, organisatie, etc., het dialect op informele, op het persoonlijk leven
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georiënteerde gebieden als de thuissituatie, de vnendenknng, de buurt, etc. Meer op
indirecte wijze speelt dit mechanisme ook een rol bij gepreformuleerd taalgebruik en
"lexical need". Vaste uitdrukkingen en begrippen uit de thuissituatie bijvoorbeeld
zullen tenderen naar een realisatie in het dialect, terwijl bij uitdrukkingen en
begrippen uit het onderwijs het Nederlands zal domineren.
Tegelijkertijd zijn er geen aanwijzingen dat de invloed van een gespreksonderwerp
leidt tot complete code-veranderingen; de meeste code-switching op dit niveau is insertieel van aard of er is hoogstens sprake van een langer aanhouden van de
geswitchte variëteit door triggering. Blijkbaar is het gespreksonderwerp niet zo'n
bepalend kenmerk van een communicatie-situatie, dat een wijziging alleen daarvan
leidt tot een volledig co-occurrente wijziging in de te hanteren variëteit.
Minder verwacht is het gegeven dat aanduidingen voor personen als 'ouders',
'kleintjes', e.d. leiden tot zo'n frequente code-switching, dat een ontwikkeling tot
ontlening in het verschiet ligt. Dat juist deze betekenisgebieden aanleiding zijn tot
(contextuele) code-switching zal te maken hebben met de positie van het dialect als
L-variëteit in het algemeen en meer in het bijzonder met de marginalisering van het
dialect als taal in de primaire socialisatie. Deze laatste ontwikkeling (zie ook 3.1.2)
duidt tevens op een nog steeds verdergaand statusverlies van het dialect, een
ontwikkeling die we bevestigd zien in het voorkomen van contextuele codeswitching onder invloed van het willen vermijden van als primair gevoelde dialectkenmerken.
De geleidelijkheid van de grenzen tussen de door ons aangebrachte onderscheidingen in contextuele code-switching en het verschil in gebruiksfrequentie tussen de ene
of de andere contextuele switch bevestigt de moeilijkheid van het onderscheiden van
(bepaalde vormen van) code-switch ing en ontlening (vgl. o.a. Pfaff 1979); anderzijds
pleit dit inzicht voor het standpunt van Shaffer (1978:270) dat een mogelijke weg
naar het tot stand komen van ontleningen frequente code-switching is, waarmee
tevens gezegd is dat er bij het verschil tussen code-switching naar incidentele items
en ontlening eerder sprake is van een continuum dan van een absoluut verschil. Zie
overigens ook Haugen (1953,1956) in 1.1.
Met name contextuele code-switching onder invloed van structurele oorzaken of
onder invloed van het willen vermijden van primaire dialectkenmerken wijst nog op
een ander continuum, namelijk dat tussen bepaalde vormen van code-switching en
(extern gemotiveerde) laai- i.e. dialect-verandering, een continuum dat uiteraard nog
duidelijker wordt bij de performance-switches. Tevens moeten we echter opmerken
dat (contextuele) code-switching even goed kan leiden tot een vorm van dialectbehoud in die gevallen waarin de code-switching leidt tot het gebruiken van dialect,
zeker als dat ook gebeurt door van huis uit standaardtaalsprekers.
Desondanks moet echter geconstateerd worden dat bij contextuele code-switching
vooral geswitcht wordt van het dialect naar het Nederlands, vooral insertieel, en dat
tekent eens te meer de huidige zwakke positie van het dialect tegenover de standaardtaal waardoor het dialect meer en meer schatplichtig wordt aan de standaardtaal,
wanneer het gaat om het vorm geven aan onderwerpen van buiten de eigen
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vertrouwde omgeving van de spreker in het algemeen of aan nieuwe begrippen en uitdrukkingen in het bijzonder.
Het perspectief op een continuum tussen code-switching en dialect-verandering is
eveneens vast te stellen bij de switches die alleen maar beschouwd kunnen worden
als performance-verschijnselen. Dit zal vooral het geval zijn bij de performanceswitches en tussenvormen met als richting 'dialect—»' en we zullen op dit aspect dan
ook terugkomen in 4.5 en 4.6. Anderzijds verlopen juist de performance-switches,
en met name de betreffende inserties en wisselingen, grotendeels van hetNederlands
naar het dialect en dit wijst op interferentie in de niet-normatieve descriptieve
betekenis van Weinreich (1974) (zie 1.2), een verschijnsel dat uiteraard ook wel te
verwachten is in een dialect-standaardtaal-situatie, waar enerzijds de betreffende
"codes" zo nauw met elkaar verwant zijn en waar anderzijds sprekers beide
variëteiten in nagenoeg gelijke mate beheersen.
Het relatief hoge aantal van de performance-switches zou dan ook specifiek
kunnen zijn vooreen dialect-standaardtaal-situatie, maar om deze gedachte te toetsen
aan vergelijkbaar onderzoek in een bilinguale situatie zou ook daar sprake moeten
zijn van een hoge mate van evenwichtige tweetaligheid. Een ander probleem is echter
dat deze vorm van code-switching zelden of nooit expliciet als een categorie
onderscheiden wordt
In het kader van dit hoofdstuk is het belang van performance-switches verder
beperkt. In 4.5 en 4.6 komen we uitgebreider terug op deze categorie switches.
Een niet onaanzienlijk aantal switches heeft te maken met tekstuele aspecten, resp.
'modus-verschuiving* (zoals het afwisselen van (voor)lezen en converseren, het begeleidend spreken bij iets opschrijven, terug naar de conversatie na een citaat), het
terugkeren naar de oorspronkelijke code na een switch, het uiten van een terzijde,
(letterlijk) citeren, parafraseren of imiteren. Het grootste aandeel in deze tekstuele
code-switching wordt geleverd door switches die voortkomen uit het terugkeren naar
de door de spreker oorspronkelijk gehanteerde code (N=362) en uit de zogenoemde
"modus-verschuiving" (N=239); code-switching ten gevolge van een terzijde is 40
maal geconstateerd.
Met name bij de groep 'citaten etc. ' is de code-switching niet altijd louter tekstueel,
maar kunnen ook intenties als ironie e.d. een rol spelen.
Verder kan opgemerkt worden dat niet alle citaten in perfecte co-occurrentie met
een switch gerealiseerd worden, ondanks het feit dat verreweg de meeste tekstuele
switches gerealiseerd worden als een wisseling (zie4.5). Switches worden "te vroeg"
of "te laat" ingezet of er is alleen maar sprake van insertiële code-switching; dit
laatste speelde met name een rol als de spreker een te citeren code niet voldoende
beheerste. Of bij dergelijke onvolledige citaat-switches ook de invloed van een of
meerdere geadresseerden een rol heeft gespeeld, zoals bij Clyne (1972:99-101), is in
onze data niet na te gaan. Wel maken deze gevallen duidelijk dat ook bij deze
categorie code-switching de spreker als het ware "voor de keuze staat" in hoeverre
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hij de switch zal integreren in zijn lopende uitingen en in zoverre zijn ook tekstuele
switches van belang voor een beter inzicht in het proces van code-switching in het
algemeen. Observaties met betrekking tot het niet geheel synchroon verlopen van
citaten en code-switching zijn verder nog te vinden bij Lance (1975:144) en Gumperz (1982a:82-83).
Een belangwekkende bron voor code-switching vormen de verschijnselen die wij
samengevat hebben onder de term 'reactieve accommodatie', waarmee we de relatie
met het verschijnsel "response matching" (Giles & Powesland 1975:149-153; Beebe
1981) en "sequential" en/of "symmetrical switching" (Valdés-Fallis 1976) willen
aangeven. Zie verder 3.1.2.
In ons materiaal komt code-switching als 'reactieve accommodatie' vooral voor
onder invloed van het op een gegeven moment dominante taalgebruikspatroon, onder
invloed van het volgen van het taalgebruik van een parallel aan de spreker aan het
woord zijnde andere spreker en als het helemaal of bijna helemaal letterlijk overnemen van taalelementen van een direct voorafgaande spreker; dit laatste deed zich
vooral voor bij de inserties.
De twee eerstgenoemde factoren wijzen erop dat deze vorm van code-switching
raakvlakken heeft met mechanismen die een rol spelen bij contextuele codeswitching, terwijl zeker de laatstgenoemde factor wijst op een bewuster proces van
accommodatie. Het accommoderen in meer intentionele zin krijgt al meer relief in
die gevallen, waarin de 'reactieve accommodatie' leidt tot linguïstisch divergent
gedrag doordat sprekers ieder hun eigen dialect spreken, dat echter tegelijkertijd
convergent gedrag is in psychologisch opzicht.
Het toch niet te verwaarlozen aandeel van 5,33 % van deze reactieve accommodatie in ons materiaal vestigt de aandacht op het gegeven dat zo weinig aandacht is/
wordt besteed aan deze bron van code-switching. Meer aandacht voor dergelijke in
de psychologie al lang bestudeerde mechanismen (zie bijv. Verplanck 1955, Krasner
1958, Barik & Lambert 1960) kan enerzijds een al te snelle intentionele interpretatie
van code-switching, en taalvariatieverschijnselen in het algemeen, voorkomen,
terwijl anderzijds toch ook de aandacht wordt gevestigd op meer verklaringen dan
alleen interferentie e.d. In die zin is meer aandacht voor dit verschijnsel geboden in
al het taaivariatie-onderzoek.
Ook dient echter opgemerkt te worden dat 'reactieve accommodatie' tevens laat
zien hoe moeilijk het is om precies te ontrafelen waar louter reactief (taal)gedrag
overgaat in intentioneel, c.q. interactief, gedrag.
Het is uiteraard mogelijk een kwalificatie als "code-switching als spreekstijl" op een
groter aantal switches dan de 158 genoemde van toepassing te verklaren, bijvoorbeeld op het inserüeel en intra-sententieel code-switchen als aanpassing aan de
hoorder(s) tijdens plenaire bijeenkomsten. Echter, omdat we dergelijke code-switching toch eerst en vooral zien in functie van aanpassing aan de hoorders en omdat
dit aspect meer inzicht biedt in de achtergronden van code-switching dan de meer
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descriptieve kwalificatie 'code-switching als spreekstijl', hebben we de laatste term
strikt beperkt tot die gevallen, die eenduidig als zodanig te benoemen waren.
Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat 'code-switching als spreekstijl' voornamelijk een aangelegenheid was van afwisselend-sprekers en dat dientengevolge het kwantitatieve aandeel van deze vorm van code-switching relatief gering
is; vergelijk 4.1 ten aanzien van het aandeel van de afwisselend-sprekers aan de materiaalverzameling.
Tegen de achtergrond van de ruime aandacht voor stilistische functies van codeswitching in met name de vroegere code-switchingliteratuur is het aandeel daarvan
in ons materiaal gering. Een mogelijke verklaring voor dit gegeven is wellicht
gelegen in de aard van een dialect-standaardtaal-situatie, waarin sprake is van een
hoge mate van evenwichtig bidialectalisme bij dialectsprekers, gecombineerd met
een lage status van het dialect, waardoor code-switching frequent optreedt en wel
onder invloed van een diversiteit aan factoren. Het geringe aandeel van stilistische
switches (en in mindere mate geldt dit ook voor de pragmatische switches) is dan
vooral een relatieve kwestie.
Bovendien moet bedacht worden dat een bepaalde stilistische wending in een
uiting nooit door een switch alleen gerealiseerd wordt; er is altijd tevens sprake van
het gebruik van andere markeringen als nadruk, een verandering in toonhoogte,
tempo of intonatie e.d., die mede dienen als 'contextualisatie-teken' (vgl. 1.2) voor
de juiste inschatting van de functie van de switch. In het voorgaande hebben we dan
ook meermalen gesproken van stilistische functies gerelateerd aan of gepaard gaande
met code-switching. Dit impliceert echter ook dat de door ons geconstateerde
stilistische functies ook zonder code-switching gerealiseerd kunnen worden en dit
kan een tweede verklaring zijn voor het relatief geringe aandeel van "stilistische
code-switches".
Bezien we deze stilistische code-switches nader dan blijkt vooral sprake te zijn
geweest van nadruk leggen en het focusen op een deel van de boodschap. Verder
hebben we verduidelijking door herhaling in de andere variëteit en uitbreidin;; van
de boodschap geconstateerd, het benadrukken van een tegenstelling en iets onverwachts of verrast zijn aangeven. Slechts twee maal was sprake van een normatieve
zelf-correctie; hierbij moet meteen opgemerkt worden dat dergelijke zelf-correcties,
dus afgezien van zelf-onderbrekingen om de uiting geheel of gedeeltelijk opnieuw
te beginnen, sowieso bijzonder zeldzaam zijn in heel het databestand. De zinnen (69)
en (76) in 4.3 bevatten enkele van de zeer zeldzame gevallen.
Stilistische switches zijn voor een groot gedeelte als insertie gerealiseerd (n=46,
d.i. 51,1 % van het totaal van 90), wat vooral op rekening komt van het nadruk leggen
en het focusen op een deel van de uiting. Van belang hierbij is dat op deze wijze vooral
ook functiewoorden als pers. vnw'en e.d. prommenter in de aandacht gebracht
kunnen worden; zie hiervoor verder ook 4.5.
Ook ten aanzien van de pragmatische switches kunnen we opmerken dat hun aandeel
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in het totaal relatief gering is, zij het dat dat hier in mindere mate geldt dan voor de
stilistische switches. Wat betreft de achtergronden hiervoor kan gewezen worden op
de hierboven gegeven overwegingen ten aanzien van de stilistische switches.
De frequentie van de afzonderlijk onderscheiden pragmatische switches is terug te
vinden in tabel 4.4.4 met de switches met als functie '"emotive device"' als de frequentste groep en de groep 'aandacht trekken en/of vasthouden' als minst frequente.
Beschouwen we de stilistische en pragmatische switches samen als "conversationele code-switching" (Gumperz 1982a:59 evlg.; vgl. 1.2) dan zou Gumperz' oppositie 'we-code' - 'they-code' hierop van toepassing moeten zijn; de Tl als ' we-code',
bij ons in de grote meerderheid van de gevallen het dialect, impliceert een gevoel van
inclusie, een persoonlijke betrokkenheid, terwijl de T2, bij ons in het algemeen de
standaardtaal, het tegenovergestelde uitdrukt
Een kritische beschouwing van onze data op dit punt laat echter zien dat dergelijke
"semantische" (Gumperz 1982a) implicaties in ons geval slechts gedeeltelijk opgaan
en zeker geen vaststaand gegeven vormen.
Duidelijk ondersteunend voor Gumperz' gedachtengang is het gegeven dat de
stilistische switches die 'iets onverwachts, verrast zijn' aangeven (zie bijv. 249) en
de pragmatische switches met als typering '"emotive device'" (zie bijv. 123-125 en
215-216) elk op één na geheel in de richting 'Nederlands -» dialect' verlopen; de
respectieve switches met de omgekeerde richting waren in beide gevallen afkomstig
van afwisselend-sprekers. Bovendien verlopen alle switches die gepaard gaan met
het crearen van een informelere sfeer in de richting 'Nederlands -» dialect' (zie bijv.
223). In al deze gevallen kan men inderdaad wijzen op het tot stand komen van een
'persoonlijke noot' door de switch.
Daarnaast zijn er echter categorieën conversationele switches waarvoor de relatie
'Nederlands -> dialect - persoonlijk, c.q. inclusief gevoel' slechts incidenteel bevestigd wordt. ΊΑ zijn erbij stilistische switches als 'nadruk leggen, focusen op een (deel
van de) boodschap' of 'uitbreiding van de boodschap' en bij de pragmatische
switches met als functie 'afsluiten/veranderen van gespreksonderwerp' wel voor
beelden van uitingen, waarvoor deze relatie opgaat, maar zij representeren geen
systematische gang van zaken. Zie resp. (287) hieronder ('nadruk'), (110) ('focus'),
(113) ('uitbreiding') en (231)-(233) ('gespreksonderwerp').
(287)

((Tonnie -> Afke)) 't waren leuke kaartjes
((Afke -> Tonnie)) Jal ((ρ))
((Tonnie vervolgt)) funjk eT:xt moj ('vond ik echt mooi')

Bij de andere conversationele code-switches gaat het echter om het contrasteren van
de twee variëteiten op zich om tot het beoogde effect in de communicatie te komen,
dus ongeacht de richting waarin. De richting waarin de switch zich voltrekt wordt
vooral bepaald door de uitgangstaai die op het betreffende moment gehanteerd wordt
en leidt dan ook niet tot een extra semantische lading in de zin van Gumperz. Er wordt
alleen maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een meervoudig te
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interpreteren boodschap te creëren door een voor dat moment gemarkeerde code te
kiezen. Vergelijk bijvoorbeeld (238) en (241), beide uit dezelfde 'post-situatie',
namelijk de controlepost bij de Tour de Plaisir, waarbij in (238) een "verzachtend"
effect wordt bereikt (mede) door een switch van het dialect naar het Nederlands,
terwijl in (241) precies hetzelfde effect wordt beoogd door een switch in de
omgekeerde richting.
Verder moet bedacht worden dat het bij switches als 'verduidelijking door
herhaling in de andere variëteit' en 'zelf-correctie op normatieve gronden' niet
aannemelijk is dat extra semantische inhouden überhaupt relevant zijn.
Van meer belang nog echter is dat in Ottersum, en naar alle waarschijnlijkheid niet
alleen daar, dialect al lang niet meer alleen geassocieerd wordt met solidariteit,
intimiteit, kleinschaligheid of persoonlijke gevoelens e.d., maar, door de enorme
maatschappelijke druk waaraan dialectgebruik onderhevig is, ook met ongepastheid,
grofheid e.d. (zie ook 3.1.2). We hebben daar al op gewezen bij de behandeling van
contextuele code-switching in verband met het aanduiden van personen. Bij conversationele code-switching gerelateerd aan '"emotive device'" of aan 'nadruk leggen'
wordt zeker ook gealludeerd op deze associaties met het dialect. Een duidelijk
voorbeeld is de stilistische switch 'nadruk leggen' in (244), waar de eventuele extra
semantische inhoud van de switch naar het dialect eerder omschreven moet worden
als "extra hardheid uitdrukken" dan als het uitdragen van een includerend wij-gevoel.
Aangezien de betreffende leidster Anet van huis uit dialectsprekend is, zou zo'n
afstandelijke extra hardheid volgens Gumpeiz' verwachting juist uitgedrukt zijn in
de T2, i.e. de standaardtaal. (217) en (220) zijn voorbeelden van "emotive device"switches, waarmee juist aan het grofheids-aspect van het dialect gerefereerd wordt.
Aangezien het hier gaat om van huis uit in standaardtaal opgevoede jongeren lijkt hier
Gumperz' opvatting meer op te gaan.
Echter, het geheel overziend lijkt ons een genuanceerde opstelling tegenover
Gumperz' opvattingen op dit punt de meest juiste. Onze gegevens ondersteunen
daarbij de gedachte van Auer ( 1984:92) dat nietrigoureusvooraf bepaald kan worden
welke eventuele semantische waarde besloten ligt in code-switching en hoe die tot
stand komt, maar dat dat slechts bepaald kan worden op grond van de bestudering van
de omstandigheden en de situaties waarin de code-switching tot stand is gekomen.
Tot slot kunnen we wijzen op het zeer geringe aantal situationeel gestuurde switches.
Allereerst heeft dit te maken met het feit dat we 'situationeel' strikt beperkt hebben
gehouden tot echt situationele veranderingen; zo is 'aanpassing aan de hoorder(s)'
op grond van taalkennis en/of taai voorkeur van de geadresseerde zonder dat er verder
sprake is van een wijziging in de verhouding tussen spreker en geadresseerde niet
gerekend tot situationele code-switching, omdat er dan immers geen sprake is van
een wijziging in belangrijke bepalende kenmerken van de gesprekssituatie.
Deze operationalisatie, gevoegd bij de omstandigheid dat zich tijdens opnames
nauwelijks tot geen situatiewijzigingen voordeden, is de belangrijkste oorzaak voor
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het geringe aandeel van deze vorm van code-switching. Het wekt, gezien het
voorgaande, dan ook geen verbazing dat op drie na alle situationele switches te
maken hadden met gewijzigde discourse-kenmerken, zoals het veranderen van
spreken en peut comité naar spreken en plein public of omgekeerd. Slechts 3 maal
ontstond een situationele switch, omdat de situatie zich wijzigde onder invloed van
het optreden van een andere persoon; 2 maal werd de situatie daardoor formeler,
asymmetrischer, terwijl 1 maal het omgekeerde effect aan de orde was.

4.5 EXTRA-LINGUi^SCHE TYPERING EN LINGUÏSTISCHE VORM
De bespreking van de extra-linguïstische karakteriseringen in 4.4 naar insertie,
taalwisseling en tussenvorm maakt al duidelijk dat er een relatie bestaat tussen de
extra-linguïstische typering, c.q. functie, van de switch en de aard van de switch qua
linguïstische vorm. Tabel 4.5.1 laat dit nog eens zien.
'Citeren etc.' en 'modus-verschuiving/terug naar oorspronkelijke code' zijn hierbij gecomprimeerd tot de categorie 'tekstueel', 'code-switching als "emotive device'", 'afsluiting en/of verandering van gespreksonderwerp', '(in)formaliteit aangeven', 'specificatie van de geadresseerde', 'ironie etc. uitdrukken', 'miügatie' en
'aandacht trekken of vasthouden' zijn gecomprimeerd tot de categorie 'pragmatisch'.
Code-switching met als typering 'aanpassing aan de hoorder(s)', 'tekstueel',
'reactieve accommodatie', 'pragmatisch' en 'situationeel' zijn overwegend als
taalwisseling gerealiseerd, de contextuele en performance-switches zijn overwegend msertieel van aard, terwijl performance-switches bovendien in veel gevallen tot
tussenvormen hebben geleid. Tussenvormen worden verder vooral door contextuele
switches verantwoord: performance- en contextuele switches samen verantwoorden
90,34 % van het totaal aantal tussenvormen.
'Code-switching als spreekstijl' en de 'stilistische switches' zijn in redelijk gelijke
mate als wisseling en als insertie gerealiseerd, met bij beide categorieën in meer of
mindere mate een lichte oververtegenwoordiging van de inserties.
Tot slot kan er nog op gewezen worden dat de categoriefin 'reactieve accommodatie' en 'pragmatisch' elk voor ruim een kwart als insertie zijn gerealiseerd. Bij de
pragmatische switches is met name bij de categorieën 'afsluiting en/of verandering
van gespreksonderwerp', 'ironie etc.' en 'aandacht trekken of vasthouden' sprake
van een relatief groot aandeel inserties.
Deze verdeling naar aard van de switch kan weer vertaald worden naar een verdeling
van sententiële (onvolledige en volledige zinnen en nevengeschikte bijzinnen) en
intra-sententiöle switches over de diverse typeringen zoals in tabel 4.5.2.
Heel duidelijk intra-sentenüeel van karakter zijn de contextuele en performanceswitches en in iets minder extreme mate 'code-switching als spreekstijl'.

260

Tabel 4.5.1.

Frequentie
Rij-perc.
Kolom-perc.

Extra-linguïstische typering gerelateerd aan aard van de switch. Frequenties en percentages.

Wisseling

Insertie

Tussenvorm

Totaal

Aanpassing
aanhoorder(s)

1238
82,20
45,17

231
15,34
1033

37
2,46
7,44

1506
27,51

Contextueel

151
11,65
5.51

1009
77,85
45.13

136
10,49
27.36

1296
23,68

Performance

83
8,10
3,03

629
6137
28.13

313
30,54
62,98

1025
18,72

Tekstueel

725
88,41
26,45

93
1134
4,16

2
0,24
0,40

820
14,98

Reactieve
accommodatie

210
71,92
7.66

77
26,37
3,44

5
1,71
1,01

292
5,33

Pragmatisch

167
71,98
6,09

61
26,29
2,73

4
1,72
0,80

232
4,24

Switching
als
spreekstijl

69
43,67
2,52

89
5633
3,98

0
0,00
0,00

158
2,89

Stilistisch

44
48,89
1,61

46
51,11
2,06

0
0,00
0.00

90
1.64

Situationeel

54
98,18
1,97

1
1,82
0,04

0
0.00
0.00

55
1,00

2741
50,07

2236
40.85

497
9.08

5474
100,00

Totaal
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Overwegend sententieel zijn de categoriefin 'aanpassing aan de hoorder(s)',
'tekstueel', 'reactieve accommodatie', 'pragmatisch' en vooral 'situationeel'. Wat
betreft de tekstuele switches moet opgemerkt worden dat de samenstellende categoriefin 'modus-verandering etc* en 'citeren etc.' zich op dit punt verschillend
gedragen; het totaal aantal van 179 switches uit de categorie 'citeren etc.' is voor 65,4
% (n=117) intra-sententieel van karakter, terwijl de 641 switches uit de categorie
'modus-verandering etc.' slechts voor 23,6 % (n=l51) intra-sententieel zijn. Voor
'citeren etc.' geldt dit inclusief 35 ondergeschikte bijzinnen; zonder deze bijzinnen
zou het aantal intra-sententifile 'citaten e.d.' 82 zijn, d.i. 45,8 % van het totaal aantal
van 179. Ook dan zijn de citaten etc. dus vaker intra-sententieel van karakter dan de
andere tekstuele switches.
Merk op dat ook 'aanpassing aan de hoorder(s)', 'reactieve accommodatie' en de
pragmatische switches nog in redelijke mate intra-sententieel verlopen, d.i. voor een
kwart van de gevallen of meer.
De stilistische switches vertonen een verhouding sententieel - intra-sententieel die
in overeenstemming is met die in het totaal aantal switches.
In het volgende wericen we deze gegevens verder uit in die zin dat we informatie over
de linguïstische structuur van code-switching relateren aan de extra-linguïstische
typering, waarbij we de gegevens betreffende de linguïstische structuur op vergelijkbare wijze presenteren als in 4.3.5. Per extra-linguïstische typering presenteren we
cijfers over de samenstelling van de switches, waarbij we onderscheid maken in 'zin,
bijzin of meer dan één constituent', 'één constituent' (Lw. NP, AdvP, PP en VP),
'inhoudswoord' (t.w. nomina, verba en adjectieven), 'bijwoord', 'functiewoord'
(Lw. pronomina, koppel- en hulpwerkwoorden, voorzetsels, telwoorden, voegwoorden en lidwoorden), 'interjectie etc.' en '"woord-intern"*. Zo nodig lichten we een
en ander gedetailleerder toe. Bovendien gaan we in op de relatie extra-linguïstische
typering - switchpositie.
In afwijking van het bovenstaande gaan we afzonderlijk in op de tekstuele categoriefin 'modus-verandering etc.' en 'citeren etc.', vanwege de naar aanleiding van
tabel 4.5.2 al gesignaleerde discrepantie wat betreft het intra-sententifile karakter van
beide categoriefin.
In tabel 4.5.3 geven we allereerst de frequenties en percentages van de gecomprimeerde constituentenstructuur voor het totale corpus terwille van de vergelijkbaarheid met de overzichten met betrekking tot de diverse typeringen.
Tabel 4.5.4 geeft een overzicht van de constituentenstructuur van de switches en
tussenvormen die de categorie 'aanpassing aan de hoorder(s)' vormen.
Duidelijk is dat 'aanpassing aan de hoorder(s)' in het overgrote deel van de
gevallen verloopt via grotere linguïstische eenheden. In 82,34 % van de gevallen is
sprake van een zin, bijzin of meer dan één constituent; bovendien gaat het hierbij
vooral om "zinsswitches" (n=1072) en 'rest van de uiting' (n=l 16).
Bij de inhoudswoorden gaat het grotendeels om verba (n=78), waarvan 46 als Vf,
gevolgd door 41 nomina en 21 adjectieven, waarvan 17 in predicatieve positie. Wat
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Tabel 4.5.2.

Frequentie
Rij-perc.
Kolom-perc.

Extra-linguïstische typering gerelateerd aan het intra-sententiële of
sententiele karakter van de switch. Frequenties en percentages.

Intrasententieel

Sententieel

Totaal

Aanpassing
aanhoorders)

434
28,82
13,40

1072
71,18
47,94

1506
27,51

Contextueel

1210
93,36
37,37

86
6,64
3,85

1296
23,68

Performance

990
96,59
30,57

35
3,41
1,57

1025
18.72

Tekstueel

268
32,68
8,28

552
67,32
24,69

820
14,98

Reactieve
accommodatie

91
31,16
2,81

201
68,84
8,99

292
5,33

Pragmatisch

62
26,72
1,91

170
73,28
7,60

232
4,24

Switching
als
spreekstijl

126
79,75
3,89

32
20,25
1,43

158
2,89

Stilistisch

54
60,00
1,67

36
40,00
1.61

90
1,64

3
5,45
0,09

52
94,55
2,33

55
1,00

3238
59,15

2236
40,85

5474
100,00

Situationeel

Totaal
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betreft de functiewoorden kan opgemerkt worden dat het daar vooral gaat om
pronomina (n=21), gevolgd door 12 koppel- of hulpwerkwoorden, 7 telwoorden en
6 preposities.
Tabel 4.5.3.

Gecomprimeerde constituentenstructuur van het totale aantal codeswitches en tussenvormen. Frequenties en percentages.

Constituentenstructuur

N

%

Zin, bijzin of meer dan een constituent
Een constituent
Inhoudswoord
Bijwoord
Functiewoord
Interjectie etc.
"Woord-intern"

2913

105
525
81
67

52,83
11,66
21,40
1,90
9,52
1,47
1,21

Totaal

5514

100,00

Tabel 4.5.4.

643
1180

Code-switching als 'aanpassing aan de hoorder(s)' verdeeld naar
(gecomprimeerde) constituentenstructuur. Frequenties en percentages.

Constituentenstructuur

N

Zin, bijzin of meer dan een constituent
Een constituent
Inhoudswoord
Bijwoord
Functiewoord
Interjectie etc.
"Woord-intem"

240
53
140
16
46
3
8

82,34
3,52
9,30
1,06
3,05
0,20
0,53

1506

100,00

Totaal

%

Uiteraard heeft deze stand van zaken zijn weerslag op de bij deze typering behorende
switchposities. Zie de volgende tabel.
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Tabel 4.5.5.

Switchposities per categorie bij code-switching als 'aanpassing aan
de hoorder(s)\ Frequenties en percentages.

Categorie

N

%

Inter-sententieel
Tussen constituenten
Tussen hoofdcategorieën
Binnen VP
Binnen NP
Binnen PP
Binnen AdvP
Intra-sententieel overig

1129

54
47
119
37
41
6
73

74,97
3,59
3,12
7,90
2.46
2,72
0,40
4,85

Totaal

1506

100,00

78,56 % van de betreffende switchposities behoort tot de categorieën 'inter-sententieel' (n=l 129) of 'tussen constituenten' (n=54).
Desondanks heeft 'aanpassing aan de hoorder(s)' nog geleid tot 121 verschillende
switchposities, maar slechts enkele zijn frequent Zie tabel 4.5.6 waaruit blijkt dat de
10 frequentste switchposities ruim driekwart van de betreffende switches verantwoorden, terwijl de respectieve frequenties snel afnemen. De meeste switches als
'aanpassing aan de hoorder(s)' zijn gerealiseerd bij de wisseling van gespreksbeurt
of tussen twee zinnen.
Tabel 4.5.6.

10 meest frequente switchposities bij code-switching als 'aanpassing aan de hoorder(s)' (100 %=1506).

Switchpositie (+ categorie)

N

%

Tussen gespreksbeurt (inter)
S/S (inter)
Pron/VP (overig)
Det/N (binnen NP)
Tag, interjectie e.d./S (inter)
S/S' (inter)
Prep/NP (binnen PP)
AdvP/PredA (binnen VP)
Prep Det/N (binnen PP)
AdvP/PP (binnen VP)

932
137
24
20
16
13
12
12
11
11

61,9

1188

78,9

Totaal

9,1
1,6
1,3
1,1
0.9
0,8
0,8
0,7
0.7
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In tabel 4.5.7 geven we het overzicht van de constituentenstructuur van de contextuele switches en tussenvormen. Duidelijk zijn de verschillen met de vorige categorie
vast te stellen. Het aandeel van de grotere eenheden 'zin etc.' ligt ver beneden het
totale gemiddelde van 52,8 %. Bovendien is er daarbij slechts in 32 gevallen sprake
van een "volledige zin".
Contextuele code-switching wordt daarentegen vooral gerealiseerd in inhoudswoorden en één-constituentswitches. Bovendien ligt het aandeel van de 'interjecties
e.d.' en de "woord-inteme" switches boven het totale gemiddelde, terwijl dat van de
bijwoorden en functiewoorden daarmee overeenkomt.

Tabel 4.5.7.

Contextuele code-switching verdeeld naar (gecomprimeerde) constituentenstructuur. Frequenties en percentages.

Constituentenstructuur

N

Zin, bijzin of meer dan een constituent
Een constituent
Inhoudswoord
Bijwoord
Functiewoord
Interjectie etc.
"Woord-intern"

208
300
562
25
117
44
40

16,05
23,15
43,36
1,93
9,03
3,40
3,09

1296

100,00

Totaal

%

Het grote overwicht van de inhoudswoorden wordt vooral bepaald door de nomina;
zij vormen 65,1 % (n=366) van de inhoudswoorden en daarmee is hun aandeel van
28,2 % in het totaal aantal contextuele switches beduidend hoger dan hun bijdrage
van 10,1 % aan het totale corpus (zie 4.3.5). Ook de adjectieven (n=94, d.i. 7,3 %)
en de Vinfs (n=57, d.i. 4,4 %) scoren bij contextuele code-switching hoger dan in
het totale corpus, waar hun aandeel resp. 3,3 % en 2,7 % is. De VFs (n=27, d.i. 2,1
%) daarentegen scoren onder hun totale aandeel van 4,3 %.
Ook de contextuele één-constituentswitches zijn vooral nominaal van karakter; in
59,7 % van de gevallen gaat het om een NP (n= 179), d.i. 13,8 % van het totaal aantal
contextuele switches tegen 4,9 % in het totale corpus. Ook het aandeel contextuele
AdvP's (n=79, d.i. 6,1 % vs. 4,8 %) en PP's (n=36, d.i. 2,8 % vs. 1,5 %) ligt boven
hun aandeel in het totaal.
Merk op dat dus 'nominale' switches (NP en nomina samen) 42 % van de
contextuele code-switching vormen.
Bij het relatief grote aandeel van de 'interjecties e.d.' kan opgemerkt worden dat
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het vooral om gepreformuleerd taalgebruik (vgl. 4.4.1) gaat, waarbij het niet minder
dan 21 keer de tag wa uit het dialect betreft
Bij de "woord-interne" contextuele switches zien we vooral onderwerpsgestuurde
vormen (vgl. 4.4.1), zoals i/isxRÙviq
Wat betreft de functiewoorden kan hier gewezen worden op de positie van de
telwoorden. Met een aantal van 27, d.i. 2,1 %, is hun aandeel groter dan in het totale
corpus, waar zij 1,1 % vormen. In verband hiermee willen we refereren aan de
constatering in 4.4.1 dat cijfers en aanverwante zaken vaak aanleiding zijn tot vormen
van code-switching. Ook het in 4.4.1 gelegde verband met vormen als eentje oí enige
zien we terug, te weten in het relatief grote aandeel van deonbep. vnw.'en (n=17) van
1,3 % vs. 0,45 %.
De verschillen met de eerste typering vinden we ook terug in de switchposities in
tabel 4.5.8. Nu behoort slechts 30 % van de switchposities tot de categorieën 'intersententieel' (n=262) of 'tussen constituenten' (n=126), terwijl het aandeel van de
switchposities binnen constituenten, met name 'binnen NP' en 'binnen PP', ver
boven hun totaal-aandeel ligt. Uiteraard heeft dit alles te maken met het grote aandeel
van de nominale switches, wat weerspiegeld wordt in het overzicht van de 10
frequentste switchposities in tabel 4.5.9. 6 maal is er sprake van een switchpositie
voor een N of NP, waarvan drie maal binnen een PP. Duidelijk is echter ook dat
contextuele code-switching geleid heeft tot een grote diversiteit aan switchposities.
De 10 frequentste posities verantwoorden slechts 49,9 % van het totaal aantal
contextuele switches, waarbij er bovendien sprake is van 139 verschillende switchposities.

Tabel 4.5.8.

Switchposities per categorie bij contextuele code-switching. Frequenties en percentages.

Categorie

N

%

Inter-sententieel
Tussen constituenten
Tussen hoofdcategorieën
Binnen VP
Binnen NP
Binnen PP
Binnen AdvP
Intra-sententieel overig

262
126
43
227
249
245
10
132

20,25
9,74
3,32
17,54
19,24
18,93
0,77
10,20

1294

100,00

Totaal
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Tabel 4.5.9.

10 meest frequente switchposities bij contextuele code-switching
(100 %=1294).

Switchpositie (+ categorie)

N

%

Det/N (binnen NP)
Prep Det/N (binnen PP)
Tussen gespreksbeurt (inter)
S/S (inter)
Prep/NP (binnen PP)
Prep/N (binnen PP)
(Det) Adj/N (binnen NP)
Pron/VP (overig)
S/tag, interjectie e.d. (inter)
Adv, AdvP/N, NP (binnen VP)

157
109
88
69
53
45
37
33
31
24

12,1
8,4
6,8
53
4,1
3,5
2,9
2,6
2,4
1,9

Totaal

646

49,9

In tabel 4.5.10 geven we het overzicht van de constituentenstructuur van de
performance-switches en -tussenvormen.
Nog minder dan bij de contextuele switches spelen de "grotere" eenheden 'zin etc.'
een rol. Ook bij de performance-switches gaat het vooral om inhoudswoorden en éénconstituentswitches, maar in tegenstelling tot de contextuele switches is er nu sprake
van een groter dan gemiddeld aandeel van de bijwoorden en functiewoorden, terwijl
het aandeel van de 'interjecties e.d.' en de "woord-interne" switches nu overeenkomt
met hun totaal-aandeel.
Ook binnen deze gecomprimeerde categorieën zijn verschillen met de contextuele
switches te constateren.
De inhoudswoorden worden nu vooral bepaald door de werkwoorden, namelijk
voor 59,6 % (n=193) en dit is een aandeel van 18,9 % aan het totaal aantal
performance-switches vs. een totaal-aandeel van 8,1 %. Binnen de groep verba gaat
het dan vooral om VF s (n=132) wat leidt tot een aandeel van 12,9 % vs. een corpusaandeel van 4,3 %. Het aandeel van de nomina en adjectieven aan het totaal aantal
performance-switches komt vrijwel overeen met hun totaal-aandeel (10,1 % vs. 10,1
% resp. 2,7 % vs. 3,3 %).
Ook de verzameling έέη-constituentswitches wijkt qua samenstelling af van die bij
de contextuele switches. Bij de performance-switches betreft het vooral AdvPswitches (nsMS), die daarmee komen tot een aandeel van 14,5 % vs. een totaal
aandeel van 4,8 %.
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Tabel 4.5.10.

Performance-switches verdeeld naar (gecomprimeerde) constituentenstructuur. Frequenties en percentages.

Constituentenstructuur
Zin, bijzin of meer dan een constituent
Een constituent
Inhoudswoord
Bijwoord
Functiewoord
Interjectie etc.
"Woord-intenT
Totaal

N

141
186
324
43
300
14
16

13,77
18,16
31,64
4,20
29,30
1,37
1,56

1024

100,00

De functiewoorden bestaan vooral uit voornaamwoorden (n=100) en koppel-en
hulpwerkwoorden (n=97), gevolgd door voorzetsels (n=60), telwoorden (n=17),
voegwoorden (n=14) en lidwoorden (n=12). Met uitzondering van de telwoorden
impliceert dit voor alle functiewoorden dat hun aandeel in het totaal aantal performance-switches groter is dan hun totaal-aandeel. Opgemerkt kan worden dat
lidwoorden en koppel-en hulpwerkwoorden voor driekwart of meer getypeerd zijn
als performance-switch. Met betrekking tot het grote aantal voornaamwoorden kan
aanvullend gewezen worden op de categorie 'meerdere constituenten' (n=84), waar
23 maal sprake is van een vorm met enclitisch -tlde\ daarnaast begint nog eens bij 6
'meerdere constituenten' de switch met een voornaamwoord. Het grote aandeel van
de koppel- en hulpwerkwoorden sluit uiteraard aan bij het grote aandeel van de Vf' s.
Tabel 4.5.11.

Switchpositiespercategorie bij de perfoimance-switches. Frequenties en percentages.

Categorie

N

Inter-sententieel
Tussen constituenten
Tussen hoofdcategorieën
Binnen VP
Binnen NP
Binnen PP
Binnen AdvP
Intra-sententieel overig

200
143
124
201
86
69
10
192

19,51
13,95
12,10
19,61
8,39
6,73
0,98
18,73

1025

100,00

Totaal

%
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Zoals te zien is in tabel 4.5.11 impliceren deze resultaten ook wat betreft de
switchposities afwijkingen van de contextuele switches. Weliswaar wordt nu ook
ongeveer eenderde deel van de switchposities ingenomen door de categorieën 'intersententieel' (n=200) en 'tussen constituenten' (n=143), maar daarbij neemt de
laatstgenoemde een relatief belangrijker positie in. Verder zijn bij de performanceswitches vooral de categorieën 'binnen VP' en 'intra-sententieel overig' van belang
in tegenstelling tot 'binnen NP' en 'binnen PP' bij de contextuele code-switching.
Het relatief grote aandeel van de bijwoorden zien we weerspiegeld in de relatief
belangrijke positie van de categorie 'tussen hoofdcategorieën'.
Een en ander leidt tot de 10 meest frequente switchposities van de 132 verschillende, zoals weergegeven in tabel 4.5.12. Mede door het in relatieve zin groter aantal
verschillende switchposities dan bij de contextuele switches verantwoorden de 10
frequentste nog maar 40,7 % van de performance-switches. De kwantitatieve
verschillen tussen deze 10 posities zijn echter ook minder groot dan bij de beide
voorgaande typeringen.

Tabel 4.5.12.

10 meest frequente switchposities bij de performance-switches
(100 %=1025).

Switchpositie (+ categorie)

N

%

Pron/VP (overig)
Tussen gespreksbeurt (inter)
S/S (inter)
AdvP/AdvP (tussen constituenten)
Det/N (binnen NP)
Pron/AdvP (overig)
Adv/Adv (tussen hoofdcategorieën)
NP/VP (tussen constituenten)
Num/N (binnen NP)
S Conj (X)/S (inter)

87
67
54
44
36
31
29
26
23
20

8,5
6,5
5,3
4,3
3,5
3,0
2,8
2,5

417

40,7

Totaal

2Д
2,0

De constituentenstructuur van de switches die samenhangen met 'modus-verandering/terug naar oorspronkelijke code' is weergegeven in de volgende tabel.
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Tabel 4.5.13.

Code-switching als 'modus-verandering etc.' verdeeld naar (gecomprimeerde) constituentenstructuur. Frequenties en percentages.

Constituentenstructuur

N

%

Zin, bijzin of meer dan een constituent
Een constituent
Inhoudswoord
Bijwoord
Functiewoord
Interjectie etc.

597
27
10
2
3
2

93,14
4,21
1,56
0,31
0,47
0,31

Totaal

641

100,00

Nog duidelijker dan 'aanpassing aan de hoorder(s)' wordt deze categorie bepaald
door het switchen in grotere eenheden, temeer daar 'zin etc.' vooral bestaat uit
zinsswitches (n=490) en 'rest van de uiting' (n=74). De één-constituentswitches
worden hier met name gevormd door NP (n=16), gevolgd door PP (n=8) en AdvP
(n=3). Het beeld bij de switchposities is dientengevolge ook duidelijk (tabel 4.5.14).
Het betreft in dit geval bijna uitsluitend switchposities uit de categorie 'inter-sententieel' (n=528), die samen met 'tussen constituenten' (n=36) 88,26 % van de onderhavige switches verantwoorden.

Tabel 4.5.14.

Switchposities per categorie bij code-switching als 'modus-verandering etc'. Frequenties en percentages.

Categorie

N

%

Inter-sententieel
Tussen constituenten
Tussen hoofdcategorieën
Binnen VP
Binnen NP
Binnen PP
Binnen AdvP
Intra-sententieel overig

528
36
12
28
10
9
2
14

82,63
5,63
1,88
4,38
1,56
1,41
0,31
2.19

Totaal

639

100,00

'Modus-verandering etc.' heeft geleid tot 67 verschillende switchposities, maar
slechts enkele zijn frequent, zoals te zien is in tabel 4.5.15. Bijna driekwart van de
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'modus-switches' is ingezet bij de wisseling van gespreksbeurt of tussen twee
(nevengeschikte) zinnen. De 10 frequentste switchposities verantwoorden dan ook
al 84,2 % van het totaal aantal 'modus-switches'.
Tabel 4.5.15.

10 meest frequente switchposities bij code-switching als 'modusverandering etc.' (100 %=639).

Switchpositie (+ categorie)

N

%

Tussen gespreksbeurt (inter)
S/S (inter)
S'/S (inter)
S/S' (inter)
Tag, interjectie e.d./S (inter)
S Conj (X)/S (inter)
S/tag, interjectie e.d. (inter)
NP/PP (tussen constituenten)
AdvP/AdvP (tussen constituenten)
Adv/Adv (tussen hoofdcategorieën)

280
185
22
11
10
7
6
6
6
5

43,8
29,0

Totaal

538

84,2

3,4
1.7
1.6
1.1
0.9
0,9
0,9
0,8

De andere tekstuele categorie, 'citeren etc', wordt qua constituentenstructuur
eveneens grotendeels bepaald door 'zin etc.', maar in minder extreme mate dan
'modus-verandering etc.' (label 4.5.16). 'Zin etc.' zien we bij 65,9 % van de citaten
vs. een totaal-aandeel van 52,8 %. Een tweede belangrijke categorie constituenten
wordt dan ook gevormd door de één-conslituentswitches met een aandeel van 15,1 %
vs. een totaal-aandeel van 11,7 %. In bijna driekwart van deze constituent- switches
gaat het om een NP (n=19), gevolgd door PP (n=5) en VP (n=3).
Tabel 4.5.16.

Code-switching als 'citeren etc.' verdeeld naar (gecomprimeerde)
constituentenstructuur. Frequenties en percentages.

Constituentenstructuur

N

Zin, bijzin of meer dan een constituent
Een constituent
Inhoudswoord
Bijwoord
Functiewoord

118
27
26
3
5

65,92
15,08
14,53
1,68
2,79

Totaal

179

100,00
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%

Ook de geciteerde inhoudswoorden zijn voornamelijk nominaal van karakter 17
nomina worden gevolgd door 5 adjectieven en 4 verba.
Tabel 4.5.17.

Switchposities per categorie bij code-switching als 'citeren etc.'.
Frequenties en percentages.

Categorie

N

Intersenten tieel
Tussen constituenten
Tussen hoofdcategorieën
Binnen VP
Binnen NP
Binnen PP
Intra-sententieel overig

115
21
8
9
10
8
8

64,25
11,73
4,47
5,03
5,59
4,47
4,47

Totaal

179

100,00

Tabel 4.5.18.

%

10 meest frequente switchposities bij code-switching als 'citeren
etc.' (100 %=179).

Switchpositie (+ categorie)

N

%

S/S' (inter)
Tussen gespreksbeurt (inter)
S/S (inter)
Det/N (binnen NP)
Pron/VP (overig)
"Discourse marker'VS (inter)
S (Conj)/NP (tussen constituenten)
AdvP/AdvP (tussen constituenten)
AdvP/PP (tussen constituenten)
Prep Det/N (binnen PP)

38
35
34
6
5
3
3
3
3
3

21,2
19,6
19,0

133

74,3

Totaal

3.4
2.8
1,7
1,7
1.7
1,7
1.7

Een en ander leidt tot de (verwachte) stand van zaken bij de switchposities zoals
weergegeven in tabel 4.5.17, waaruit blijkt dat 76 % van de citaat-switches qua
switchpositie verantwoord worden door de categorieën 'inter-sententieel' (n=l 15)
en 'tussen constituenten' (n=21).
De 10 meest frequente switchposities bij 'citeren etc.' van de in totaal 45 verschillende verantwoorden nu 74,3 % van het totaal aantal citaat-switches (tabel 4.5.18).
Uit het overzicht wordt weer duidelijk dat slechts enkele switchposities echt frequent
voorkomen.

273

Tabel 4.5.19.

Code-switching als 'reactieve accommodatie' verdeeld naar (gecomprimeerde) constituentenstructuur. Frequenties en percentages.

Constituentenstructuur

N

%

Zin, bijzin of meer dan een constituent
Een constituent
Inhoudswoord
Bijwoord
Functiewoord
"Woord-intem"

223
15
32
6
15
1

76,37
5,14
10,96
2,05
5,14
0,34

Totaal

292

100,00

Bovenstaande tabel geeft een beeld van de constituentenstructuur van de switches
met als typering 'reactieve accommodatie'. Ook deze vorm van code-switching is
voor het overgrote deel gerealiseerd in grotere eenheden, en wel voornamelijk in
zinsswitches (n=201).
Van de overige gecomprimeerde constituent-categorieën spelen vooral de inhoudswoorden nog een rol van betekenis (vgl. 4.4.1 over insertiële 'reactieve accommodatie'), zij het dat het aandeel van 11 % nog ver beneden het totaal-aandeel van 21,4
% ligt. Nomina (n=12), verba (n=13) en adjectieven (n=7) nemen, gerelateerd aan
hun frequentie in het totale corpus, een min of meer gelijke positie in deze in.
De situatie bij de switchposities is dientengevolge dan ook duidelijk, zoals blijkt
uit tabel 4.5.20.

Tabel 4.5.20.

Switchposities per categorie bij code-switching als 'reactieve accommodatie'. Frequenties en percentages.

Categorie

N

%

Inter-sententieel
Tussen constituenten
Tussen hoofdcategorieën
Binnen VP
Binnen NP
Binnen PP
Binnen AdvP
Intra-sententieel overig

226
3
10
15
11
13
2
12

77,40
1,03
3,42
5,14
3,77
4,45
0,68
4,11

Totaal

292

100,00
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Meer dan driekwart van de switchposities is uit de categorie 'inter-sententieel', wat
bij nadere beschouwing van de 49 verschillende switchposities mede terug te voeren
is op de zeer dominante positie van het wisselen 'tussen gespreksbeurten' (n=199).
Bij 'reactieve accommodatie' komen van de 49 switchposities er niet minder dan 43
maar één of twee keer voor. De tien frequentste switchposities in tabel 4.5.21
verantwoorden dan ook 84,2 % van het totaal aantal switches als 'reactieve accommodatie*.
Tabel 4.5.21.

10 meest frequente switchposities bij code-switching als 'reactieve
accommodatie' (100 %=292).

Switchpositie (+ categorie)

N

%

Tussen gespreksbeurt (inter)
S/S (inter)
Det/N (binnen NP)
Prep/NP (binnen PP)
Adv/Adv (tussen hoofdcategorieën)
Pron/VP (overig)
S'/S (inter)
Pron/Adj (tussen hoofdcategorieën)
Cop/Adv, AdvP (binnen VP)
Adv/Adv (binnen AdvP)

199
19
7
5
4
4
2
2
2
2

68,2
6,5
2,4
1.7
1,4
1,4
0,7
0,7
0,7
0,7

Totaal

246

84,2

De constituentenstructuur van de 'pragmatische' switches en tussenvormen is
weergegeven in de volgende tabel.
Tabel 4.5.22.

'Pragmatische' code-switches verdeeld naar (gecomprimeerde)
constituentenstructuur. Frequenties en percentages.

Constituentenstructuur

N

%

Zin, bijzin of meer dan een constituent
Een constituent
Inhoudswoord
Functiewoord
Interjectie etc.

183
12
17
4
16

78,88
5,17
7,33
1,72
6,90

Totaal

232

100,00

275

Pragmatische switches worden voornamelijk gerealiseerd in grotere eenheden, en
dan met name via zinsswitches (n=170).
Opvallend is verder het percentueel grote aandeel van 'interjectie etc.', dat ligt
boven het totaal-aandeel van 1,5%. Voor het overgrote deel, te weten 11 maal, horen
deze switches bij de typering 'afsluiting/verandering van gespreksonderwerp*; zie
verder 4.4.1 in dit verband.
Bij de vier functiewoorden gaat het 2 maal om de conjunctie maar, eveneens in
verband met de functie 'afsluiting etc.', en 2 maal om een hulpwerkwoord, eenmaal
in verband met 'informaliteit aangeven' en eenmaal in verband met '"emotive
device"' (zie uiting (124) in 4.4.1).
Vanzelfsprekend leiden deze resultaten tot een overwicht voor 'inter-sententiële'
switchposities, zoals te zien is in tabel 4.S.23.

Tabel 4.5.23.

Switchposities per categorie bij de 'pragmatische' code-switches.
Frequenties en percentages.

Categorie

N

%

Inter-sententieel
Tussen constituenten
Tussen hoofdcategorieën
Binnen VP
Binnen NP
Binnen PP
Binnen AdvP
Intra-sententieel overig

202
5
4
9
3
3
1
5

87,07
2,16
1,72
3,88
1,29
1,29
0,43
2,16

Totaal

232

100,00

De volgende tabel laat zien hoe de 10 frequentste van de 31 verschillend gerealiseerde switchposities bij de 'pragmatische' switches en tussenvormen 90,9 % van de
betreffende switches verantwoorden, waarbij het bovendien vooral gaat om codeswitching tussen gespreksbeurten en tussen zinnen.
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Tabel 4.5.24.

10 meest frequente switchposities bij de 'pragmatische' codeswitches (100 %=232).

Switchpositie (+ categorie)

N

%

Tussen gespreksbeurt (inter)
S/S (inter)
S/tag, interjectie e.d. (inter)
Tag, interjectie e.d. binnen de zin (inter)
"Discourse marker'VS (inter)
Cop/PredA (binnen VP)
Tag, interjectie e.d./S (inter)
AdvP/AdvP (tussen constituenten)
Det^Si (binnen NP)
Prep Det/N (binnen PP)

138
44
9
4
4
4
2
2
2
2

59,5
19,0

Totaal

211

90,9

3,9
1.7
1.7
1.7
0,9
0.9
0,9
0,9

De gecomprimeerde constituentenstructuur van 'code-switching als spreekstijl' is
zoals weergegeven in tabel 4.5.25.
Tabel 4.5.25.

'Code-switching als spreekstijl' verdeeld naar (gecomprimeerde)
constituentenstructuur. Frequenties en percentages.

Constituentenstructuur

N

Zin, bijzin of meer dan een constituent
Een constituent
Inhoudswoord
Bijwoord
Functiewoord
Interjectie etc.
"Woord-intem"

76
8
47
4
20
1
2

48,10
5.06
29.75
2,53
12.66
0,63
1,27

158

100,00

Totaal

%

Hoewel het aandeel van de grotere eenheden 'zin etc.' nauwelijks beneden het totaalaandeel van 52,8 % ligt blijkt het 'mixing'-karakter van deze typering uit het gegeven
dat naast zinsswitches (n=32), vooral ook 'rest van de uiting' (n=25) en 'meerdere
constituenten' (n=18) voorkomen.
Verder spelen vooral inhoudswoorden een rol, waarbij het hier voornamelijk gaat
om werkwoorden (n=33), gevolgd door adjectieven (n=9) en nomina (n=5).
Ook het aandeel van de functiewoorden ligt boven hun totaal-aandeel van 9,5 %.
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Hier betreft het grotendeels persoonlijke voornaamwoorden (n=14).
Het overzicht van de switchposities per categorie in tabel 4.5.26 is eveneens in
overeenstemming met het 'mixing'-karakter van deze verzameling switches.
Tabel 4.5.26.

Switchposities per categorie bij 'code-switching als spreekstijl'.
Frequenties en percentages.

Categorie

N

%

Inter-sententieel
Tussen constituenten
Tussen hoofdcategorieën
Binnen VP
Binnen NP
Binnen PP
Binnen AdvP
Intra-sententieel overig

53
9
16
39
7
8
1
23

33,97
5,77
10,26
25,00
4,49
5,13
0,64
14,74

156

100,00

Totaal

'Inler-sententieel' (n=53) en 'tussen constituenten' (n=9) zijn van toepassing op
slechts 39,7 % van het aantal switching-als-spreekstijl-switches, terwijl daarentegen
een belangrijk aantal switchposities komt uit de categoriefin 'binnen VP' (n=39),
'intra-sententieel overig' (n=23) en 'tussen hoofdcategorieSn' (n=16).
Tabel 4.5.27.

10 meest frequente switchposities bij 'code-switching als spreekstijl' (100 %=156).

Switchpositie (+ categorie)

N

%

Tussen gespreksbeurt (inter)
S/S (inter)
AdvP/(X) Part (binnen VP)
Pron/VP (overig)
Prep/Pron (binnen PP)
Det/N (binnen NP)
AdvP/PredA (binnen VP)
Vf/Pron (tussen hoofdcategorieön)
Pron/AdvP (binnen VP)
Woordintern - samenstelling (overig)

30
15
9
9
6
5
5
4
4
4

19,2
9,6
5,8
5,8
3,8
3,2
3,2
2,6
2,6
2,6

Totaal

91

58,3
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De 10 frequentste switchposities (tabel 4.5.27) van de in totaal 59 verschillende
verantwoorden 58,3 % van het totaal aantal spreekstijl-switches en tussenvormen,
wat eveneens gezien kan worden als in overeenstemming met het karakter van een
dergelijke vorm van code-switching.
Tabel 4.5.28.

'Stilistische' code-switching verdeeld naar (gecomprimeerde)
constituentenstructuur. Frequenties en percentages.

Constituentenstructuur

N

Zin, bijzin of meer dan een constituent
Een constituent
Inhoudswoord
Bijwoord
Functiewoord
Interjectie etc.

46
12
16
6
9
1

51,11
13,33
17,78
6,67
10,00
1Д1

Totaal

90

100,00

%

Tabel 4.5.28 biedt het overzicht van de gecomprimeerde constituentensiructuur van
de 'stilistische' switches en tussenvormen. Wellicht het opvallendste aan dit over
zicht is dat de meeste constituentcategorieön een percentueel aandeel vertegenwoordigen dat dichtbij hun totaal-aandeel ligt. Het minst geldt deze opmerking voor de
bijwoorden.
Wat betreft de één-constituentswitches kan nog opgemerkt worden dat deze voor
meer dan de helft bestaan uit NP's (n=7), terwijl de functiewoorden weer vooral
bepaald worden door voornaamwoorden (n=5) (zie ook 4.4.1).
Een en ander leidt tot een overzicht van de switchposities per categorie zoals in de
volgende tabel. 65,6 % van de stilistische switches is gerealiseerd op switchposities
uit de categorieën 'inter-sententieel' (n=50) of 'tussen constituenten' (n=9).
Tabel 4.5.29.

Switchposities per categorie bij 'stilistische' code-switching. Frequenties en percentages.

Categorie

N

%

Inter-sententieel
Tussen constituenten
Tussen hoofdcategorieën
Binnen VP
Binnen NP
Binnen PP
Binnen AdvP

50
9
8
15
1
6
1

55.56
10.00
8,89
16,67
1.11
6,67
1,11

Totaal

90

100.00
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De 10 meest frequente van de in totaal 38 verschillende switchposities (tabel 4.5.30)
verantwoorden 67,8 % van de stilistische switches, maar stilistische switches zijn
vooral gerealiseerd tussen gespreksbeurten en tussen (nevengeschikte) zinnen.

Tabel 4.5.30.

10 meest frequente switchposities bij 'stilistische' code-switching
(100 %=90).

Switchpositie (+ categorie)

N

%

Tussen gespreksbeurt (inter)
S/S (inter)
S Conj (X)/S (inter)
Pron/AdvP (binnen VP)
AdvP/AdvP (tussen constituenten)
Adv/Adv (tussen hoofdcategorieën)
Pron/Adv (tussen hoofdcategorieën)
Aux/V (binnen VP)
Prep Det/N (binnen PP)
Prep/Pron (binnen PP)

26
17
3
3
2
2
2
2
2
2

28,9
18,9
3,3
3,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2.2

Totaal

61

67,8

Als laatste typering behandelen we de 'situationeel gestuurde' switches. Uit tabel
4.5.31 wordt duidelijk dat situationele code-switching zoals door ons geoperationaliseerd alleen gerealiseerd wordt in grotere eenheden, waarbij het bovendien bijna
alleen om zinsswitches gaat (n=52).

Tabel 4.5.31.

'Situationeel gestuurde' code-switching verdeeld naar (gecomprimeerde) constituentenstructuur. Frequenties en percentages.

Constituentenstructuur

N

%

Zin, bijzin of meer dan een constituent
Een constituent

54
1

98,18
1,82

Totaal

55

100,00

De bovenstaande gegevens leiden tot het volgende, vanzelfsprekend weinig verrassende, overzicht van de switchposities per categorie.
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Tabel 4.5.32.

S witchposities per categorie bij 'situationeel gestuurde' code-switching. Frequenties en percentages.

Categorie

N

%

Inter-sententieel
Intra-sententieel overig

54
1

98,18
1,82

Totaal

55

100,00

Wat betreft de afzonderlijke switchposities impliceert dit dat alle situationele codeswitching verantwoord is in 4 switchposities, waarbij de positie 'tussen gespreksbeurten' voorkomt bij driekwart van het totaal aantal situationeel gestuurde codeswitching. Zie tabel 4.5.33.
Tabel 4.5.33.

Switchposities bij 'situationeel gestuurde' code-switching.

Switchpositie (+ categorie)

N

%

Tussen gespreksbeurt (inter)
S/S (inter)
S/S' (inter)
Vf/NP (overig)

42
11
1
1

76,4
20,0
1,8
1.8

Totaal

55

100,00

4.5.1 Samenvatting en conclusie
De resultaten uit dit hoofdstuk maken duidelijk dat er een relatie bestaat tussen de
extra-linguïstische typering van een switch en de linguïstische vorm.
Dit komt al naar voren als we kijken naar de aard van de switch, waar blijkt dat
vooral contextuele en performance-switches insertieel van aard zijn, terwijl performance-switches bovendien aanleiding zijn tot veel tussenvormen. 'Code-switching
als spreekstijl' en de stilistische switches zijn in redelijk gelijke mate als wisseling
en als insertie gerealiseerd. De overige switches zijn voornamelijk als wisseling
gerealiseerd, hoewel 'reactieve accommodatie' en de pragmatische switches toch
nog voor ruim een kwart als insertie tot stand zijn gekomen.
Voor het intra-sententiële of sententiële karakter van de switches betekent dit dat
contextuele, performance- en code-switching-als-spreekstijl-switches vooral intrasententieel van karakter zijn en dat 'aanpassing aan de hoorder(s)', 'reactieve
accommodatie', tekstuele, pragmatische, en situationele switches vooral sententieel
zijn. De stilistische switches vertonen een verhouding intra-sententieel - sententieel
die in overeenstemming is met die in het totaal aantal switches.
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Vervolgens zijn we per typering nader ingegaan op de gecomprimeerde constituentenstructuur en de globale switchposities van de betreffende switches en op de 10
frequentste afzonderlijke switchposities.
De typeringen 'situationeel', 'modus-verandering/terug naar oorspronkelijke
code', 'aanpassing aan de hoorderis)', 'pragmatisch', 'reactieve accommodatie',
'citeren etc.' en 'stilistisch' vertonen in meer of mindere mate een patroon waarbij
de switches grotendeels bestaan uit 'grotere eenheden', i.e. een of meerdere (onvolledige) zinnen, een nevengeschikte of ondergeschikte bijzin of meer dan één
constituent, en waarbij de switchposities in (grote) meerderheid op constituentgrenzen liggen, d.i. tussen gespreksbeurten, zinnen of constituenten, terwijl de frequentste switchposities op ongeveer driekwart of meer van de betreffende switches
betrekking hebben. Voor de stilistische en de citaat-switches moet dit beeld wat
betreft de constituentenstructuur genuanceerd worden in zoverre dat het overwicht
van de switches in 'grotere eenheden' (zin etc.) minder groot is dan bij de andere
genoemde typeringen.
De typeringen 'performance', 'contextueel' en 'code-switching als spreekstijl'
daarentegen leiden in meerderheid tot code-switching in kleinere eenheden, d.z. één
constituent, inhoudswoorden, bijwoorden, functiewoorden, interjecties e.d. en
woord-inteme switches, waarbij de switchposities slechts voor 30 (de contextuele
switches) tot 40 % (code-switching als spreekstijl) van de gevallen overeenkomen
met constituentgrenzen, terwijl de frequentste switchposities een veel geringere proportie van de betreffende switches verantwoorden dan bij de eerstgenoemde verzameling typeringen. Dit patroon is daarbij voor 'code-switching als spreekstijl' genuanceerder dan voor de performance- en contextuele switches.
Het is van belang op te merken dat zich binnen deze groep typeringen eveneens
verschillen voordoen, afhankelijk van debetrokken typering, waarbij het vooral gaat
om de vergelijking tussen de performance- en contextuele switches. Voorzover
'code- switching als spreekstijl' goed te vergelijken is met deze beide categorieën,
gezien de kwantitatieve verschillen, lijkt deze categorie zich meer te gedragen als de
performance-switches dan als de contextuele.
Een eerste verschil is dan het grote aandeel van de bijwoorden en functiewoorden
aan de verzameling performance-switches in vergelijking met de contextuele switches.
Een tweede verschil is dat weliswaar bij beide typeringen een meer dan gemiddeld
aantal inhoudswoorden voorkomt, maar dat de samenstellende woordsoorten heel
anders verdeeld zijn; bij de contextuele switches betreft het voornamelijk nomina,
gevolgd door adjectieven en Vinfs, bij de performance-switches gaat het vooral om
verba, en dan in het bijzonder VPs, met voor nomina en adjectieven een aandeel dat
vrijwel overeenkomt met hun totaal-aandeel.
In overeenstemming hiermee worden de contextuele één-constituentswitches
vooral bepaald door NP's en de overeenkomstige performance-switches door
AdvP's. In overeenstemming met de belangrijke rol van de Vf s is bovendien het
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grote aandeel van de koppel- en hulpwerkwoorden bij de performance-functiewoorden.
De performance-switches vormen in ons corpus dié vorm van code-switching die het
minst "intentioneel" en daardoor op het meest onbewuste niveau zal plaatsvinden;
het bewust intenderen van het code-switchinggedrag zal ook bij contextuele codeswitching geen grote rol spelen, maar daar zijn het factoren in context en situatie die
de code-switching als het ware "triggeren", terwijl we bij performance-switches
eerder gedacht hebben aan factoren die te maken hebben met taalkennis en taaiervaring van de spreker, d.i. de mate waarin de spreker frequent betrokken is bij het
gebruik van dialect, standaardtaal of het gebruik van beide variëteiten. Tegen die
achtergrond sluit het overwicht van de functiewoorden (en bijwoorden) bij de
performance-switches aan bij het onbewuste en daardoor resistente karakter daarvan,
waarbij uiteraard ook de hoge frequentie van veel van deze woorden een rol speelt
In diverse publikaües wordt gerefereerd aan de relatie tussen het frequent, onbewust
en routine-matig hanteren van taalelementen en de resistentie daarvan, waarbij in
veel gevallen expliciet gewezen wordt op functiewoorden. Vergelijk Haugen
(1953:224), Nuijtens (1962), Berends (1970:68), Mackey (1970), Clyne (1972:105;
1980:402), Clark & Clark (1977:72), Lindholm & Padilla (1978:332), Hagen
(1981:147 evlg., 173), Vande Kopple (1982:156), Bentahila & Davies (1983: 326327), Hoppenbrouwers (1985:158), Petersen (1988:487^88).
Het overwicht van de 'nominale' switches bij contextuele code-switching kan zeker
in verband gebracht worden met het feit dat veel van onze contextuele codeswitching in verband staat met factoren die ook een rol spelen bij ontlening, zoals
onderwerps-gestuurd taalgebruik of "lexical need", en juist ook bij ontlening spelen
nomina een overheersende rol. Zie Haugen (1953:224), Clyne (1967:12), McClure
(1977:99), Muysken (1987:3). Gumperz & Wilson (1971:161) wijzen op de categorie inhoudswoorden als meest frequente categorie bij ontlening, bij hen gevolgd door
bijwoorden, voegwoorden, achterzetsels ("post-positions") en andere vergelijkbare
functiewoorden, en tenslotte suffixen.
Het is wellicht dan ook juist de contextuele vorm van code-switching die een stap
is op weg naar ontlening uit een dominante variëteit/taal en naar (lexicale) vormen
van TI-verandering in de richting van die dominante T2.
Opvallend is de ' tussenpositie' van de verba in dit kader. Als geheel, maar daarbinnen
vooral de Vf s en koppel- en hulpwerkwoorden, domineren zij de inhoudswoorden
bij de performance-switches, terwijl het daarentegen bij de contextuele switches
vooral gaat om infinitieven. Als dit verschil eveneens terug te voeren is op het
verschil tussen code-switching onder invloed van "onbewust" en resistent taalgebruik (performance) vs. code-switching onder invloed van contextuele factoren dan
zou dit duiden op een soort tussenpositie van de verba waar het gaat om de tweedeling
inhouds- vs. functiewoorden. Een dergelijke mogelijke tussenpositie zou overigens
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bovendien onze eerdere opmerking in 4.3.5 onderstrepen, dat het onderscheid
inhoudswoord - functiewoord niet altijd even gelukkig is in het licht van concreet
taalgedrag.
Het verschil contextueel-performance blijkt verder een goede verklaring te bieden
voor het proportionele overwicht van de categorie 'tag, interjectie e.d.' bij de
contextuele switches, dat vooral terug te voeren is op gepreformuleerd taalgebruik.
Interessant in het kader van de gedachte dat code-switching inzicht kan verschaffen
in het procesmatig reële karakter van constituenten bij taalgebruik (o.a. Clyne 1980,
1987; zie 4.3.5) is dat het patroon van switchen naar grotere en/of afgerondere
eenheden op de grens van zinnen en/of constituenten vooral voorkomt bij die
typeringen die betrekking hebben op meer intentioneel code-switchinggedrag. Juist
in die gevallen van code-switching, waarin we kunnen verwachten dat sprekers die,
in welke mate en op welk niveau dan ook, van tevoren plannen, wordt een
"constraint" of 'beregeling' als de "size-of-constituent- constraint" met de daaruit af
te leiden suggesties, in grote lijnen bevestigd.
De planning van code-switching, maar daarmee uiteraard ook de vorm van
taalgebruik in het algemeen, lijkt daarmee een proces dat samengaat met, of parallel
loopt aan een algemener conceptueel proces in verband met communicatie, dat van
een abstracter niveau is dan een grammaticaal systeem. De resultaten ten aanzien van
pauzeverschijnselen e.d. in 4.7 sluiten bij deze gedachte aan.
Boeiend in verband met de geschetste regelmatigheid is vooral ook dat deze zich
voordoet in een dialect-standaardtaal-situatie. Puur linguïstisch gezien is er geen
reden te veronderstellen dat code-switching tussen dialect en standaardtaal 'regelmatig' , c.q. volgens "constraints" zou verlopen, vanwege de grote verwantschap tussen
beide variëteiten en de doorgaans evenwichtige bidialecticiteit van de sprekers.
Paradoxaal genoeg wordt ook deze gedachte overigens bevestigd door ons materiaal.
Ook bij de meer intentionele switchtyperingen zien we het inserieren van inhoudswoorden, bijwoorden, functiewoorden en interjecties e.d. en met name ook de
diversiteit aan s witchposities is niet alleen in het totale corpus enorm, maar, naar verhouding, eveneens bij elke typering afzonderlijk.
De regelmatigheid bij de meer intentionele code-switching is dan ook vooral afte
leiden uit het resultaat dat zich weliswaar een bont scala aan switchmogelijkheden
voordoet, als afspiegeling van de typische eigenschappen van een dialect-standaardtaal-situatie, maar dat tegelijkertijd slechts enkele van die mogelijkheden zich
frequent voordoen, wat we dan willen interpreteren als een ondersteuning van de
boven omschreven gedachte dat (eventuele) regelmatigheden in de vorm van codeswitchinggedrag te maken hebben met een abstracter, algemener niveau van mentale
activiteit dan het strikt linguistische.
Uit de combinatie van de resultaten uit4.3 en 4.5 valt af te leiden dat in de literatuur
voorgestelde "constraints" op code-switching in de Ottersumse dialect-standaardtaal-situatie niet bevestigd worden. Dit gebeurt ook niet binnen de onderscheiden
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typeringen op extra-linguïstisch niveau, een resultaat dat niet verrassend zal zijn.
Deze uitspraak geldt althans in absolute zin, of misschien beter gezegd, in normatieve
zin (vgl. ook Appel 1987:192, Clyne 1987:744). Betrekken we kwantitatieve en
waarschijnlijkheids-overwegingen in de discussie over beperkingen op code-switching dan zouden we kunnen stellen dat er sprake is van "constraints" in zoverre dat,
gerelateerd aan de extra-linguïstische typering of functie van code-switching, de
kans op het doorbreken van "constraints" in de ene categorie code-switching veel
groter is dan in de andere.
Zo'n standpunt impliceert dan wel dat mogelijke 'beperkingen' in laatste instantie
niet strikt grammaticaal zijn, maar gerelateerd moeten worden aan extra-linguïstische factoren, waarbij we dan in eerste instantie nog maar afzien van het belang van
het niveau van tweetaligheid, i.e. bidialecticiteit, voor de mate waarin "constraints"
al dan niet doorbroken (kunnen) worden.
In de resultaten van dit hoofdstuk zien we verder een bevestiging van de opvatting
dat spreker-intenties en/of contextuele factoren van meer belang zijn voor de vorm
van code-switching dan strikt linguïstisch-structurele factoren; vergelijk voor een
dergelijk standpunt Oksaar (1979:110), Sridhar & Sridhar (1980:207), Nartey
(1982:188), Edwards (1983:295) en Sankoff & Poplack (1988:4). Zie in dit verband
overigens ook Uijlings (1956:12) waar gewezen wordt op de invloed van het
gespreksonderwerp op de frequentie waarmee woordsoorten voorkomen.
Gumperz (1976a:35) en Timm (1978:306) ten slotte wijzen op semantische,
stilistische en/of pragmatische factoren ter verklaring van doorbrekingen van syntactische "constraints".

4.6 RICHTING VAN DE SWITCHES
Globale informatie over switchrichting hebben we reeds gegeven in 4.1 en 4.2. In 4.4
zijn we ingegaan op de richting van de switches om met name een beter inzicht te
krijgen in de extra-linguïstische typering van code-switching; zie in dat verband ook
4.4.4.
In dit hoofdstuk beperken we ons dan ook in hoofdzaak tot een nadere analyse van
de switchrichting in verband met de vraag in hoeverre code-switching in een dialectstandaardtaal-situatie mede in relatie staat tot dialectverandering en dialect-resistentie, uiteraard binnen de grenzen van dit onderzoek. Praktisch gezien betekent dit dat
we ons in dit hoofdstuk in hoofdzaak bezig zullen houden met de richting van codeswitching bij contextuele en performance-switches.
In 4.2.2 constateerden we reeds dat bij code-switching van het dialect naar het
Nederlands sprake is van een meer dan evenredig aandeel van insertiSle codeswitching. Een beter inzicht in de achtergrond hiervan verschaft een overzicht van
de extra-linguïstische karakteriseringen, verdeeld naar richting van de switches. Zie
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tabel 4.6.1. In deze tabel en in de rest van het betoog zijn de switches naar en vanuit
een 'andere code' niet meer verdisconteerd.
'Aanpassing aan de hoorder(s)' en 'reactieve accommodatie' zien we van het dialect
naar het Nederlands en omgekeerd gerealiseerd in een verhouding die min of meer
in overeenstemming is met het proportionele aandeel van beide switchrichtingen in
het totaal.
Zoals al meerdere malen opgemerkt is 'code-switching als spreekstijl' voornamelijk een aangelegenheid van afwisselend-sprekers geweest; 122 van de ISSbetreffende switches zijn afkomstig van zogenaamde afwisselend-sprekers. Desalniettemin is
hier vooral vanuit het dialect geswitcht, wat ons inziens een weerspiegeling is van de
al vaker gememoreerde L-status van het dialect in Ottersum. Als sprekers hun
taalgebruik willen "neutraliseren" of wellicht "verheffen" door code-switchinggedrag of als het sprekers betreft die opgevoed zijn als afwisselend-spreker, dan ligt het
voor de hand dat men zich conformeert in de richting van de dominerende norm, i.e.
code-switching van dialect naar standaardtaal en niet omgekeerd.
Heimeer dan gemiddelde aandeel van de richting 'Nederlands - » ' bij de pragmatische switches is voor een zeer groot gedeelte terug te voeren op code-switching als
'"emotive device'". Deze categorie is de grootste bij de pragmatische switches
(N=61) en is op één switch na geheel gerealiseerd met als richting 'Nederlands ->'.
Op de achtergrond van dit verschijnsel, die we hier kortheidshalve zullen karakteriseren als 'de oppositie we-code- they -code', zijn we uitgebreid ingegaan in 4.4.4. Zie
verder ook 4.4.1 en 4.4.2. Met uitsluiting van de "emotive device"-switches zouden
de pragmatische switches een verdeling 'dialect —»' en omgekeerd hebben van
68,05 % vs. 31,95 %.
Het overwicht van de richting 'dialect ->' bij de 'citaten etc', de stilistische, de
situationele en de pragmatische switches zonder de categorie "emotive device" zien
we in het kader van de opbouw van hettoialecorpus: ons corpus code-switching komt
voor het overgrote deel van 'dialectsprekers', niet in de laatste plaats omdat het in de
Ottersumse verhoudingen vooral dialectsprekers zijn die het dialect en de standaardtaal in hun productieve taalgebruik naast en door elkaar gebruiken (vgl. 4.4.4). Het
contrasteren van beide variëteiten om stilistische of pragmatische redenen of bij
citaten zal dan ook eerder en gemakkelijker gebeuren door dialectsprckers dan door
standaardtaalsprekers, die het dialect in het algemeen slechts receptief beheersen,
met als gevolg het genoemde overwicht voor de richting 'dialect -»'.
Het overwicht van de richting 'Nederlands ->' bij 'modus-verandering/terug naar
oorspronkelijke code' is uiteraard het spiegelbeeld van het overwicht van 'dialect —»' ; "terug naar de oorspronkelijke code" is vooral relevant voor code-switchende sprekers, i.e. dialectsprekers. Bij de switches afkomstig van standaardtaalsprekers, is de overwegende richting bij 'modus-verandering etc.' dan ook 'dialect
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Tabel 4.6.1.

Extra-linguïstische typering van het totaal aantal switches en tussenvormen, verdeeld naar richting van de switch. Frequenties en
percentages.
Frequentie
Rij-perc.
Kolom-perc.

Dialect

Nederlands
->

Totaal

Aanpassing
aan hoorder(s)

903
60,04
27,78

601
39.96
27.61

1504
27,71

Contextueel

1112
87,22
34,22

163
12,78
7,49

1275
23,49

Performance

345
33,79
10,62

676
66,21
31,05

1021
18.81

Modusverandering
etc.

234
36,73
7,20

403
63,27
18,51

637
11,74

Reactieve
accommodatie

167
57.39
5.14

124
42,61
5,70

291
5.36

Pragmatisch

116
50,43
3,57

114
49,57
5.24

230
4,24

Citeren etc.

137
82.53
4.22

29
17,47
1,33

166
3,06

Code-switches
als spreekstijl

129
81,65
3,97

29
18,35
1,33

158
2.91

Stilistisch

69
76,67
2,12

21
23,33
0,96

90
1.66

Situationeel

38
69.09
1.17

17
30,91
0.78

55
1,01

Totaal

3250
59.89

2177
40,11

5427
100,00
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De dominante en normatieve positie van de standaardtaal ten opzichte van het dialect,
voorzover tot uitdrukking komend in code-switching, zien we verder het duidelijkst
naar voren komen in het overwegend in de nchting 'dialect ->' verlopen van de
contextuele switches. Zie ook 4.4.1 in dit verband. Daarmee vormen contextuele
switches dan ook de belangrijkste verklaring voor het in 4.2.2 geconstateerde
overwicht van de switchrichting 'dialect —>' bij de inserties en in het corpus in zijn
geheel. Zouden we namelijk de verdeling van de switchrichting bekijken zonder de
categorie 'contextueel', dan zou dit leiden tot een verdeling van 51,5 % (n=2138)
'dialect ->' vs. 48,5 % (n=2014) 'Nederlands ->*.
Contextuele switches zijn voor 77,8 % (n=1009) insertieel van aard (zie tabel
4.5.1), die bovendien bijna allemaal vanuit het dialect gerealiseerd zijn. Bijna
driekwart, te weten 71,45 % (n=911), van alle contextuele switches bestaat uit een
standaardtaal-insertie in het dialect.
Gezien de overwegende positie van inhoudswoorden en één-constituentswitches
(zie 4.5), en dan met name van nominale switches (N en NP) gevolgd door
adjectieven en infinitieve verba, is naar deze taalelementen ook in het totale corpus
in de meerderheid van de gevallen geswitcht vanuit het dialect naar de standaardtaal
(met percentages van resp. 89,1 %, 85,6 % en 78,2 %).
Deze gegevens versterken verder de al in 4.5.1 verwoorde gedachte dat veel
contextuele code-switching in verband staat met factoren die ook een rol spelen bij
ontleningsprocessen en daardoor met (lexicale) vormen van TI-verandering in de
richting van de dominante T2, i.e. de standaardtaal.
Anderzijds kan contextuele code-switching tevens een rol spelen bij het vasthouden aan elementen uit de L-vari6teit, i.e. het dialect. Weliswaar zijn slechts 163
contextuele switches vastgesteld in de richting 'Nederlands ->', maar, zoals al aan
de orde gesteld in 4.4.1 - 4.4.3, gaat het daarbij in veel gevallen om gepreformuleerd
taalgebruik, waarmee resistente frases, groetuitdrukkingen, "tags" (vooral wa),
eigennamen of begrippen gehanteerd worden, al dan niet als tussenvorm. In sommige
gevallen lijkt daarbij het aspect een rol te spelen dat in Poplack ( 1980:589) aangeduid
wordt als "(-) switches (-) heavily loaded in ethnic content and (-) placed low on a
scale of translatability.". Tot dergelijke qua betekenis lokaal-specifieke en daardoor
voor de spreker moeilijk te 'vertalen' begrippen/woorden behoren dan wellicht
contextuele switches als buks 'broek', зпэіэ '(veel) snoepen', (Ut 'sloom iemand',
-зріуэіэ- Opzettelijk afgunst opwekken' en andere vergelijkbare voorbeelden (zie
ook 4.4.1).
De performance-switches en tussenvormen zijn overwegend gerealiseerd met als
richting 'Nederlands ->' en dit past in de gedachtengang in 4.5.1, waar we stelden dat
code-switching ten gevolge van performance-factoren samenhangt met "onbewust",
c.q. resistent taalgebruik. A fortiori gelden deze overwegingen de (performance)
functiewoorden, zodat we vooral bij deze categorie woordsoorten een overwicht van
de richting 'Nederlands ->' verwachten.
Anderzijds is het overwicht van de richting 'Nederlands -»' bij de performance-
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Switches niet zo groot als dat van 'dialect ->* bij de contextuele switches, zodat
performance code-switching zeker ook een belangrijke categone is bij een nadere
beschouwing van de vraag in hoeverre bepaalde vormen van code-switching te
maken hebben met dialect-verandering of -resistentie.
De verwachting dat de (grote groep) functiewoorden bij de performance-switches
vooral in de richting 'Nederlands -*' zal verlopen wordt bevestigd (70,03 %, n=208
vs. 29,97 %, n=89), en hetzelfde geldt voor de adverbiale performance-switches,
AdvP en adverbium (75,92 %, n=145 vs. 24,08 %, n=46). Alleen de aanw. vnw.'en
(N=51) en betr. vnw.'en (N=7) doorbreken dit patroon: de code-switching naar deze
functiewoorden verloopt resp. voor 80,4 % (n=41) en 100 % van dialect naar de
standaardtaal. In al deze gevallen wordt een betr. of aanw. vnw. uit de standaardtaal
gebruikt in plaats van de dialectvorm (in het algemeen άε^τι) met genus-onderscheid.
Zie bijvoorbeeld de volgende uitingen.
(1)
(2)
(3)

οι do* is пэх die oeRSta dax ik dux da* γβ t up ds tweeds dax de't ('Oo: dat
is nog die eerste dag ik dacht dat je 't op de tweede dag deed')
dat is εΤί ne^fka van feid ετη die dyt a:lt mit ('dat is 'n neefje van Ferry
en die doet altijd mee')
(-) a hans, die is эк ab veif of ζ χ of of hu v0l JO:R? ('eh: Hans, die is ook
al: vijf of ζ χ of of hoeveel jaar?')

In dergelijke gevallen staat code-switching uiteraard in nauw verband met processen
van dialectverandering, i.e. het vervagen van het genusonderscheid bij aanw. en betr.
vnw.'en, waarbij de druk van de standaardtaal op het dialect onmiskenbaar aanwezig
is.
Bij de inhoudswoorden uitde categorie 'performance' zijn vooral nomina en in iets
mindere mate Vinf s geswitcht van het dialect naar het Nederlands. Bij de nomina
gaat het om 78 van de 103 gevallen, d.i. 75,7 %, en bij de Vinfs om 24 van de 40
gevallen, d.i. 60 %.
Ook bij de nomina is deze performance-switching vanuit het dialect groter deels
terug te voeren op de druk van de standaardtaal op een aspect van de dialect
grammatica. Het gaat hier namelijk niet minder dan 50 maal om een tussenvorm
onder invloed van het niet consistent toepassen van de regels uit het dialect voor de
meervoudsvorming; zie vormen als -kindana- 'kinderen' voor kindsR, -da^a'dagen' voor da:x, -tomda- 'tanden' voor tant of -sturia- 'stoelen' voor styil. Zie
bijvoorbeeld een uiting als
(4)

hei ετη уэ клт ok its mit di -peluda- don in dum (-) ('hee en je kunt ook
iets met die paarden erin doen')

met -ре"ам1э- voor ρε"»! oí paarden.
Bij de genoemde infinitieven gaat het in meer dan de helft van de gevallen om woor-
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den met in het dialect het foneem /ε7 voor het standaard-Nederlandse /ε/ zoals in
(5)

VRDIX e^fa tys of oc wij di т л у э hebben ('vraag even thuis of eh: wij die
mogen =)

Hiermee lijkt het inserteren van dergelijke woorden in het kader van code-switching
onder invloed van performance-factoren eveneens in verband te staan met de invloed
van de standaardtaal op het dialect, wat in het geval van de oppositie /ε*/ - /cj nog
eens versterkt zal worden door het feit dat deze oppositie ook binnen het grotere
geheel van het Noordlimburgs specifiek is voor het gebied van en ten noorden van
de huidige gemeente Gennep. Zie 3.1.1. Ook bij de hiervoor besproken nomina von
den we voorbeelden van dit verschijnsel.
In dit kader is het van belang op te merken dat we bij meer performance-switches
van het dialect naar de standaardtaal kunnen wijzen op een samengaan van de druk
vanuit het Nederlands en het "primair" zijn van bepaalde dialectkenmerken. Zo
vinden we zowel bij de betreffende nomina als bij de Vinfs de standaardtaalvariant
van woorden met in het dialect Ы voor het Nederlandse /a·/, zoals al in 3.1.1
opgemerkt, een sterk in het bewustzijn levend verschilpunt met de omringende
gebieden. Zie bijvoorbeeld de volgende uitingen.
(6)

(7)

(-) !wij, we:t9 ni т е х к won wa da ROtso'j vanda+n muts halen л т
myzikinstRymeTntJ3S te mades, (-) ('WU, weten niet meer waar we de
rotzooi vandaan moeten = om muziek-instrumentjes te maken,')
ε τ η ni dat at ηετ1 as \ctmx.jaar γε4 datan, ε^η kunt з: at bos ζε*χ т а н
ytlœpt('en niet dat 't net als vorig=gaat dat 'r.een kind eh: 't bos zeg maar
uitloopt')

Met dit aspect van het willen vermijden van primairedialectkenmerken, waar we ook
al op gewezen hebben in 4.4.1 met betrekking tot bepaalde contextuele switches,
kunnen ook deze performance-switches met als richting 'dialect ->' vooral gezien
worden als voortkomend uit de druk van de standaardtaal op het dialect.
In vergelijking met de nomina en de infinitieven bij de performance-switches zijn
de VFs (N=132) gelijkmatiger verdeeld over de beide switchrichtingen, namelijk
voor 42,4 % over de richting 'dialect - » ' (n=56) en voor 57,6 % (n=76) over de
richting 'Nederlands —>'. In overeenstemming met de koppel- en hulpwerkwoorden
binnen deze typering (N=97) is hetoverwicht van de richting 'Nederlands ->', zij het
dat dit bij de koppel- en hulpwerkwoorden veel extremer ligt met een percentage van
82,5 (n=80), dat daarmee in overeenstemming is met de meeste andere functiewoorden.
Een nadere beschouwing van de performance-Vf 's bevestigt het ontstane beeld dat
performance-switches van het dialect naar de standaardtaal gerelateerd kunnen
worden aan de invloed van de standaardtaal, al dan niet versterkt door invloeden van
de direct aangrenzende dialectgebieden, die maken dat bepaalde specifieke dialect-
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kenmerken als "primair" gevoeld worden. De druk op de /ε1/ - /ey-oppositie speelt
ook nu een grote rol, en bovendien het niet en/of onvolledig toepassen van de
dialectregels voor het vervoegen van werkwoordsvormen, naast verder het in
algemene zin aanvoelen van bepaalde elementen als "primair". Zie de volgende
uitingen.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(-) kikbykskss, di heb ik (кдк ik пэх weTl ('kijkboekjes, die heb ik denk
ik nog wel')
ja·, тая da+ is эк а а так dat -het- sij ('jaa, maar dat is ook eh: eh: maar
dat heeft zij')
do* -makt- [mikt] niks yt ('dat maakt niets uit'
jop -le'xt- [ІеП] hel e'fa / / ('Joop legt heel even')
(-) da+ valt [ve^lt] min пэх ni e'uis te'iys ('dat valt me nog niet eens tegen')
пэх e'fkss ! en diq a ws proberen [рюЬіікэ] at oiltit bij ds оенЬэкеісіід
етп (-) ('nog even EEN ding eh: we = 't altijd bij de voorbereiding')
da+ ligt [lit] эк ετη ('dat = eraan')
(-) ετη« hani, hin, di komt [клпц] yt ufslt ('en eh: Hannie, hier, die = uit
Oeffelt')

Interessant is dat tussenvormen als -heTt- 'heeft' en varianten, en -makt- 'maakt'
eveneens als performance-switches voorkomen in derichting'Nederlands -»', wat
kan duiden op frequent en resistent gebruik. Het lijkt zo alsof nieuwe vormen
ontstaan, die klaarblijkelijk vanwege hun opschuiven naar de standaardtaal zo
neutraal zijn voor sprekers dat ze zowel in hun Nederlands als in hun dialect gebruikt
kunnen worden. Zie bijvoorbeeld
(16)
(17)

(-) nou ja, ik dacht dan -Ιιετ- ('heb') je goeje hulp ((gelach))
Da -makt- ('maakt') toch nie uit

Hetzelfde is te constateren bij de tussenvorm -кіпаэкэ- die we zowel in standaard
taal-uitingen als in dialect-uitingen aantreffen.
Toch vinden we een dergelijke tweeslachtige invloed van performance-codeswitching niet alleen bij tussenvormen. Juist dialect-specifieke werkwoordsvormen,
die bijvoorbeeld duidelijk van het Nederlands afwijken door umlaut in de 3e pers.
sing., treffen we, al dan niet als tussenvorm, aan in derichting'dialect -»'.maar ook
met als richting 'Nederlands ->'. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende uitingen.
(18)
(19)
(20)
(21)

(-) jullie bekijken ' t maar d' г клпп ('kom t') niemand in. II Want die ruimte
is van ons.
(-) en 't stanleymes lit ('ligt') 'r bij
dus dat iedereen goed weet hoe alles vanlœpL ('verloopt') (-)
(-) en dat komt waarschijnlijk Amda+ ('omdat') ze wat darmkrampkes
/he^ba ('hebben') maar (-)
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Ons inziens is ook uit bovenstaande observaties de tussenpositie van de verba tussen
inhoudswoordenfunctiewoord af te leiden (zieook4.5.1). Immers,enerzijds zien we
bij performance-code-switching naar verba met als richting 'dialect —»' verschijnselen als bij andere inhoudswoorden, met name nomina, die wijzen op een verband
tussen factoren die zowel code-switching als (extern gemotiveerde) dialectverandering beïnvloeden, anderzijds is bij performance-code-switching naar verba met als
richting 'Nederlands —>' een overeenkomst met de functiewoorden te constateren in
die zin dat de betreffende switches duiden op frequent gebruik en resistentie van die
taalelementen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat deze resistente werkwoorden frequent gebruikte en daardoor sterk geïnternaliseerde en geautomatiseerde
taalelementen zijn, die in dat opzicht dan ook vergelijkbaar zijn met de koppel- en
hulpwerkwoorden. Exact cijfermateriaal over de frequentie van afzonderlijke lexicale elementen valt echter buiten het bereik van deze studie.
Wel willen we er hier in dit kader wederom op wijzen dat een onderscheid als
inhoudswoord vs. functiewoord niet in alle gevallen even relevant is. Hier bijvoorbeeld lijkt, op grond van onze observaties ten aanzien van performance-codeswitching, een factor als frequentie van doorslaggevender belang te zijn voor een
verklaring van de gegevens dan het onderscheid functiewoorden, i.e. koppel- en
hulpwerkwoorden, vs. inhoudswoorden. Zie hierover verder ook 4.3.5.
4.6.1 Samenvatting en conclusie
Wat betreft de richting van code-switching blijkt in ons corpus een overwicht te
bestaan voor de richting 'dialect —>' van 60 % vs. 40 % switches vanuit de standaardtaal.
Weinreich (1974:67) merkt al op dat puur structureel-linguïstisch gezien interferentie in beide betrokken talen in min of meer gelijke mate verwacht kan worden. Is
dit niet het geval dan ligt de oorzaak voor het dan ontstane eenrichtingsverkeer in
niet-structurele factoren, zoals kenmerken van de individuele tweetalige spreker,
kenmerken van de communicatieve situatie of de sociaal-culturele context van de
taalcontactsituatie.
Code-switchingonderzoek waarin ingegaan wordt op switchrichting, bevestigt
deze gedachtengang; vergelijk o.a. Hasselmo (1970), McMenamin (1973), Lance
(1975),McClure(1977),Lindholm&Padilla(1978),Poplack(1980),Berk-Seligson
(1986), Petersen (1988). Eenzijdigheid in de richting van de switches, doorgaans
vanwege een overwicht van de code-switching vanuit de Tl naar de T2, is terug te
voeren op zaken als de taaldominantie bij sprekers, het verschil in prestige van de
betreffende taalsystemen of een combinatie van dergelijke factoren. Zie voor dit
laatste bijvoorbeeld Berk-Seligson (1986:339).
Hasselmo (1970:189) en Petersen (1988:487) brengen de door hen geconstateerde
extreme eenzijdigheid in switchrichting, resp. van het Zweeds naar het Engels door
immigranten in de V.S. en van het Deens naar het Engels in het geval van een
tweetalig opgevoed kind, in verband met de dominantie van het Engels bij de
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betreffende sprekers. Vooral de dominante taal is bestand tegen het 'indringen' van
elementen uit de andere taal, zoals bij code-switching, terwijl de niet-dominante taal
daar veel minder resistent tegen is. Hasselmo spreekt in dit verband over een situatie
van 'recessief bilingualisme, omdat de geschetste ontwikkelingen wijzen op een
afnemend belang van de Tl, i.e. het Zweeds, voor de betreffende gemeenschap.
Poplack ( 1980:603) vindt alleen bij de nomina, "tags" en interjecties een overwicht
van de switchrichting 'Tl=Spaans -» TZsEngels', en met name wat betreft de tags
en interjecties is dit gegeven te relateren aan sprekers die dominant Spaanstalig zijn,
volgens Poplack, omdat deze vorm van code-switching 'gemakkelijker' is voor
dergelijke sprekers dan het ingewikkelder intra-sententiële code-switchen. Het
overwegend switchen naar nomina in de richting 'Tl/Spaans -> Tl/Engels' is ook
geconstateerd door Lance (1975), McClure (1977) en Lindholm & Padilla (1978),
wat door McClure (a.w.:99) expliciet in verband wordt gebracht met de lagere status
van het Spaans ten opzichte van het Engels.
In 4.6 hebben we laten zien dat er in ons corpus een groot overwicht is van de richting
'dialect -»' (in de meeste gevallen de Tl) bij de contextuele switches, 'codeswitching als spreekstijl', 'citeren etc', de stilistische switches en de pragmatische
switches met uitzondering van de categorie "'emotive device"', terwijl de performance-switches overwegend van de standaardtaal naar het dialect verlopen.
'Code-switching als spreekstijl' hebben we vooral als afkomstig van afwisselendsprekers geconstateerd en dit verklaart ons inziens bij deze extra-linguïstische
typering het overwicht van de richting 'dialect ->*: als sprekers hun taalgebruik
willen "neutraliseren" of wellicht "verheffen" door code-switchinggedrag of als het
sprekers betreft die opgevoed zijn als afwisselend-spreker, dan ligt het voor de hand
dat men zich conformeert in de richting van de dominerende norm, i.e. codeswitching van dialect naar standaardtaal en niet omgekeerd.
Het overwicht van de richting 'Nederlands ->' bij de pragmatische switches is
terug te voeren op code-switching als "emotive device", dat praktisch geheel in deze
richting verloopt, een gegeven dat we in verband hebben gebracht met Gumperz'
onderscheid in 'we-code' en 'they-code'; zie hiervoor 4.4.4.
Het overwicht van de switchrichting 'dialect ->* bij de switches buiten de categorieën 'contextueel', 'performance' en 'modus-verandering etc.', zien we in het kader
van de sociodialectologische verhoudingen in Ottersum, waarin vooral de dialectsprekers het dialect en de standaardtaal in hun productieve taalgebruik naasten door
elkaar gebruiken. We hebben daar al eerdere keren op gewezen, o.a. in 4.4.4. Het
overwicht van de richting 'Nederlands ->' bij 'modus-verandering etc.' is het spiegelbeeld van het overwicht van 'dialect ->'; "terug naar de oorspronkelijke code" is
vooral relevant voor code-switchende sprekers, i.e. dialectsprekers.
Het is uiteindelijk dan ook met name de categorie 'contextueel', waarin eenzijdig
elementen uit de standaardtaal, doorgaans de T2, opgenomen worden in de Tl, een
situatie, die aansluit bij gegevens uit de boven vermelde literatuur op dit punt
Evenals bijvoorbeeld in de verhouding tussen het Spaans en het Engels in de V.S. of
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tussen een immigrantentaai en het Engels speelt bij ons mee, dat het dialect de LvariSteit is ten opzichte van de standaardtaal. Onze gegevens met betrekking tot
contextuele code-switching ondersteunen met andere woorden het door McClure
(1977:99) geciteerde patroon vanBloomfield: "'In all cases ...it is the lower language
which borrows predominantly from the upper.'".
Het feit echter dat we deze stand van zaken kunnen differentiëren naar één extralinguïstische categorie code-switching biedt belangwekkende perspectieven op de
vraag in hoeverre code-switching in een dialect-standaardtaal-situatie, waarin de Hvariëteit in bijzonder hoge mate dominant is ten opzichte van de L-variëleit, een
manifestatie is van Tl-verschuiving, TI-verandering of wellicht zelfs TI-verlies.
Uiteraard is het gegeven dat code-switching als 'aanpassing aan de hoorder(s)' of
onder invloed van situationele factoren, bijna alleen door dialectsprekers gehanteerd
wordt een uiting van de zwakkere positie van het dialect ten opzichte van de
standaardtaal. Anderzijds kan ook opgemerkt worden dat code-switching in deze
context het mogelijk maakt dialect te blijven gebruiken, ook in 'gemengde' situaties,
en zo bezien speelt code-switching ook een rol in 'dialectbehoud'. Bovendien kan
gesteld worden dat het hanteren van code-switching ten behoeve van pragmatische
en stilistische effecten zeker niet geïnterpreteerd hoeft te worden als een uiting van
die zwakke positie; dergelijke code-switching is in overeenstemming met gegevens
uit tweetalige gemeenschappen, waar het in communicatief opzicht zo effectief
mogelijk gebruik maken van de kennis van twee talen als een natuurlijk proces wordt
beschouwd; zie ook 1.2.
Tegen deze achtergrond blijft die vorm van code-switching, die duidt op 'recessieve' verhoudingen tussen Τ1 en T2, omdat, ondanks een situatie van bilingualisme c.q.
bidialectalisme, extreem eenzijdig geswitcht en/of ontleend wordt van de Tl naar de
T2, in ons corpus min of meer beperkt tot één categorie, namelijk die van de
contextuelecode-switching. Hoewel hetdus zekerzo is dat (vormen van) bidialectale
code-switching wijst op veranderende verhoudingen tussen dialect en standaardtaal
ten nadele van het dialect is dit niet per definitie zo.
Met deze overwegingen is tevens gewezen op de relevantie van het onderscheiden
van, in onze termen, extra-linguïstische typeringen van code-switching voor een
beter en genuanceerder inzicht in de complexiteit van het verschijnsel.
Deze relevantie kan nog nader geadstrueerd worden met het volgende. De 645
switches uit de (gecodeerde) situatie 'bestuursvergadering' zijn voor45,9 % (n=296)
als contextueel getypeerd en verlopen dan ook grotendeels van dialect naar standaardtaal (zie 4.1). Aangezien het bij de bestuursvergaderingen ging om bijeenkomsten van alleen maar dialectsprekers en slechts één afwisselend-spreekster (zie 4.1)
zou men op grond van het code-switchinggedrag op zich kunnen besluiten tot een
situatie van 'recessief bidialectalisme'. Het onderscheiden van de diverse typeringen, en uiteraard het verzamelen van code-switchingdata van dezelfde sprekers in
meerdere situaties, behoedt voor dergelijke mogelijk premature en ongenuanceerde
conclusies. Het eenzijdig code-switchingbeeld in situaties als de betreffende be-
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stuursvergaderingen kan veridaard worden door de aard van de besproken onderwer
pen, die getriggerd hebben tot het veelvuldig inserieren van elementen uit de
standaardtaal, met andere woorden tot vormen van contextuele code-switching.
Contextuele code-switching speelt verder evenzeer een bescheiden rol in dialect
behoud; contextuele code-switching met alsrichting'Nederlands ->' blijkt namelijk
vooral betrekking te hebben op "gepreformuleerd taalgebruik" uit het dialect.
Ten slotte laten ook de performance-switches zien dat de bidialec tale code-switching
in Ottersum (nog) geen eenzijdige verschuiving in derichtingvan de standaardtaal
is. Juist als die categorie code-switching, die het meest te relateren is aan onbewust
en resistent taalgebruik, vindt perfomance-code-switching vooral plaats in de
richting 'Nederlands —»'. De verwachting dat we hier te maken hebben met resistente
dialectelementen wordt bevestigd door het gegeven dat vooral de functiewoorden en
adverbiale switches verlopen in de richting 'Nederlands ->' (zie ook 4.5.1).
Anderzijds laat een nadere beschouwing van de performance-switches en -tussen
vormen met als richting 'dialect -»' zien dat code-switching niet in alle gevallen los
kan worden gezien van actuele processen van taalverandering, die in de huidige
dialect-standaardtaal-verhoudingen zeker in verband gebracht kunnen worden met
de druk van de standaardtaal op het dialect. Performance-switches en -tussenvormen
vanuit het dialect naar de standaardtaal hebben te maken met het vervagen van het
genus-onderscheid bij het gebruiken van aanw. en betr. vnw.'en, het niet consistent
hanteren van regels uit het dialect voor de meervoudsvorming en werkwoordsver
voeging en, mede onder invloed van aangrenzende dialectgebieden, het vermijden
van "primaire" dialectkenmerken als de oppositie /eV - /e/ en de klank Ы voor /a·/
in het standaard Nederlands.
Interessant zijn een aantal performance-tussenvormen die zowel in dialect- als
standaardtaal-uitingen gebruikt worden, wat ons inziens wijst op een hoge frequentie
van deze taalvormen in het algemeen. Er lijken zo nieuwe taalvormen te ontstaan,
waarin het dialect en de (regionale) standaardtaal naar elkaar toegroeien. De
vergelijking dringt zich op met de documentatie in Gumperz & Wilson (1971) van
het proces van "convergentie" en taalverandering tussen de vier taalvariëteiten van
het Indiase dorpje Kupwar onder invloed van een constant aanwezige noodzaak tot
code-switching in het openbare leven.
Performance-code-switching wijst andermaal op de tussenpositie van verba waar het
gaat om het onderscheid functiewoord -inhoudswoord. Enerzijds zien we bij performance-code-switching naar verba met als richting 'dialect -»* verschijnselen als bij
andere inhoudswoorden, met name nomina, die wijzen op een relatie tussen codeswitching en dialectverandering, anderzijds is bij performance-code-switching naar
verba met als richting 'Nederlands ->* een overeenkomst met de functiewoorden te
constateren in die zin dat de betreffende switches duiden op frequent gebruik en
resistentie van die taalelementen. Een factor als frequentie lijkt van doorslaggevender belang te zijn voor een verklaring van de gegevens dan het onderscheid functie-

295

woorden, i.e. koppel- en hulpwerkwoorden, vs. inhoudswoorden. Zie hierover
verder ook 4.3.5.
Ter afsluiting kunnen we stellen dat de nadere analyse van de richting van de door
ons gevonden code-switching tegen de achtergrond van de voorgaande hoofdstukken laat zien dat ons corpus redelijk evenwichtig is opgebouwd, zeker gezien in het
licht van de ongunstige positie van het dialect ten opzichte van de standaardtaal.
Bidialectale code-switching in Ottersum is niet eenzijdig een uiting van 'recessief
bidialectalisme', al speelt een 'taalverschuiving' in de richting van de standaardtaal,
al dan niet mede onder invloed van contextuele factoren, zeker een rol. Anderzijds
speelt code-switching ook een rol in dialectbehoud.
De genoemde evenwichtigheid zal verder ook te maken hebben met de hoge mate
van evenwichtig bidialectalisme waar we al vaker aan gerefereerd hebben. Overigens, als de 'dominante taai-hypothese' van Petersen (1988) juist is (zie 1.1), dan is
het gegeven dat in ons corpus in beiderichtingengeswitcht wordt naar functoren, een
verdere ondersteuning voor het bestaan van dat evenwichtig bidialectalisme.
Deze constatering impliceert echter eveneens dat het Ottersums dialect in de nabije
toekomst wel 'recessief kan worden met de daarbij behorende ontwikkelingen op
het gebied van code-switching en taalverandering, wanneer bijvoorbeeld een meerderheid in de gemeenschap niet meer evenwichüg bidialectaal is door oorzaken als
allochtonie of een primaire socialisatie in de standaardtaal (vgl. 3.1.2).

4.7 ENKELE TAALPRODUCTIEVERSCHDNSELEN
Om enig idee te krijgen van enkele taalproductieverschijnselen die mogelijkerwijs
gepaard gaan met code-switching, is voor elke switch aangegeven of het taaiproductieproces rond het switchpunt vloeiend verliep, of de switch voorafgegaan werd door
een korte, niet bijzonder opvallende pauze (door ons een "natuurlijke pauze" genoemd), door een al dan niet gevulde aarzelpauze, door een duidelijk merkbare stilte
of door een verspreking, een categorie die ook zelfcorrecties, c.q. zelf-interrupties
omvat. Zie verder ook 3.3.5.
Tabel 4.7.1 geeft een overzicht van de eerste verdeling van deze gegevens over het
totaal van 5504 switches die in een van deze categorieën ingedeeld konden worden.
Het blijkt overduidelijk uit tabel 4.7.1 dat verreweg de meeste switches vloeiend
gerealiseerd worden, dus zonder haperingen e.d. opgenomen worden in de lopende
uiting. Dit beeld wordt ook niet verstoord, als we de aanduidingen voor de verschijnselen 'aarzelpauze', 'stilte' en 'verspreking' in de alfanumerieke weergave van de
zinnen met switches bij de analyse betrekken.
We hebben hiertoe de uitingen met de numerieke code voor 'vloeiend' (N=2878)
nader bekeken op de genoemde aanduidingen, die immers kunnen voorkomen op een
zekere afstand van het switchpunt en die dus toch zouden kunnen wijzen op een
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Tabel 4.7.1.

Taalproductieverschijnselen rondom het switchpunt. Frequenties
en percentages

Taalproductieverschijnselen

N

%

Taalgebruik verloopt vloeiend
Natuurlijke pauze
Aaizelpauze
Stilte
Verspreking e.d.

2878
2119

52,3
38,5

274
158
75

5,0
2,9
1.3

Totaal

5504

100,0

aarzeling e.d. voorafgaande aan de switch. Deze nadere inspectie levert slechts 309
uitingen op, waarin ergens, niet direct voorafgaande aan het switchpunt, een
aanduiding voor 'aarzelpauze', 'stilte' of 'verspreking' geprotocolleerd is.
Het betreft dan uitingen als de volgende.
(1)
(2)
(3)

(4)

man at kan ok а da+ уэ LEVENS mit кюх ('maar het kan ook eh: datje
=· mee krijgt')
(-) man min vo:d3R (-) de^ni ((HA)) de^n stumt bij da varkens of zo" //
('maar mijn vader (-) die: = die stond bij de = of zo')
(-) kwa-ma wij mit kindsRvskccnsiweT:R3k mi χ mit ε*η kip in ε^η kooi dsR
ε τ η ε τ η wэ:tεRvετ:Rэf (-) ('kwamen wij met kindervakantiewerk me χ met
een kip in een •= er aan en en waterverf)
((p)) iemand daar nog over vragen /VOER zee νε^? (= voor zo ver')

Het beeld van het grotendeels vloeiend verlopen van uitingen met code-switching
wordt verder bevestigd als we de gevallen met 'natuurlijke pauze' nader bezien. In
zekere zin zijn de cijfers voor natuurlijke pauze namelijk geflatteerd, omdat normaal
verlopende beurtwisselingen, dus zonder dat er sprake was van uitzonderlijk snelle
overgangen of van aarzelingen of stiltes, gecategoriseerd zijn onder 'natuurlijke
pauze'. De categorie 'natuurlijke pauze' heeft dan ook voor 70,1 % (n=1485)
betrekking op de switchpositie 'tussen gespreksbeurt'. Presenteren we het overzicht
uittabel4.7.1 metuitsluiting van de switches 'tussen gespreksbeurten' dan blijkt het
vloeiend verloop van de door ons onderzochte code-switching nog duidelijker. Zie
tabel 4.7.2.
Maar ook de overige 'natuurlijke pauzes' (n=634) blijken voor het merendeel
"natuurlijk" te zijn in die zin dat ze voorkomen op inter-sententiële switchposities.
Dit geldt voor 460 switches met natuurlijke pauze, zodat slechts 174 van de in totaal
2119 natuurlijke pauzes voorkomen op intra-sententiele switchposities. Ook dan
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Tabel 4.7.2.

Taalproductieverschijnselen rondom het switchpunt, exclusief
switches met switchpositie 'tussen gespreksbeurt'. Frequenties en
percentages.

Taalproductieverschijnselen

N

%

Taalgebruik verloopt vloeiend
Natuurlijke pauze
Aarzelpauze
Stilte
Verspreking e.d.

2631
634
246
74
73

71,9
17,3
6,7
2,0
2,0

Totaal

3658

100.00

echter blijken vele natuurlijke pauzes in verband te brengen met een "natuurlijke
positie". Vaak betreft het namelijk pauzes voorafgaand aan een bijstelling of een
bepaling die voor of achter een "zin" gevoegd is, zinsdelen kortom, die in een zeer
losse verhouding staan tot de rest van de zin, waardoor we bijna zouden kunnen
spreken van een switch op inter-sententieel niveau. Zie de volgende voorbeelden.
(5)
(6)

da+s niks vœu at к а т р уж, autobanden ('dat is niks voor het kamp
vuur, =)
EEN leidster van groep twee blijft bij post twee, vœu da midax, (-) (=, voor
de middag,')

Dat vooral zinnen van elkaar gescheiden worden door (korte) pauzes wordt bijvoorbeeld gedemonstreerd in Uijlings (1956:27-28) en Goldman-Eisler (1972:105),
terwijl Rochester (1973:64) vermeldt dat pauzes "(-) may reflect decisions at major
constituent boundaries.". Rochester spreekt in dit verband ook over "juncture
pauses", zeer korte pauzes op de grens van hiërarchisch belangrijke constituenten
(a.w.:53). Vergelijk verder in dit verband ook Clark & Clark (1977:260 evlg.).
Specifiek met betrekking tot code-switching constateert McMenamin (1973:484485) alleen voor zinnen pauzes, maar niet bij inserties binnen de zin.
Relateren we pauzeverschijnselen aan het intra-sententiële of sententiële karakter
van de geswitchte constituenten dan zien we het bovenstaande weerspiegeld in het
gegeven dat de categorie 'natuurlijke pauze' vooral voorkomt bij switches op
zinsniveau. Zie tabel 4.7.3.
Duidelijk is hoe de categorieën 'vloeiend', 'aarzelpauze' en 'verspreking e.d.'
hoofdzakelijk intra-sententieel voorkomen (resp. 88,19 % vs. 11,81 %, 70,80 % vs.
29,20 Ψο en 69,33 % vs. 30,67 %), terwijl 'natuurlijkepauze' en 'stilte' hoofdzakelijk
opsententieelniveauvoorkomen(resp.79,19%vs.20,81 %en84,18%vs. 15,82 %).
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Tabel 4.7.3.

Pauzeverschijnselen gerelateerd aan het intra-sententiele c.q. sententiöle karakter van de geswitchte constituenten. Frequenties en
percentages
Frequentie
Rij-perc.
Kolom-perc.

Intra-sententieel

Sententieel

Totaal

2538
88,19
78,09

340
11,81
15,08

2878
52,29

Natuurlijke pauze

441
20,81
13,57

1678
79,19
74,45

2119
38,5

Aarzelpauze

194
70,80
5,97

80
29,20
3,55

274
4,98

25
15,82
0,77

133
84,18
5,90

158
2,87

52
69,33
1,60

23
30,67
1,02

75
1,36

3250
59,05

2254
40,95

5504
100,00

Vloeiend

Stilte

Verspreking
e.d.
Totaal

Behalve als "juncture" tussen zinnen en/of andere grotere constituenten worden
pauzes e.d. vooral ook gesignaleerd bij het zoeken naar een woord. In algemene zin
wordt daar o.a. op gewezen in Uijlings (1956:26), Rochester (1973:64), Clark &
Clark (1977:260 evlg.), Kempen (1987a:20). Specifiek in verband met codeswitching is hierop o.a. gewezen door Beardsley & Eastman (1971:25-26), Oksaar
(1979:103), S0ndergaard (1984:7) en Clyne (1987:744). Het ligt voor de hand het
overwegend intra-sententiële karakter van 'aarzelpauzes' en 'versprekingen e.d.',
zoals naar voren komend in tabel 4.7.3, hiermee in verband te brengen. Zie in dit
verband bijvoorbeeld de verdeling van de door ons onderscheiden pauzeverschijnselen over de diverse extra-linguïstische karakteriseringen in tabel 4.7.4. Tabel 4.7.4
weerspiegelt de gegevens uit tabel 4.7.3 in zoverre dat de overwegend "sententiôle"
pauzeverschijnselen ('natuurlijke pauze' en 'stilte') voorkomen bij die karakterise-
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Tabel 4.7.4.

Pauzeverschijnselen gerelateerd aan de extra-linguïstische typering van de switch. Frequenties en percentages.

Frequentie
Aanpassing
Rij-perc.
Kolom-perc. a.H.

Contextueel

Performance

Modus
etc.

React
ieve
ace.

Vloeiend

495
17,30
32,93

935
32,67
72,20

845
29,52
82,60

165
5,77
25,74

93
3,25
31,85

64
2,24
27,83

92
3,21
51,40

Natuurlijke
pauze

887
42,30
59,02

211
10,06
16,29

132
6,29
12,90

366
17,45
57,10

184
8,77
63,01

136
6,49
59,13

Aarzelpauze

53
1934
3,53

114
41,61
8,80

21
7,66
2,05

56
20,44
8,74

7
2,55
2,40

Stilte

54
34,39
3,59

9
5,73
0,69

7
4,46
0,68

45
28,66
7,02

Verspreking
e.d.

14
18,92
0,93

26
35,14
2,01

18
24,32
1.76

Totaal

1503
27,51

1295
23,70

1023
18,72

Pragmatisch

Citeren
enz.

Spreekstijl

Totaal

Stilistisch

Situationeel

120
4,19
75,95

41
1.43
46,07

12
0,42
22,22

2862
52,38

73
3,48
40,78

36
1,72
22,78

39
1,86
43,82

33
1,57
61,11

2097
38,38

9
3,28
3,91

6
2,19
335

0
0,00
0.00

2
0,73
2,25

6
2,19
11,11

274
5,01

7
4,46
2,40

20
12,74
8,70

6
3,82
3,35

1
0,64
0,63

6
3,82
6,74

2
1,27
3,70

157
2,87

9
12,16
1,40

1
1,35
0,34

1
1,35
0,43

2
2,70
1.12

1
1,35
0,63

1
1,35
1,12

1
1,35
1,85

74
1,35

641
11,73

292
5,34

230
4,21

179

33

158
2,89

89
1,63

54
0,99

5464
100,00

ringen, die blijkens 4.5 hoofdzakelijk sententieel gerealiseerd zijn, terwijl mutatis
mutandis hetzelfde geldt voor de intra-sententiële verschijnselen 'vloeiend', 'aarzelpauze' en 'verspreking e.d.'; de laatste categorie is echter in kwantitatief opzicht van
weinig betekenis. Een uitzondering op het bovenstaande is wellicht het, relatief
gezien, grote aantal 'aaizelpauzes' bij de tekstuele categorie 'modus-verandering/
terug naar oorspronkelijke code'. Geheel in overeenstemming met het overwegend
in grotere eenheden gerealiseerd worden van deze categorie (zie 4.5, tabel 4.5.13)
vinden we 87,5 %, d.i. 49 van deze 56 'aarzelpauzes' voor een van de grotere
eenheden 'zin', 'bijzin' of 'meer dan één constituent'. In het totale corpus komen
'aarzelpauzes' maar in 46,7 % (n=128) van de gevallen voor bij een van deze 'grotere
eenheden'. Nadere beschouwing leert dat een redelijk groot aantal van 17 aarzelpauzes in de categorie 'modus-verandering etc.' te maken heeft met het (voor deze
categorie specifieke) zoeken naar of het in de herinnering roepen van een geschreven
tekst, om die vervolgens voor te lezen of weer te geven. Een voorbeeld is
(7)

((Uit een plenum)) ja уе т та, hin sten э: op alle dagen dragen de kinderen
een lintje (-) ('ja Gemma, hier staat eh: =)

Op andere aspecten wat betreft de pauzeverschijnselen bij deze categorie komen we
hieronder, bij (20)-(25), in algemener verband terug.
De 114 'aarzelpauzes' bij de contextuele switches vinden we, zoals te verwachten
op grond van 4.5,87 maal voor een inhoudswoord of één-constituentswitch.
Een nadere beschouwing van deze 114 'aarzelpauzes' laat inderdaad zien dat ze
praktisch zonder uitzondering in verband staan met het zoeken naar een woord, c.q.
naar het juiste woord of uitdrukking op de juiste plaats, waaruit dan bovendien een
(contextuele) switch is voortgekomen. Vergelijk de volgende uitingen.
(8)

(9)
(10)

(11)

(12)
(13)

((De voorzitter tot een groep leiders tijdens een plenum))
(-) want a zin VROUW di з ontvangt, oíэ ккіх ((gelach)) э: zeer binnenkort
эп a kint, (-) ('want eh: zijn vrouw die eh: =, of eh krijgt eh: = een eh:
kind,')
((Aarzelpauze)) of tsminsts, as dat Ілкі эс ne'ja a deelnemerskaarten
laten drukken ('of tenminste, als dat lukt eh: nieuwe eh: =)
ja di zin dan al χ we^ts WET1, gekneed ετη ds dcx is dan al van da Ьеткэк
т а и я e^fs Ьэ эп 9t з vlammetje halda dat mit da kindsR tox weTli ('ja
die zijn dan al χ weet je wel, = en dat deeg is dan al van de bakker maar
eh: even boven het eh: = houden dat met de kinderen toch wel:')
(-) dat is эк э, we^R its hel aindaRS dan эі // dan yawo-n st onder ons, want
+
da s я ('dat is ook eh, weer iets heel anders dan eh: // dan gewoon eh: =,
want dat is eh:')
kum ik mate-n up « koninginnedag ('kom ik meteen op eh: =)
hexb ik taR mit ε^η at vraagte'dcan bij stom ('heb ik er met een eh:
vraagteken bij staan')
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Ook de andere pauzcverschijnselen bij contextuele code-switching, i.e. 'natuurlijke
pauze', 'stilte' en 'verspreking e.d.' staan in verband met dergelijke zoekprocessen,
althans voorzover ze op een intra-sentenliële switchpositie voorkomen; zie bijvoorbeeld de natuurlijke pauze voor gekneed'm (10). Vergelijk ook de volgende uitingen.
(14)

(15)
(16)

(17)

(-) en daarbij is nog 'я, spAltœin, е'пэ he-la yawo-na spAltœin niks
bizumdsRS еіуэіэк, (-) (=, speeltuin, een heel gewone speeltuin niks
bijzonders eigenlijk,')
ε η dat is jo'han zins: zins: ((ρ)) peetoom ('en dat is Johan zijn eh: zijn eh:

m -)

(-) vL'R уж клпП dan da jurçkvnow up tau χ up da χ mei paard, ε η л т holaf
veif, пои hys ('vier uur komt dan de: jonkvrouw op haar χ op de χ =, en
om half vijf, naar huis')
(-) da+ vRuya wij nox, mit эп sn χ mit 'η snelkookpan! ('dat vroegen wij
nog, met een sn χ met ~)

Uit het voorgaande komt naar voren dat pauzeverschijnselen niet of nauwelijks direct
in verband zijn te brengen met code-switching per se, dus met code-switching als een
structureel-linguïstisch proces. Taalproductieverschijnselcn zoals hier behandeld,
blijken veeleer een aspect van spontaan taalgebruik of, wellicht preciezer geformuleerd, van onvoorbereid spreken in het algemeen te zijn. Vergelijk bijvoorbeeld de
volgende zinnen, waarin in de a-zinnen een taalproductieverschijnsel voorkomt
samen met code-switching, terwijl de b-zinnen praktisch alleen daarvan verschillen
door het ontbreken van een vorm van code-switching.
(18)a
b
(19)a
b

Ed doet waarschijnlijk mee als dr iemand mee zou doen, yt zin klas (=, uit
zijn klas')
Eh: jullie hebben, ja ((HA)) een heel gevarieerde groep, van klas drie tot
en met ze χ nee van drie tot en met van school af
(-) en dat ze dan iets te, snala ('snoepen') hebben, dat is helemaal nie,
verkeerd
(-) sommige kinderen staan op iedere foto II omdat die d'r nou χ nou
eenmaal altijd, haantje de voorste zijn (-)

Bovendien kunnen pauzes nog andere functies dan de al genoemde vervullen in
gesproken taal; zie ook 3.3.4 en 4.4. Ze kunnen dienen om nadruk te leggen of
aandacht te trekken, om iets beter naar voren te laten komen of om een reactie uit te
lokken (vgl. Cook 1971:79-80, Gumperz & Hemández-Chavez 1975:161, Sankoff
& Poplack 1988:2,4). Met name gevulde pauzes aan hel begin van een beurt kunnen
dienen om alvast de beurt te claimen (Schegloff 1981:81 ). Clark & Clark (1977:268)
wijzen er in verband met dit laatste op hoe een spreker als het ware onderhevig is aan
twee tegengestelde krachten: enerzijds wil een spreker een zo ideaal mogelijke
uitvoering van zijn taalgebruik bereiken, wat leidt tot planningspauzes tussen zinnen
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of belangrijke constituenten, anderzijds is er de druk van de conversatiepartners, die
maakt dat kenbaar gemaakt moet worden dat de beurt nog niet afgelopen is. Om dit
te bereiken zal de spreker vaak zijn toevlucht zoeken tot pauzes binnen een
constituent, om pas dan de rest van de uiting gedetailleerder te kunnen plannen.
Gevulde pauzes zien we in ons eigen materiaal ook nog bij bijvoorbeeld iets als het
opzoeken van een aantekening e.d. (zie hierboven bij (7)) of wanneer een aanwezige
een opmerking maakt tijdens het spreken. Ook in dergelijke gevallen kan uiteraard
meespelen dat de spreker zijn rechten wil doen blijven gelden op de beurt. Zie ook
de volgende voorbeelden.
(20)
(21)
(22)

(23)
(24)

(25)

((De voorzitter wil de oudervergadering nu echt beginnen)) ehm: GOED!
Il ehm: ik wil *
((Tot een groepje kinderen)) eh: wij gaan in de slaapzakken liggen
((Pauze tijdens een "back channel cue" van een van de aangesprokenen))
(-) man dan was nox ni ze-kSR dat эі э: Ineel (dat 't) goed kwam ('maar
dan was nog niet zeker dat het eh: =)
' t is hier net 'neh: wat ze^ij za tox эк W^R? (= wat zei ze toch ook weer?')
((voorlezend)) 't bestuur stemt ermee in dat 'n broer van Joop dit jaar
meedraait met ome activiteiten om deel te krijgen in 't taalgebruik, эпт:
now hiR ziti dAS, da+s heiman (-) (= Ehm: nou hier zit hij dus, dat is Her
man')
((Na een intermezzo moet Gemma weer de aandacht krijgen van een
drietal leidsters)) hei a// ik denk dat jullie een heel gemakkelijk -yRupkahebben ('hee eh: ~ groepje =)

Bij (25) staat de switch naar het Nederlands in dienst van 'aanpassing aan de hoor
ders', en inderdaad lijken de relatief weinige aarzeipauzes bij deze categorie nog het
vaakst pauzes te zijn, die direct in verband met de switch gebracht kunnen worden,
al speelt bij (25) ook duidelijk het claimen van de beurt en het opnieuw de aandacht
vragen een rol. Zie ook nog (26) en (27), waar taalproductieverschijnselen duidelij
ker direct in verband met de switch als 'aanpassing aan de hoorder(s)' staan.
(26)
(27)
(28)
(29)

((Uit de conversatie tot de Twentcn)) moR noRm χ mor cunddRS a vieren
ze ook niks he (-) ('maar norm χ maar anders eh: =)
((na dan wordt een derde aanwezige, standaardtaalsprekend, expliciet de
direct geadresseerde)) dan я kon 't nog wel eens interessant worden
((Stilte, hier gepaard gaand met verandering van toegesprokene)) ni zoen
pRoblcm ((p)) om zo'η briefje te wisselen ('niet zo'n probleem =)
((Verspreking e.d., eveneens onder invloed van het iemand anders
toespreken)) di lit up da χ die ligt op de kast

In het totale corpus echter overheerst het beeld dat het moeilijk is uit te maken of de
waargenomen pauze of aarzeling etc. te maken heeft met een woordvindingspro-
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bleem, met het onderbroken worden door iets of iemand, met het zoeken naar de juiste
realisatievorm voor een conversationele functie of met de met deze processen
gepaard gaande switch. Anders gesteld, het is in die gevallen niet altijd duidelijk of
de switch de oorzaak is van het betreffende taaiproductie verschijnsel of dat de switch
juist een gevolg ervan is, namelijk een gevolg van het geconcentreerd zijn op de
inhoudelijk wezenlijke aspecten in de conversatie.
Voorbeelden als (30)-(34) laten zien dat dit geconcentreerd zijn op het wezen van
de conversatie kan leiden tot performance-code-switching. Ook bij deze uitingen
overheerst de indruk dat het niet het switchproces op strikt structureel-linguïstisch
niveau is, dat leidt tot de doorbreking van de "fluency" in de uitingen, maar dat het
zoeken naar de juiste woorden of formuleringen, gepaard gaande met pauze- en
andere taalproductie-verschijnselen, in bepaalde gevallen geleid heeft tot (vormen
van) code-switching, bijvoorbeeld omdat een bepaald woord op grond van frequentie
(zin voor zijn bijv.) of het momentaan ontbreken van kennis over de juiste derivationele vorm (touwtjes voor tcewkas bijv.) het snelst beschikbaar is.
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

/
/waar de posten eh: zin da+('zijn dat') wordt aangegeven met'η
eh:
/maar diel materialen worden d'r, of vanavond of eh: тет:куэ bij χ eh:
iK.'v.gelegd ((ρ)) (= morgen = neergelegd')
zida d9R уіхэкитэ paula, mit di a touwtjes ηεϋ h^dat now doen? ('ben
je er uitgekomen Paula, met die eh: = net? Heb je het nou door?')
hebbe we: brood eh: zoen at (zulke eh: ') broodballen zeg maar besteld
(-) !dit is ε ι as -pRÌsvio:xja-, // vanwe^ya da tinda kein ('DIT is een eh:
prijsvraagje, // vanwege de tiende keer')

Taalproductiekenmerken als 'natuurlijke pauze', 'aarzelpauze', 'stilte' of'verspreking e.d.' zouden in het licht van het voorgaande beter beschouwd kunnen worden
als 'voor switching relevante plaatsen', SRP, naar analogie van het acroniem PRO
(Plaats Relevant voor Overdracht) uit de conversatie-analyse (Appel, Hubers &
Meijer 1976:90 evlg.; Springorum 1981:74). In een dergelijke term komt beter tot
uitdrukking dat het gaat om in dagelijks, onvoorbereid taalgebruik gangbare verschijnselen, die allereerst samenhangen met taalplannings- en denkprocessen in het
algemeen (Cook 1971:80, Clark & Clark 1977:259 evlg.) en pas in tweede instantie
met de mogelijkerwijs daaruit voortvloeiende code-switching-verschijnselen. Met
zo'n uitgangspunt kan verder en gedetailleerder onderzoek naar SRP's meer dan hier
mogelijk was, een bijdrage leveren aan een beter inzicht in met name de taalverwerkingsachtergonden van code-switching.
4.7.1 Samenvatting en conclusie
In ons onderzoek zijn we op beperkte schaal ingegaan op enkele taalproductieverschijnselen in samenhang met code-switching. We hebben daarbij onderscheid
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gemaakt in de categoriefin 'vloeiend', 'natuurlijke pauze', '(al dan niet gevulde)
aarzelpauze', 'stilte' en 'verspreking, zelfcorrectie e.d.'.
Ruim de helft van de uitingen met code-switching blijkt vloeiend verlopen te zijn;
aarzelpauzes, stiltes en versprekingen e.d. vinden we slechts in + 10 % van de
gevallen, een aandeel dat niet essentieel in betekenis toeneemt als we de niet direct
aan de switch voorafgaande pauzeverschijnselen e.d. bij de beschouwing betrekken.
De zogenoemde natuurlijke pauzes blijken voor het overgrote deel samen te gaan
met de voor deze categorie gangbare posities in spontaan taalgebruik, te weten tussen
gespreksbeurten, zinnen en zinsdelen die in een los verband tot de rest van de zin
staan.
De conclusie kan dan ook zijn dat in ons bestand code-switching tussen dialect en
standaardtaal in verreweg het grootste deel van de gevallen vloeiend verloopt; de
"fluency" van het taalgebruik wordt niet beïnvloed door het hanteren van codeswitching-strategiefin. Dit resultaat sluit aan bij de literatuur dienaangaande, waar
wordt gesteld dat vaardig code-switchen verloopt zonder haperingen, lange pauzes
e.d. (zie bijv. Poplack 1980:601, Joshi 1982:1, Muysken 1987b:201) of waar
pauzeverschijnselen juist in veiband gebracht worden met situaties waarin géén
sprake is van een evenwichtige kennis van de betrokken talen of variëteiten (vgl.
Beardsley & Eastman 1971:26, Sankoff & Poplack 1980:11). In die zin stemmen de
resultaten dan ook overeen met de al vaker gememoreerde omstandigheid dat in
Ottersum sprake is van een hoge mate van evenwichtig bidialectalisme. Omgekeerd
zijn deze zelfde resultaten daarmee een verdere bevestiging van de representativiteit
van ons bestand in die zin dat het een verzameling "echte code-switching" vertegenwoordigt, die niet overwegend een gevolg is van competentieproblemen met de ene
of de andere code.
Wat betreft de wel geconstateerde aarzelpauzes etc. kunnen we vaststellen dat deze
doorgaans, evenmin als de 'natuurlijke pauzes', niet in direct verband gebracht kunnen worden met code-switching op zich, i.e. met code-switching als structureellinguïstisch verschijnsel. Veelal is er tevens sprake van factoren die ook in taalgebruik zónder code-switching leiden tot pauzes, aarzelingen etc, zoals het zoeken
naar het juiste woord of een passende uitdrukking, het extra onder de aandacht
brengen van een zinsdeel, of het claimen en/of vasthouden van een gespreksbeurt.
Taalproductieverschijnselen bij performance-code-switching moeten eveneens in
dit kader geplaatst worden. De spreker is zodanig bezig met het zoeken naar de ideale
weergave van de inhoud van de boodschap, dat een woord dat door gebruiksfrequentie of door de taalkennis van de spreker het snelst beschikbaar is, gerealiseerd wordt,
wat in voorkomende gevallen kan leiden tot code-switching. Ook in dergelijke
gevallen zijn ons inziens de eventuele daarmee gepaard gaande taalproductieverschijnselen niet direct te relateren aan de code-switch.
Aarzelpauzes e.d. bij code-switching als aanpassing aan de hoorder(s) lijken het
meest rechtstreeks verband te houden met het code-switchingproces op zich.
Tegen deze achtergrond willen we pauzeverschijnselen e.d. beschouwen als 'voor
switching relevante plaatsen', SRP's, waarmee we willen uitdrukken dat verdere
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Studie van deze SRP's moet aansluiten bij de bestaande kennis over deze verschijnselen in relatie tot spontaan taalgebruik in het algemeen. In een dergelijk algemener
kader biedt de verdere studie van SRP's perspectief op een beter inzicht in met name
de taalverwerkmgsachtergronden van code-switching, bijvoorbeeld op een vraag als
welke "woordzoekprocessen" wel of niet leiden tot code-switching.
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Hoofdstuk 5

Conclusies en discussie
Het in dit boek gepresenteerde onderzoek heeft laten zien dat het bijzonder zinvol is
een complex taalgedragverschijnsel als code-switching te benaderen vanuit verschillende invalshoeken. We hebben laten zien hoe structureel-linguïstische kenmerken
van, in ons geval bidialectale, code-switching mede gerelateerd zijn aan de extralinguïstische aspecten van het verschijnsel zoals die naar voren zijn gekomen uit een
sociolinguïstische analyse. Bovendien is duidelijk geworden hoe het toenemend
belang van code-switching als een communicatieproces op zich weer verbonden is
met taalsociologische ontwikkelingen op het niveau van de taalgemeenschap.
In 5.1 presenteren we in een slotbeschouwing de door ons geconstateerde ontwikkelingen in samenhang met elkaar, waarbij we achtereenvolgens ingaan op de macrosociolinguïstische aspecten, de sociolinguïstische aspecten op micro-niveau (waaronder de extra-linguïstische typeringen) en ten slotte de structureel-linguïstische
aspecten van code-switching.
In 5.2 stellen we een beschrijving van code-switching voor, waarbij zowel de
sociolinguïstische als de taalkundige aspecten in samenhang met elkaar verantwoord
kunnen worden in een model voor taaiproductie.

5.1 SLOTBESCHOUWING
Code-switching tussen dialect en standaardtaal hebben we bestudeerd op het niveau
van een bidialectale taalgemeenschap, i.e. het Noordlimburgse dorp Ottersum. De
keuze voor specifiek dit dorp is mede gebaseerd geweest op methodologische
overwegingen en is als zodanig uitgebreid toegelicht in 3.2.
Op grond van de voorhanden zijnde dialectologische en sociodialectologische
gegevens (3.1.1, resp. 3.1.2) hebben we geconcludeerd dat Ottersum in ieder geval
geen a-typische positie inneemt in het Nederlandse dialectlandschap.
Het dialect van Ottersum neemt een soort middenpositie in wat betreft zijn afstand
tot de standaardtaal en de sociodialectologische ontwikkelingen lijken in redelijke
mate representatief voor in dialectologisch en sociaal-geografisch opzicht vergelijkbare gebieden in Nederland.
Als belangrijkste sociodialectologische ontwikkeling hebben we gewezen op het
vrijwel verdwijnen van het dialect uit de primaire socialisatie en de daarmee gepaard
gaande 'taal-opvoedings-ideologie', die ook door de meeste oudere dialectsprekers
thans aanvaard is. Een van de gevolgen is dat de ongemarkeerde taalkeuze van vol-
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wassenen tegenover kinderen de standaardtaal is, zowel binnen als buiten het gezin
en ook als zij zelf onderling het dialect blijven gebruiken. Hiermee heeft het dialect
het alleenrecht op het uitdrukken van intimiteit en solidariteit verloren; de standaardtaal heeft zich ontwikkeld van een variëteit voor alleen maar secundaire relaties en
als symbool van distantie tot een varisteit die daarnaast eveneens een rol speelt in
primaire en intieme relaties.
Ook in informele situaties van volwassenen onderling is dit het geval, zij het
minder eenduidig dan in situaties van volwassenen en kinderen. Ook Ottersum
wordt, in overeenstemming met de algemene tendens in de geïndustrialiseerde
wereld, steeds meer een open gemeenschap met veel minder gesloten netwerken dan
voorheen (vgl. 1.2); de daaruit resulterende afnemende overlap tussen netwerken
leidt ertoe dat in toenemende mate per situatie en zelfs binnen situaties door sprekers
keuzes gemaakt moeten worden met beuekking tot de te gebruiken variëteit. Voor
spreken in het openbaar, ook ten behoeve van typisch dorpse festiviteiten, wordt de
taalkeuze dan ook steeds meer onderwerp van reflectie en overleg.
Dat het dialect desondanks een rol blijft spelen wordt weerspiegeld in, en
waarschijnlijk ook versterkt door de positieve attitudes ten opzichte van het dialect
in de Ottersumse gemeenschap, uiteraard met name op de solidariteitsdimensie en
verder op een aspect als 'schoonheid'. Ook niet-dialectsprekende kinderen en
jongeren staan positief tegenover het dialect. In termen van 'diglossie' blijft het
dialect uiteraard de L-variëteit ten opzichte van de standaardtaal.
Binnen sociodialectologische verhoudingen als in Ottersum is veelvuldig codeswitchen tussen dialect en standaardtaal te verwachten en dit is dan ook wat naar
voren komt uit het uitgevoerde onderzoek (participerende observatie, observaties en
protocol-analyse; zie ook 3.2 en 4.1). De analyse van ongeveer 28,75 uur aan
geprotocolleerde opname leidde tot de vaststelling van in totaal 5515 'taalwisselingen', 'inserties' en 'tussenvormen' (cf. 3.3.2), voor het overgrote deel aikomstig van
van huis uit dialectsprekende sprekers.
Op grond van de specifieke eigenschappen van een dialect-standaardtaal-situatie,
waarin nauw aan elkaar gerelateerde variëteiten nagenoeg simultaan geleerd worden,
gecombineerd met resultaten uit eerder onderzoek (Giesbers, Kroon & Liebrand
1978, 1988) is te concluderen dat deze code-switching niet (alleen maar) toe te
schrijven is aan competentieproblemen met de andere variëteit, i.e. de standaardtaal.
Een aantal kenmerken van de uiteindelijk geanalyseerde switches en tussenvormen
bevestigt dit. Zo vinden we voorafgaande aan de switch slechts in ongeveer 10 % van
de gevallen aarzelpauzes, stiltes, versprekingen e.d., en een dergelijke "fluency" zou
wijzen op vaardig code-switchen (o.a. Poplack 1980, Joshi 1982). Daarbij komt dat
we geen veelvuldig of eenzijdig switchen naar interjecties, "tags" e.d. hebben
geconstateerd, wat eigen zou zijn aan niet-evenwichtig tweetaligen (Poplack 1980).
Verder, als de 'dominante taai-hypothese' (cf. 1.1) van Petersen (1988) ook juist is
in het geval van dialect en standaardtaal, wijst ook het gegeven dat we in beide variëteiten code-switching naar functoren gevonden hebben op kennis van beide codes.
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Bovendien vinden we bij de inserties een overwicht van de switchrichting
'dialect ->', terwijl we bij competentieproblemen met de standaardtaal eerder het
omgekeerde verwacht zouden hebben.
Voorzover het juist is dat men voor een werkelijk inzicht in de processen van
taalkeuze en code-switching dient uit te gaan van een corpus uitingen van evenwichtig tweetaligen (voorzover die bestaan), c.q. 'vaardige' code-switchers (Fishman
1972, Joshi 1982, Muysken 1987b) lijkt het hier gehanteerde corpus bidialectale
uitingen dan ook in redelijke mate aan die eis te voldoen.
Een verdere analyse van de gevonden switches op extra-linguïstisch niveau (cf.
3.3.4) maakt duidelijk dat de meeste gevallen hebben plaatsgevonden als aanpassing
aan de taalkennis en/of taaivoorkeur van de toegesprokene(n) (4.4.4).
In de praktijk betekent dit vooral code-switching door dialectsprekers. Voor hun
is Nederlands spreken tot niet-dialectsprekers (en vooral ook tot kinderen zoals we
al zagen) de ongemarkeerde keuze, terwijl standaardtaalsprekers de eigen variëteit
in alle omstandigheden kunnen blijven gebruiken. Deze situatie is uiteraard verklaarbaar uit de permanente L-positie van het dialect In termen van Scotton (1983) (zie
1.2) is er in deze optiek sprake van het eenvoudigweg volgen van de ongemarkeerdheidsmaxime en niet van bijvoorbeeld de virtuositeits- of eerbiedigingsmaxime.
Een interpretatie in deze termen maakt verder duidelijk dat we in de Ottersumse
situatie het afwijken van het ongemarkeerde patroon niet kunnen zien als "asymmetrie" (Gorter 1987) of het hanteren van een neutraliteitsstrategie in de oorspronkelijke
zin van Scotton (1976). Immers, het gebruik van dialect is niet zozeer gekoppeld aan
het uitdrukken van een bepaalde etnische of groepsidentiteit maar moet vooral
gezien worden als een conventioneel communicatiepatroon dat mede vanwege dit
conventionele karakter tot stand komt op grond van associatieprocessen met situaties
en/of personen. Het afwijken van de (ongeschreven) norm om tot standaardtaalsprekers het Nederlands te gebruiken zien wij in veel gevallen (cf. 4.1 en 4.4) als een
proces waarbij de associatie van dialect met 'solidariteit'/'intimiteit' gaat domineren
over de meer prescriptieve associatie van standaardtaal met niet-dialectsprekers.
Kenmerken van de situatie zoals 'informaliteit', en intenties van interactanten zoals
het uitdrukken van 'solidariteit', worden bepalender voor het taalgebruik dan de concreet waarneembare omstandigheden van de communicatie-situatie, waaronder het
gebruik van hetNederlands (vgl. ook Selling 1985).Deze interpretatie spoortookmet
die vorm van 'reactieve accommodatie' waarbij door het switchen naar het eigen
dialect linguïstisch gezien divergent gedrag ontstaat, dat echter psychologisch gezien
convergent gedrag is (zie 4.4).
Ook insertiele code-switching als aanpassing aan de hoorder(s) (4.4.1) past in deze
gedachtengang. Contact met of kijken naar bepaalde personen "triggert" als het ware
de insertie van elementen uit de andere code, met name ook in situaties waarin de
codekeuze niet op eenduidige wijze voor de hand ligt, m.a.w. het conventionele
associatieproces niet toereikend is (cf. 4.4.1). Een interessant verschijnsel daarbij is
dat sprekers bij dergelijke inserties tot op zekere hoogte informatie of 'kennis' over
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de mate van contrast hanteren, zodat vooral de elementen met als afwijkend gevoelde
kenmerken vervangen worden. Zie bijvoorbeeld (79)-(80) in 4.4.1, maar ook geobserveerde uitingen als (16) en (18) in 3.3.2. Merk bovendien op dat dit insertieel
vervangen van contrasterende elementen als aanpassing aan de hoorder ook gehanteerd kan worden door standaardtaalsprekers tegenover dialectsprekers. Vergelijk
bijvoorbeeld de geobserveerde uiting ( 1 ) van een ui t de randstad afkomstige persoon,
die echter al tientallen jaren in de gemeente Gennep woont en werkt en bovendien
actief is in het verenigingsleven. De bijna sjibboleth-achtige conversie van /oei/ naar
/y/ doet dienst als aanpassing aan de hoorder.
(1)

Zo, ik ga's naar hys (= huis')

Dat deze (insertiële) vorm van aanpassing aan de hoorder(s) structureel-linguïstisch
gezien mogelijk is achten we vooralsnog typisch voor het zeer nauw aan elkaar
gerelateerd zijn van dialect en standaardtaal.
Niet zozeer structureel-linguïstisch gezien, maar wellicht wel in kwantitatief opzicht
is het relatief grote aantal, grotendeels insertieel gerealiseerde, contextuele switches
eveneens typerend voor een dialect-standaardtaal-situatie. Zoals we hebben laten
zien in 4.4 - 4.6 wijzen de structurele overeenkomst met onüeningen en het
grotendeels verlopen in de richting 'dialect —>' van deze switches juist op de zwakke
positie van het dialect ten opzichte van de standaardtaal, ook al levert een (veel
kleiner) aantal contextuele switches met als richting 'Nederlands -»' mogelijkerwijs
ook een bijdrage aan het handhaven van dialect-elementen via het inserieren van "geprcformuleerd taalgebruik" uit het dialect.
Enkele frequent voorkomende contextuele switches tonen in het bijzonder de
invloed van de veranderende positie van het dialect op bepaalde aspecten van dat
dialect zelf. We doelen hier op het feit dat aanduidingen voor personen in het dialect
zo frequent geswitcht worden (ouders voor ouldsRS e.d.) dat bijna sprake is van
ontleningen en dus van een verandering op lexicaal niveau. We hebben deze tendens
o.a. in verband gebracht met de marginalisering van het dialect als taal voor de
primaire socialisatie en de daaruit voortvloeiende veranderde associatieve waarden
van het dialect Verder kan in verband met een mogelijke relatie contextuele codeswitching - (extern gemotiveerde) dialectverandering eveneens gewezen worden op
contextuele code-switching onder invloed van structurele oorzaken of onder invloed
van het willen vermijden van primaire dialectkenmerken (3.1.1; zie ook 4.4).
De zogenoemde performance-switches nemen wat betreft de relatie code-switching - dialectverandering een nog dubbelslachtiger positie in dan de contextuele
switches. Enerzijds wijst deze meest onbewuste vorm van code-switching op een
blijvende invloed van het dialect bij de betreffende sprekers in het geval van de
switchrichting 'Nederlands -У, anderzijds blijken performance-switches met als
richting 'dialect —»' eveneens op de druk van de standaardtaal op aspecten van het
dialectische regelsysteem te wijzen; zie verder 4.6. Opvallend is dat ook nu als
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"primair" gevoelde kenmerken, mede onder invloed van verschillen met aangrenzende dialectgebieden, gevoelig zijn voor deze druk, vaak kenmerken die ook al een
rol speelden bij insertiële code-switching als aanpassing aan de hoorder.
Op extra-linguïstisch niveau verantwoorden de voorgaande drie categorieën, 'aanpassing aan de hoorderts)', 'contextuele code-switching* en 'performance-switching' al bijna driekwart van het totale aantal switches en tussenvormen. We hebben
er al op gewezen dat in verhouding daarmee het relatieve aandeel van pragmatisch
en stilistisch te interpreteren switches gering is, zeker in relatie tot de aandacht
hieraan besteed in met name de vroegere literatuur. In 4.4.4 hebben we gewezen op
mogelijke verklaringen als het wellicht relatieve karakter van deze ondervertegenwoordiging gezien het grote aantal anders georiënteerde switches, en het feit dat met
name stilistische functies niet perse of alleen maar gebonden zijn aan code-switching-strategieën.
De eerstgenoemde verklaring impliceert overigens dat het bijzonder zinvol is
aandacht te besteden aan álle mogelijke extra-linguïstische karakteriseringen van
code-switching en niet alleen aan bijvoorbeeld "conversationele code-switching"
(vgl. 1.2 en 4.4.4). Alleen aandacht voor de "zuiver intentionele" vormen van codeswitching vertroebelt het zicht op de vele verschillende aspecten van het verschijnsel
en wekt ten onrechte de suggestie dat code-switching in alle gevallen een weloverwogen strategie is. In ieder geval in een dialect-standaard-taalsituatie met nauwelijks
tot geen gepolariseerde verhoudingen tussen beide variëteiten is dit niet het geval.
Dialect en standaardtaal correleren immers niet zodanig met inter-groep-relaties als
bijvoorbeeld Frans en Engels in Montreal gerelateerd zijn aan verschillende bevolkingsgroepen, maar veeleer met veranderingen binnen groepen en/of met situationele variatie.
Desalniettemin laten pragmatische en stilistische switches het duidelijkst zien hoe
sprekers gebruik maken van de met de beide variëteiten gepaard gaande associatieve
en connotatieve betekenissen door code-switching (mede) te gebruiken als contextualisatie-teken. In het geval van dergelijke switches naar het dialect alluderen deze
daarbij doorgaans op informaliteit en associaties van solidariteit en betrokkenheid en
in zoverre betekent dit een ondersteuning van Gumperz' oppositie 'we-code'^Tl)
vs. 'lhey-code'(=T2). Anderzijds wordt deze gedachtengang echter ook ondermijnd
en dit is ons inziens te relateren aan de veranderde positie van het dialect, c.q. het
doordringen van de standaardtaal in ook de informele en/of intieme domeinen, met
name het gezin.
Zo wordt bij bepaalde pragmatische en stilistische switches juist gerefereerd aan
die andere associaties met dialect spreken, namelijk 'ongepastheid', 'grofheid' e.d.,
wat in bepaalde gevallen leidt tot doorbreking van Gumperz' verwachting. Bovendien blijkt in diverse gevallen alleen maar gebruik gemaakt te worden van het
contrasteren op zich van beide variëteiten zonder dat taalachtergrond of switchrichting daarbij van doorslaggevend belang zijn. Ook zo'n strategie is uiteraard vooral
mogelijk in omstandigheden waarin de betrokken variëteiten min of meer neutraal
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naast elkaar kunnen voorkomen in alle levensdomeinen.
Taalsociologische veranderingen blijlcen zo hun repercussies te hebben op taalgebruiksstrategieën.
Het kwantitatieve aandeel van pragmatische en stilistische switches wordt verder
nog gerelativeerd door het voorkomen van tekstuele switches (modus-verschuiving,
terug naar oorspronkelijke code, terzijdes, citeren e.d.), reactieve accommodatie (zie
ook hiervoor) en code-switching als spreekstijl. Situationeel gestuurde code-switching (zie 3.3.4) komt weinig voor als gevolg van opzet en uitvoering van het
onderzoek.
Het multi-interpretabel gebruiken van citaten e.d. en de vraag of, en zo ja in
hoeverre reactieve accommodatie intentioneel van karakter is, wijst nogmaals op de
grote diversiteit van code-switching als verschijnsel op zich.
Op grond van een voornamelijk interactionele analyse van taalgebruiksdata hebben
we nu een beeld geschetst van snel veranderende verhoudingen tussen dialect en standaardtaal in een Nederlandse dorpsgemeenschap en de gevolgen daarvan voor de gehanteerde communicatie-patronen zoals tot uitdrukking komend in code-switchinggedrag. Er blijkt niet eenzijdig sprake te zijn van incompetentie in de standaardtaal
of, anderzijds, van louter terrein prijs geven aan de standaardtaal, hoewel de druk van
de standaardtaal op het dialect zeer groot is, zoals o.a. blijkt uit het eenzijdig aanpassen aan de hoorder door praktisch alleen maar dialectsprekers, het grote overwicht
van de switchrichting 'dialect ->' bij contextuele code-switching en het niet te verwaarlozen aandeel van de switchrichting 'dialect ->' bij de performance-switches.
We willen niet uitsluiten dat een patroon als 'code-switching als spreekstijl' in de
toekomst algemener gehanteerd gaat worden, m.a.w.als een ongemarkeerdecodedie
niet gemotiveerd is door bepaalde intenties of door verdere kenmerken van de situatie
en/of van personen. In het onderhavige corpus zien we echter vooralsnog geen aanwijzingen voor het ontstaan van een afzonderlijke "code-switching mode" onder
dialectsprekers.
Merk tot slot op dat zowel Gumperz' als Scottons opvattingen over het inkaderen
van code-switching in een algemeen communicatiemodel vooral van toepassing
lijken te zijn op intentionele of zelfs alleen op conversationele code-switching. Onze
analyse van bidialectale code-switching maakt duidelijk dat echter ook aan andere
vormen van code-switching aandacht besteed moet worden, al was het alleen maar
om te kunnen komen tot een reële inschatting van het relatieve belang van de diverse
soorten code-switching. In het bijzonder achten we dit van belang in een dialectstandaardtaal-situatie, waar j uist het niet gepolariseerd naast elkaar bestaan van beide
variëteiten het onwaarschijnlijk maakt dat élke switch of zelfs reeks van switches als
bewust geïntendeerd gepland, c.q. geïnterpreteerd wordt.
In deze constellatie hebben we bekeken hoe dat gevarieerde code-switchinggedrag
linguïstisch vorm krijgt.

312

We zijn begonnen met de constatering dat zowel 'taalwisselingen' als 'inserties'
frequent zijn, terwijl er bovendien sprake is van een aanzienlijk aantal 'tussenvormen' (zie 4.2). Bij taalwisselingen wordt volledig van basistaai gewisseld, zodat in
de helft van de gevallen sprake is van een overgang naar de andere variëteit. Voor het
al dan niet intra-sentcntiële karakter van de gevonden code-switching betekende dit
vervolgens dat 59 % (n=3254) intra-sententieel van structuur was, de overige
switches bestonden uit een of meer (onvolledige) zinnen, inclusief nevengeschikte
zinnen.
In zijn totaliteit heeft dit geleid tot een grote diversiteit wat betreft de structuur van
de switches die bij de inserties (en tussenvormen) nog weer groter is dan bij de wisselingen; qua frequentie van de verschillende geswitchte structuren is er echter
sprake van grote onderlinge verschillen. Zie verder met name 4.3.5.
Ook qua switchpositie (zie 3.3.3) hebben we een enorme diversiteit geconstateerd.
In het totaal zijn 189 verschillende switchposities vastgesteld; de grootste diversiteit
in dit opzicht vertonen de inserties met 173 verschillende posities en de (479)
tussenvormen met 100, maar ook bij de wisselingen vinden we 125 verschillende
switchposities.
Anderzijds is er, ondanks deze diversiteit, tevens sprake van een zekere regelmaat,
evenals dat het geval is bij de constituentenstructuur. Zo behoort ruim de helft van
het totaal aantal switches en tussenvormen qua switchpositie tot de categorie 'intersententieel', d.w.z. tussen gespreksbeurten, tussen zinnen of tussen een hoofdzin en
een neven- of ondergeschikte bijzin, en tussen 'tag, interjectie etc.' en zinnen, en nog
eens 7,41 % van de switchposities komt uit de categorie 'tussen constituenten'; dit
betekent weer dat 44,4 % van de switches plaatsvindt tussen gespreksbeurten of
tussen zinnen. De qua frequentie derde switchpositie, Det/N, vinden we daarentegen
nog maar in 4,3 % (n=236) van de gevallen.
Voor de discussie ten aanzien van grammaticale "constraints" op code-switching
leidde een en ander tot een doorbreking van alle voorgestelde beperkingen die we
toetsbaar achtten in de Ottersumse dialect-standaardtaal-situatie, zowel bij insertiële
code-switching als bij taalwisselingen. Wat betreft de "constraints" die gerelateerd
kunnen worden aan de constituentenstructuur ligt de situatie wat genuanceerder.
Weliswaar blijken deze op grond van onze resultaten in het algemeen niet houdbaar
(er wordt geswitcht naar afzonderlijke functiewoorden, ook binnen een constituent;
ook wordt geswitcht naar op zichzelf staande Vf's en Poplacks morfeemregel bleek
evenmin houdbaar), maarPfaffs observatie dat relatief weinig geswitcht wordt naar
volledige PP's is daarentegen wel bevestigd; ook de door Berk-Seligson geformuleerde constituentregel ("size-of-constituent constraint"; zie 1.1) vinden we tot op
grote hoogte bevestigd. In 64,49 % van onze data zien we daar een bevestiging voor,
ervan uitgaande dat 'sententiële switches', 'rest van de uiting', 'meerdere constituenten ', één-constituentswitches en ondergeschikte bijzinnen grotere, of wellicht liever,
afgeronde switcheenheden zijn (n=3556).
Achten we ten slotte Poplacks equivalentieregel indirect van toepassing op onze
data, dan vinden we hiervoor een bevestiging, namelijk in zoverre dat deze voorspelt
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dat vanwege de structurele overeenkomst tussen dialect en standaardtaal codeswitching overal in de zin mogelijk is (cf. 4.5.1).
In deze lijn door redenerend zou gesteld kunnen worden dat de diversiteit in onze
data en de daaruit voortvloeiende doorbrekingen van "constraints" te verwachten
waren en dus eigen zijn aan een dialect-standaardtaal-situatie. Betrekken we echter
de extra-linguïstische typeringen op de vorm van de gevonden code-switches dan
behoeft dit beeld een belangwekkende bijstelling. Weliswaar hebben we ook binnen
de diverse typeringen de genoemde diversiteit en doorbrekingen van beperkingen
gevonden, maar tegelijkertijd hebben we gewezen op een zekere regelmaat, namelijk
dat zich bij meer intentioneel code-switchinggedrag (aanpassing aan de hoorder,
tekstuele switches, pragmatische en stilistische code-switching, situationele codeswitching, reactieve accommodatie) een patroon voordoet van switchen naar grotere en/of afgeronde eenheden op de grens van zinnen en/of constituenten, terwijl bij
meer onbewust code-switchinggedrag (contextuele switches, performance-switches, code-switching als spreekstijl) vooral geswitcht wordt in kleinere eenheden en
in veel mindere mate op constituentgrenzen. Zie voor verdere details en nuanceringen 4.5. Bovendien leidt vooral performance-code-switching tot tussenvormen.
Dergelijke gegevens tonen op zich al de relevantie aan van het blijven betrekken
van de totale sociolinguïstische informatie bij het analyseren van code-switching,
ook al is die analyse primair structureel-linguïstisch georiënteerd; een programmatische verklaring vooraf dát code-switching uiteraard beïnvloed wordt door de
situatie etc., zonder die informatie verder te verdisconteren, is onvoldoende en doet
tekort aan de complexiteit van het verschijnsel.
De door ons gepresenteerde resultaten bevestigen de hechte vervlechting van dialecten standaardtaal-grammatica. We wijzen in dit verband nogmaals op het gemak
waarmee geswitcht wordt, de diversiteit in het code-switchinggedrag wat betreft aard
van de switch, structuur en switchpositie binnen elke extra-linguïstische categorie en
het relatief grote aantal tussenvormen. Anderzijds is code-switching tussen dialect
en standaardtaal niet een louter linguïstisch verschijnsel wat vooral ook blijkt uit het
feit dat zowel doorbrekingen van voorgestelde "constraints" als geconstateerde regelmatigheden gerelateerd kunnen worden aan extra-linguïstische karakteriseringen, c.q. aan specifieke kenmerken van de verhouding tussen dialect en standaardtaal (denk bijvoorbeeld aan het inserteren van functiewoorden ten gevolge van
performance-code-switching).
De analyse van enkele pauzeverschijnselen bevestigt een en ander: Deze konden
nauwelijks in verband gebracht worden met het code-switchingproces op zich, maar
des te meer met kenmerken van alledaagse, spontaan gesproken taal (zie 4.7).
Merk eveneens op hoe bijvoorbeeld het relatief vaak doorbreken van de door
DiSciulIo et al. voorgestelde beperking op het switchen binnen een PP direct na de
prepositie (ook geconstateerd in Clyne 1987) puur te maken heeft met het gegeven
of en hoe vaak er sprake is van nominale switches binnen een bepaalde extralinguïstische categorie (cf. 4.5).
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5.2 DISCUSSIE
Met de bevindingen uit 5.1 is nog geen verklaring gegeven voor de geschetste codeswitching verschijnselen en in het bijzonder voor de paradox van enerzijds regelmaat
en anderzijds diversiteit. Gezien het uitgesproken taalgedragskarakter van codeswitching, waardoor het verschijnsel mede van belang is voor inzicht in processen
van individuele taalplanning en -productie, ligt het voor de hand hiervoor aansluiting
te zoeken bij taalproductiemodellen (cf. Clyne 1980,1987; zie ook 1.3).
Een interessant kader hiertoe biedt het werk van Kempen e.a. ten aanzien van de
ontwikkeling van een incrementeel taalproductie-en grammaticamodel, dat op zowel
linguïstisch als psycholinguïstisch plausibele wijze rekenschap probeert af te leggen
van verschijnselen bij spontaan spreken (versprekingen, zelf-correcties, bijv.). Zie
o.a. Kempen (1981, 1987a en b), Pijls & Kempen (1986), De Smedt & Kempen
(1987).
Voortbouwend op werk van Garret is een zinsproductiemodcl uitgewerkt dat
bestaat uit de volgende vier modules (zie figuur 5.1):
1 De conceptuele module is verantwoordelijk voor een conceptuele structuur van
de boodschap die weer zorgt voor het aanroepen van (procedures uit)
2 de lexico-syntactische module; deze construeert syntactische bomen met behulp
van procedures waarbij de hierarchische en functionele relaties tussen constituenten (inclusief functoren) bepaald worden, alsook de volgorde van de constituenten.
Een syntactische procedure omvat een aantal stappen die na elkaar worden uitgevoerd, waaronder lexicaliseren, d.i. het opzoeken van een lemma in het
(mentale) lexicon. Een lemma is in dit verband een lexicaal element dat voldoet
aan bepaalde semantische en syntactische geschiktheidscriteria, maar dat nog
prefonologisch van aard is. Zo'n lemma specificeert een of meer verdere
procedure-aanroepen. Daadwerkelijk uitgevoerde procedures fungeren als subprocedures die een deel van de boom bouwen waarvoor de aanroepende procedure verantwoordelijk is.
Onderscheiden worden functionele procedures (bijv. Subject) en categoriale
(bijv. NP).
Een speciaal soort categoriale procedures zijn de lexicale, die dienen als eindknopen in hiërarchieën van procedure-aanroepen. De output-waarde van een
lexicale procedure is een lexicale 'pointer', die zorgt dat het juiste lexeem, d.i. de
fonologische specificatie van het te uiten woord, in het lexicon wordt gevonden.
3 De morfo-fonologische module; deze verzorgt de definitieve vorm van alle woorden door de corresponderende fonologische specificatie (lexemen) op te zoeken.
In deze module vinden ook verschillende morfologische en fonologische aanpassingen plaats, bijvoorbeeld inflecties voor getal en geslacht. De eenheden
waarmee de morfo-fonologische module opereert zijn 'fonologische frasen', die
niet altijd overeen hoeven te komen met zinsdeelconstituenten (zie Pijls &
Kempen 1986:224).
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4 De articulatorische module produceert een fonetische specificatie ten behoeve
van het articulatieproces.
Tussentijdse resultaten worden bij de overgang van de ene naar de andere module
gecontroleerd door een monitor, die zo nodig het productieproces kan onderbreken
of herleiden tot een ander stadium om geconstateerde gebreken te herstellen. De
monitor werkt daarbij overigens niet op basis van een uitgebreid systeem van
linguïstische kennis.
Belangrijke aannames bij dit model zijn samengevat de volgende (cf. Kempen
1981:118): De processen van conceptualiseren, formuleren en articuleren verlopen
niet strikt na elkaar (serieel), maar overlappen elkaar gedeeltelijk in de tijd (partieel
parallel); de zmsbouw verloopt niet centraal, maar gedecentraliseerd met behulp van
gespecialiseerde procedures; syntactische regels werken lexicaal gestuurd, d.i. van
beneden naar boven en de syntaxis genereert geen afgeronde structuren, maar
voortzetbare (open) structuren: er is sprake van stuksgewijze ofwel increméntele
taaiproductie.
De Smedt & Kempen (1987) en Kempen (1987b) onderscheiden drie soorten
increméntele productie, t.w. opwaartse expansie, neerwaartse expansie en insertie,
d.i. het invoegen van een zinsdeel tussen twee bestaande knopen.
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APPARATUS

Een globaal model voor zinsproductie.
(De Smedt & Kempen 1987:366)

Tot slot is van belang op te merken dat incrementeel geproduceerde zinsdelen ook
kunnen bestaan uit slechts één woord en dat een increméntele grammatica (IG) "verticaal" georiënteerd is in plaats van voornamelijk "horizontaal"; bij IG ligt de nadruk
op het specificeren van 'moeder-dochter-relaties' in plaats van op het specificeren
van zusterknopen op basis van één moederknoop. Hierdoor is het mogelijk te
postuleren dat meerdere 'zuster-takken' niet tezelfdertijd geïnitieerd hoeven te
worden; bovendien staan verticale regels inferenties toe met betrekking tot zusterrelaties. Zie verder Kempen (1987b).
Merk in het voorbijgaan op hoe IG zo op plausibele wijze zinnen als (2) en (3) kan
verantwoorden. (2) is een uiting tijdens een radio-interview, (3) is uiting (16) uit 4.7,
onderdeel van informatie over de afsluiting van de eerste dag van de driedaagse, hier
herhaald zonder code-switching.
(2)
(3)

Ik heb wel 'ns'n balletklas begeleid, met kinderen.
Om vier uur komt dan de jonkvrouw op haar χ op de χ met paard, en om
half vijf, naar huis.

Met (2) wordt uiteraard niet bedoeld dat er samen met kinderen begeleid is en (3) wil
in ieder geval niet meedelen dat de jonkvrouw om half vijf te paard thuis komt. De
juiste inhoud, resp. dat het gaat om een balletklas bestaande uit kinderen en dat om
half vijf de activiteiten afgelopen zijn, waama alle kinderen naar huis moeten, is
alleen te verklaren door aan te nemen dat door de sprekers "nagekomen" of
aanvullende conceptuele fragmenten stuksgewijs gehecht worden aan reeds lopende
uitingen. Voor de interpretatie van dergelijke uitingen wordt overigens een groot
beroep gedaan op de pragmatische kennis van de geadresseerde(n); met name geldt
dit voor de samentrekking in (3), die niet gebaseerd is op syntactische redundantie,
maar enkel en alleen op pragmatische redundantie.
In hoeverre kan het bovenstaande nu een verduidelijking betekenen voor de gepre
senteerde code-switchingdata?
Laten we hiertoe in eerste instantie ervan uitgaan dat we drie (basis)vormen van
code-switching kunnen onderscheiden, geïntendeerde code-switching (situationeel
gemotiveerde code-switching, aanpassing aan de hoorder, pragmatische, stilistische
en tekstuele switches), contextuele switches, en performance-switches inclusief
code-switching als spreekstijl (zie in verband met dit laatste 4.5.1). Vervolgens
nemen we aan dat elk van deze drie vormen gerelateerd kan worden aan een ander
niveau van het IG-model.
De oorsprong van geïntendeerde code-switching willen we dan plaatsen in de
conceptuele module, d.w.z. in samenhang met de specificatie van de conceptuele
structuur wordt bepaald of die uitgedrukt moet worden in een andere taal of variëteit
dan de tot dat moment gehanteerde. Hoewel in de IG niet expliciet wordt gesproken
over zoiets als waar een taalkeuze zou plaatsvinden, lijkt deze gedachtengang ons
plausibel, omdat taalkeuze in veel gevallen een aspect van de inhoud van de bood-
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schap ís. Het duidelijkst wordt dit verwoord in Scottons onderhandelingsbeginsel,
maar ook Gumperz' verwijzingen naar code-switching als mogelijk contextualisatie-teken zijn onlosmakelijk verbonden met dit gegeven (zie 1.2).
Deze "vroege" taalkeuze, of wellicht beter nog taalplanning, zou dan kunnen
verklaren waarom juist geïntendeerde vormen van code-switching een zekere
regelmatigheid vertonen, zoals tot uitdrukking komend in de "size-of-constituent
constraint". Vergelijk o.a. de volgende uiting, waarin de zelf-correctie bestaat uit het
alsnog switchen in functie van de geadresseerde, maar tevens uit het helemaal opnieuw beginnen van de zin (zie verder o.a. (26)-(28) in 4.7).
(4)

di lit up ds χ die ligt op de kast

Contextuele code-switching met een overwicht van inserties van inhoudswoorden en
(delen van) vaste uitdrukkingen e.d., zien we dan als een product van het lexico-syntactisch stadium van taaiproductie en dan met name van de lexicale procedures.
Contextuele factoren van diverse aard, zoals ook in dit onderzoek vastgesteld (zie o.a.
4.4.1), activeren op een zodanige wijze de denotatieve en connotatieve betekenis
aspecten van een woord, dat een lemma uit de andere 'code' gelexicaliseerd wordt
Een wat minder stereotiep voorbeeld met als richting 'Nederlands -> dialect' is
(28) uit4.4.1, hier herhaald als (5), waar de boodschap zoveel associaties oproept met
een zeer specifieke situatie (een zeer persoonlijke privé-situatie) die weer exclusief
verbonden is met een bepaalde code, dat dit leidt tot een insertie uit die code, i.e. het
dialect. Anders gezegd: het bedoelde associatieproces heeft het dialect-lemma voor
'bank' geactiveerd in plaats van dat uit de standaardtaal. Dit impliceert ons inziens
tevens dat het gekozen lemma dan ook bepaalde specifieke betekenisaspecten draagt,
op welk niveau dan ook, die het "correcte'' standaardtalige lemma niet heeft.
(5)

((Moeder tot kind)) Ik heb nog foto's van je 's avonds om half eif buiten
lag, op de bocqk (= bank')

Merk op dat we hiermee dus ook kiezen voor een gecombineerd lexicon, min of meer
in de zin van Paradis (1980). Paradis kent echter geen lemma - lexeem-onderscheid,
maar formuleert een "three store hypothesis" met een taalonafhankelijk conceptueel
systeem en afzonderlijke taalopslagsystemen (zie 1.3). De vraag is alleen of de afzonderlijke taaiopslagsystemen wel zo gescheiden zijn als Paradis lijkt te suggereren, juist gezien inserties als in (5). Wellicht is eerder sprake van concepten met vertakkingen naar een groot aantal mogelijke labels, die zowel uit één taal kunnen
komen (synoniemen) alsook uit andere talen/variëteiten. Afhankelijk van de geactiveerde informatie, waaronder ook pragmatische (cf. Schreuder 1987:7), kan de taalgebruiker dan 'kiezen' voor het meest passende label, i.e. een lemma.
Dan is ook verantwoord, zoals Paradis terecht opmerkt, dat de keuze voor een
woord uit een andere taal niet wezenlijk verschilt van een keuze voor een ander woord
in het algemeen, zoals bijvoorbeeld uit stilistische overwegingen, een standpunt dat
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o.i. ook ondersteund wordt door de resultaten met betrekking tot de pauzes in ons materiaal, die in het algemeen verband bleken te houden met aspecten die ook in
taalgebruik zonder code-switching aangetroffen kunnen worden.
Specifiek voor de code-switchingdiscussies is het dan interessant dat de tegenstelling code-switching/'eode mixing' vs. ontlening teruggebracht kan worden tot zijn
ware proporties. Het verschil wordt eerder gradueel dan absoluut, d. w.z. in het geval
van 'ontlening' is om wat voor reden dan ook geen andere optie voorhanden, maar
het activatie-proces waardoor een spreker uiteindelijk uitkomt bij een bepaald
woord, verloopt in principe bij een Ontlening' op dezelfde manier als bij een
contextuele switch; zie in dit verband ook 1.1 en andere hoofdstukken in dit boek.
Van wezenlijker belang voor de analyse van code-switching is in onze optiek de
extra-linguïstische karakterisering, die in het geval van contextuele switches leidt tot
een vorm van taalgebruik die veel overeenkomsten vertoont met ontlening en daar
dan ook in bepaalde gevallen het voorstadium van kan zijn. De structurele overeenkomst tussen beide verschijnselen, bijvoorbeeld dat het voornamelijk gaat om inhoudswoorden (т.п. nomina), krijgt zo ook een wezenlijker verklaring dan door
alleen te wijzen op structureel-distributionele eigenschappen van bijvoorbeeld N's
(cf. o.a. Sankoff & Poplack 1980:42). Juist inhoudswoorden zijn vaak verbonden met
inhoudelijke kennis over de wereld en zijn als zodanig prominent te noemen en
daardoor zullen zij ook vooral gevoelig zijn voor extra-linguïstische invloeden,
waaronder contextuele.
Ten slotte de switches op performance-niveau; deze zijn o.i. te verantwoorden in de
morfo-fonologische module. Dit impliceert dat we te maken hebben met, in dit geval,
bidialectale versprekingen (cf. Kempen 1981:120) bij het specificeren van het juiste
lexeem, wellicht verklaarbaar uit enerzijds de aard van de te verwerken fonologische
frasen waarbij de aandacht vooral gericht zal zijn op de correcte realisering van de
kem van de boodschap, i.e. inhoudswoorden, en anderzijds uit de enorme verwevenheid en wederzijdse invloed van dialect en standaardtaal op alle linguïstische
niveaus. Het feit dat performance-switches vooral betrekking hebben op functiewoorden uit het dialect en op tussenvormen is in overeenstemming met deze gedachtengang: de aandacht voor de inhoud van de boodschap kan leiden tot het min of meer
onbewust teruggrijpen op functoren uit de eerste, c.q. dominante taaicode, wat in het
geval van een dialect en een standaardtaal nog eens vergemakkelijkt wordt door de
grote onderlinge verwevenheid.
Niet alle data passen echter direct in het tot nu toe geschetste beeld. Zo kan erop
gewezen worden dat bijvoorbeeld tekstuele, stilistische en pragmatische switches
ook als inserties gerealiseerd zijn (zie 4.4.1 en 4.5). Nadere inspectie laat echter zien
dat het ook dan vaak gaat om zinsfragmenten die, vooral vanuil "іпсгетепіееГ
standpunt, zeer waarschijnlijk vanuit een conceptueel stadium als zodanig gepland
zijn. In zoverre passen dergelijke switches eveneens in het geschetste beeld. Verge
lijk o.a. de volgende zinnen uit 4.4.1.

319

(6)
(7)

(8)

Over de Maas! of hu sxRÜvda dat up? (= of hoe schrijf je dat op?)
(-) dat was уэр1етпі // heT hel uptimistis MAAR, dan wains dan man э: VUR
man (-) ('dat was gepland // he heel optimistisch = d'r waren er maar eh:
vier man')
want a di зс kwam dvs in ds pk T ts van syzan, ε τ η di э: yiq yawwn mit, (Us
э: vandaar ('want eh: die eh: kwam dus in de plaats van Suzan, en die eh:
ging gewoon mee, dus eh: =)

Bovendien gaat het, met name bij stilistische inserties, vaak om zaken als nadruk
leggen, contrasteren e.d. en uit Pijls & Kempen (1986:222) valt af te leiden dat
dergelijke zaken op het niveau van het conceptualiseren verantwoord dienen te wor
den. We hebben laten zien dat sprekers in het geval van dergelijke functies zo
mogelijk dankbaar gebruik maken van hun kennis van twee talen/variëteiten, dus het
gebruik van (insertiële) code-switching ten behoeve van nadruk etc. kan zeker ook
in de conceptuele module verantwoord worden. Zie bijvoorbeeld nog de volgende
zin uit 4.4.1.
(9)

ja· want ik zeij χ ε τ η at is voRt OVERAL, tsmmsta bij urns dan эк, (-) ('ja
want ik zei χ en het is tegenwoordig = tenminste bij ons dan ook')

In veel gevallen zullen zo ook insertiële switches als aanpassing aan de hoorder(s)
verantwoord kunnen worden, met name in die gevallen waarin sprekers erop uit zijn
alleen de als afwijkend of contrastrijk ervaren elementen te vervangen. Zie bijvoorbeeld (79) en (80) in 4.4.1. Een interessante veronderstelling is er vanuit te gaan dat
dergelijke elementen pragmatisch prominent zijn naar analogie van het 'inhoudelijk
prominent' zijn van inhoudswoorden. In een dergelijke samenhang ligt ook mogelijkerwijs een verklaring voor de opvallende positie van de pers. vnw'en in het
dialect, die enerzijds in hun positie als functiewoord resistent zijn, en anderzijds juist
gevoelig blijken tezijn voor bijvoorbeeld (intentionele) insertiële code-switching als
aanpassing aan de hoorder (zie 4.5); dit laatste is immers vooral voorstelbaar
vanwege de pragmatische prominentie van de pronomina, wat we op zijn beurt weer
vooral willen relateren aan het deiktische aspect van deze categorie taalelementen.
Zie ook Nuijtens ( 1962:172 evlg.) over de speciale positie van de voornaamwoorden,
waarover hij opmerkt: "Juist bij de pronomina rijst de vraag, of de linguïstiek nog
langer onze gids kan zijn." (a.w.:172).
Anderzijds houden we er rekening mee dat met name ook bepaalde vormen van
insertiële code-switching als aanpassing aan de hoorder op een "lager niveau" in de
taaiproductie gesitueerd moeten worden, met name in die gevallen waarin dergelijke
switches afhankelijk zijn van toevallige "triggers" uit de situatie, zoals iemand aankijken e.d. Vergelijk nogmaals
(10)
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Dat zijn allemaal dingen die meespfl'la (= meespelen')

als een vrij extreem voorbeeld (zie verder 3.3.4). Het lijkt erop dat dergelijke codeswitching pas tot stand komt in de morfo-fonologische fase, en het is voorstelbaar dat
juist in dergelijke gevallen de monitor (zie figuur 5.1) een rol speelt, die immers
vooral een controlerende functie heeft.
Intrigerend blijft ook nu 'reactieve accommodatie', een vorm van code-switching
waar we in dit verband nog niet op in zijn gegaan. Taalgebruikspatronen rond de
spreker zijn blijkbaar in staat diens eigen taalplanning en -productie tot op zekere
hoogte onbewust te beïnvloeden, hetzij reeds in de conceptuele fase bij het plannen
van een taalkeuze (reactieve accommodatie op taalwisselingsniveau; zie ook 4.5) of
in de lexico-syntactische fase (insertiële reactieve accommodatie). Omgevingsfactoren activeren als het ware de 'taalgebruiker' in een zodanigerichtingdat een andere
taaicode dan de gebruikelijke geproduceerd wordt.
We hebben met het bovenstaande geen volledige verantwoording willen en kunnen
afleggen van alle gesignaleerde vormen van code-switching. Dat zou onze pretentie
en competentie ver te buiten gaan. Bovendien is ook de IG zelf nog volop in
ontwikkeling (cf. Kempen 1987b).
We hopen echter duidelijk gemaakt te hebben dat de discussie ten aanzien van
code-switching, een taalgedragsverschijnsel bij uitstek tenslotte, verscherpt kan
worden als geprobeerd wordt resultaten uit sociolinguïstisch en taalkundig onderzoek bij elkaar te brengen in een model voor taaiproductie.
De in het bovenstaande voorgestelde synthese biedt o.i. de volgende voordelen.
Er komt duidelijk uit naar voren dat ook bij code-switching sprake is van één
taalvermogen en niet van afzonderlijke grammatica's die voorgesteld worden als tot
op grote hoogte los van elkaar opererende systemen. Ook bilinguale studies als Clyne
(1987) of Hamers & Blanc (1982) benadrukken overigens dit uitgangspunt
Bovendien wordt verantwoord dat taalkennis en taalgedrag gerelateerd zijn aan
buitentalige kennis, wat o.a. aansluit bij de sociolinguïsüsche theorievorming over
code-switching (Gumperz, Scotton) en bij vergelijkbare conclusies als bijvoorbeeld
inOksaar(1979).
Deze optiek van één taalvermogen in combinatie met de erkenning dat taalkennis/
-gedrag en buitentalige kennis aan elkaar gerelateerd zijn, krijgt vervolgens duidelijk
gestalte in het geschetste taalproductiemodel. Dit maakt het immers mogelijk de
verschillende vormen van code-switching te relateren aan verschillende fases in de
taaiproductie. Voor de taalgebruiker blijken zich als het ware verschillende mogelijkheden voor te doen om van taal of varisteit te wisselen en waar, c.q. op welk
niveau, hij dit doet hangt samen met de extra-linguïstische informatie die hij
verwerkt, i.e. met wat door ons de extra-linguïstische typering van de switch is
genoemd.
In dit verband komt het ons voor dat binnen IG code-switching ook op grammaticaal niveau eleganter verantwoord wordt dan door geconstrueerde oplossingen als
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het introduceren van superscripts of taaiindexen e.d., of door het postuleren van
switchmechanismen in een of andere vorm, terwijl evenmin een beroep gedaan hoeft
te worden op een geforceerde, steeds verdergaande a-theoretische opsplitsing in
soorten code-switching zoals gebeurt in Sankoff & Poplack (1988). Oplossingen als
superscripts of taaiindexen zijn vooral notationeel van aard en zijn dan ook voornamelijk adequaat in het kader van het gekozen formele beschrijvingsmodel; echter
voor het verantwoorden van juist het taaigedragsaspect van een verschijnsel als codeswitching zijn zij minder plausibel. Merk hierbij nogmaals op dat ook een kwestie als
het onderscheid code-switching/'mixing'vs. ontlening in het kader van hetlG-model
nauwelijks een probleem is, juist ook vanwege de aandacht voor taaigedragsaspecten in deze benadering.
Voor wat betreft contextuele en performance-code-switching en enkele andere
vormen van insertiële code-switching hebben we al gewezen op alternatieve beschrijvingen, waarbij we een belangrijke rol toegedacht hebben aan lexicaliseerprocessen in de lexico-syntactische fase en aan de morfo-fonologische module.
Voor de (overige) conceptueel gestuurde code-switching die leidt tot afgeronde
productie-eenheden als zinnen en constituenten, kan het een interessante hypothese
zijn uit te gaan van lexico-syntactische procedures die "meertalig" zijn. Dit houdt in
dat aan een procedure meerdere varianten of opties gekoppeld zijn die 'gekozen' of
'geactiveerd' worden op grond van de in de conceptuele structuur en het lemma
vervatte informatie. Er zou dan sprake zijn van een zekere overeenkomst met de
bouw van het lexicon zoals hiervoor geschetst: lexicale, c.q. syntactische concepten
zijn verbonden met een aantal labels, c.q. opties.
Een moeilijkheid is dat een dialect-standaardtaal verhouding niet de meest geschikte is om dergelijke gedachten te toetsen, omdat functionele procedures of bijvoorbeeld volgorde-encoderingen niet zullen verschillen in beide variëteiten, althans niet
in ons onderzoeksgebied. Het is zeer denkbaar dat in dergelijke omstandigheden
slechts laag in de hiërarchie staande procedures, waarschijnlijk met name lexicale
procedures, meerdere opties kennen, terwijl andere Opties' zelfs pas in de morfo-fonologische module relevant zijn.
Anderzijds zijn gegevens uit bilinguale code-switchingstudies wel in overeenstemming te brengen met de gevolgde gedachtengang. Vergelijk bijvoorbeeld Nishimura (1986) in 1.1, waar in feite geïmpliceerd wordt dat elke zin in één taal gepland
en gestructureerd wordt, maar in overeenstemming met het bovenstaande is dat dat
zowel in Tl als in T2 kan zijn. Zie in dit verband ook Clyne's syntactische
"transference" (1.1).
In verband met Berk-Seligson, die o.a. ook melding maakt van zinnen die in beide
talen "ongrammaticaal" zijn, zou te concluderen zijn dat ook syntactische 'concepten', c.q. procedures, in een meertalige omgeving zich kunnen ontwikkelen tot één
nieuw concept, m.a.w. een overeenkomst met mogelijke ontwikkelingen in het
meertalige lexicon, waar eveneens nieuwe woordbetekenissen kunnen ontstaan, juist
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onder invloed van de meertaligheid. Zie in dit verband ook Poplack (1980), die
ondanks de equivalentieregel doorbrekingen daarvan vindt, met name in NP's met
een adjectief.
Met deze laatste opmerkingen raken we aan het slot van deze studie. Het zal duidelijk
zijn dat we ervoor willen pleiten onderzoek als het onderhavige te repliceren in
bilinguale situaties en/of bidialectale situaties meteen andere dialect-standaardtaalverhouding, zowel in structureel-linguïstisch als sociodialectologisch opzicht.
Met name wat betreft onze resultaten en conclusies ten aanzien van de aard en mate
van performance-code-switching, inclusief de daaruit voortvloeiende tussenvormen, is een belangrijke vraag of deze specifiek zijn voor alleen de Ottersumse
dialectsituatie, voor een dialect-standaardtaal-situatie in het algemeen of dat dergelijke resultaten ook te verwachten zijn in bilinguale situaties waar sprekers in hoge
mate evenwichtig tweetalig zijn. Bij dit laatste moet dan weer onderscheid gemaakt
worden tussen situaties met nauw verwante talen en met structureel sterk divergente
talen.
Het is voorstelbaar dat replicatie-onderzoek zou kunnen volstaan met het analyseren van de blijkbaar frequent voorkomende vormen van code-switching, 'aanpassing
aan de hoorder(s)', 'contextuelecode-swilching' en 'performance-switches'. In dat
geval zou het mogelijk zijn de benodigde data op gecontroleerder wijze te verzamelen dan hier gebeurd is, zonder uiteraard vergaande concessies te doen aan de vereiste
natuurgetrouwheid. Een belangrijk voordeel zou kunnen zijn dat het dan ontstane
corpus in hogere mate dan hier het geval was zou voldoen aan eisen die gesteld
moeten worden aan het toepassen van geavanceerde technieken voor kwantitatieve
analyse.
Een en ander laat onverlet dat in ons onderzoek duidelijk geworden is dat een
combinatie van een sociolinguïstische en structureel-linguïstische analyse van codeswitching leidt tot vruchtbare resultaten.
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Samenvatting
Code-switching tussen dialect en standaardtaal
Deze studie is gericht op de structureel-linguïstische karakterisering van codeswitching in samenhang met extra-linguïstische gegevens van taaluitingen en enkele
kenmerken van het taaiproductieproces. Binnen dit kader wordt eveneens ingegaan
op de discussie ten aanzien van mogelijke syntactische "constraints" op codeswitching. Het onderzoek is verricht aan bidialectale code-switching, het afwisselend gebruik van dialect en standaardtaal.
We gebruiken 'code-switching' als een overkoepelende term voor zowel inter- als
intra-sententiöle code-switching alsook voor één-woordswitches.
In hoofdstuk 1, Aspecten van code-switching. Een plaatsbepaling, geven we een
literatuuroverzicht als basis voor ons eigen onderzoek. Ten aanzien van de Structureel-linguïstische aspecten van code-switching (§1.1) stellen we vast dat de aandacht
voor code-switching steeds meer verzelfstandigt en los van andere taalcontactverschijnselen bestudeerd wordt. Centraal staat het formuleren en toetsen van "constraints" op code-switching. Desondanks blijft het moeilijk code-switching eenduidig af te bakenen van andere taalcontactverschijnselen, in het bijzonder van ontlening. Ten aanzien van de Extra-linguïstische aspecten van code-switching (§ 1.2)
constateren we dat, behalve situationele veranderingen, vooral kenmerken van de
tocgesprokene van invloed zijn op code-switching, terwijl gespreksonderwerp of
'setting' een veel minder prominente rol blijken te spelen. Bovendien zijn we
ingegaan op code-switching als gevolg van 'interferentie' (in een ruime interpretatie); vgl. bijv. Hasselmo (1970). Wat betreft mogelijke geïntendeerde 'functies'
hebben we drie dimensies onderscheiden, een stilistische, een tekstuele en een
pragmatische. Ten behoeve van een algemener kader voor code-switching zijn we
ingegaan op theorievorming door Gumperz (1982a,b) en Scolton (1983). Ten slotte
hebben we geconstateerd dat slechts in enkele studies code-switching gerelateerd is
aan in correlationeel onderzoek gebruikelijke categorieën, waarbij bovendien slechts
zeer globale resultaten naar voren komen. In het kader van enkele Psycholinguïstische aspecten van code-switching (§ 1.3) gaan we in op de vraag naar een mogelijk
switchmechanisme en op de vraag in hoeverre code-switching verantwoord moet
worden in één code-switchinggrammatica of door twee afzonderlijk blijvende
grammatica's. We constateren hierbij dat ondanks parallellen in de op te lossen
vragen er weinig expliciete verbanden bestaan tussen het psycholinguïstisch en het
linguïstisch onderzoek.
Duidelijk wordt dat code-switchingonderzoek in een dialect-standaardtaal-situatie
zeer relevant kan zijn voor de opgeworpen vragen, niet alleen vanwege de grote mate
van interdependentie tussen beide variSteiten, maar ook vanwege het grote overwicht
van bilinguale situaties in het onderzoek tot nu toe.
In hoofdstuk 2, Vraagstelling, formuleren we de definitieve doelstelling van het
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onderzoek in de volgende onderzoeksvragen: la. Hoe is code-switching tussen
dialect en standaardtaal structureel-linguïstisch te typeren? 1b. Verloopt bidialectale code-switching volgens syntactische beregelingen ("constraints")? 2. Hoe is codeswitching tussen dialect en standaardtaal te typeren op extra-linguïstisch niveau? 3.
Is er sprake van een verband tussen extra-linguïstische karakterisering en linguïstische vorm bij bidialectale code-switching? 4. Wat is de bijdrage van de algemene
typeringen 'switchrichting' en 'enkele taalproductieverschijnselen' aan het antwoord op de voorgaande vragen? 5. Welke conclusies vloeien voort uit de studie van
bidialectale code-switching voor een taalpsychologisch gerichte verantwoording
van code-switchinggedrag?
Mede op grond van hoofdstuk 1 besluiten we in ons onderzoek uit te gaan van een
corpus naturalistische taaldata, verzameld via participerende observatie door de
onderzoeker in zijn eigen (voormalige) geboorte- en woonplaats Ottersum, gelegen
in het noorden van de provincie Limburg (Nederland); het onderzoek kan zodoende
in al zijn facetten uitgevoerd worden door een 'native speaker' van het betreffende
dialect.
Hoofdstuk 3, Opzet en uitvoering, begint met Informatie met betrekking tot het
onderzoeksgebied (§ 3.1). Over Het dialect van het onderzoeksgebied (§ 3.1.1) kan
opgemerkt worden dat het, in vergelijking met andere Nederlandse dialectgebieden,
een middenpositie inneemt wat betreft zijn linguïstische afstand tot de standaardtaal,
waarbij de verschillen vooral fonologisch en morfologisch van aard zijn. Daarbij
kent Ottersum enkele specifieke kenmerken, ook ten opzichte van de direct aangrenzende dialecten, die sterk in het bewustzijn van sprekers leven. Er is dan ook sprake
van een "divergent dialect community" (Trudgill 1986:91). De Sociodialectologische verhoudingen in het onderzoeksgebied (§ 3.1.2) kunnen geschetst worden op
grond van onderzoek van 1967 tot 1984; zie o.a. Hagen (1986, 1987), Hagen &
Giesbers (1988) en Giesbers, Kroon & Liebrand (1988). Enquêtes, meer experimenteel gericht attitude-onderzoek en observaties laten zien dat in Ottersum in relatief
korte tijd het dialect veel terrein heeft verloren, vooral in de primaire socialisatie,
waardoor tot kinderen als ongemarkeerde code standaardtaal wordt gesproken, ook
als volwassenen onderling dialect spreken. Hiermee heeft het dialect het alleenrecht
op het uitdrukken van intimiteit en solidariteit verloren; de standaardtaal heeft zich
ontwikkeld van een variSteit voor alleen maar secundaire relaties en als symbool van
distantie tot een variëteit die daarnaast eveneens een rol speelt in primaire en intieme
relaties, ook in informele situaties van volwassenen onderling. Desondanks blijft
dialectgebruik van belang, niet in de laatste plaats door de positieve attitudes
tegenover het dialect, ook door niet-dialectsprekende kinderen en jongeren, en
uiteraard met name op de 'solidariteitsdimensie'. Processen van taalkeuze, en de
reflectie daarop, blijken dan ook van toenemend belang te worden in een veranderende taalgemeenschap als de Ottersumse. Tot slot concluderen we dat sprekers in
Ottersum in hoge mate evenwichtig bidialectaal zijn, met name de jongere generaties, een gegeven dat gunstig is voor een onderzoek naar code-switching.
In 3.2, Dataverzameling, lichten we allereerst onze keuze voor een kwalitatieve
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dataverzameling via participerende observatie verder toe (§ 3.2.1), waama we in
§ 3.2.2 het door ons zo genoemde "familiemodel" en "verenigingsmodel" toelichten.
In het kader van het familiemodel zijn opnames gemaakt in huiselijke kring (cf. o.a.
Gumperz 1970b, McMenamin 1973), bij het verenigingsmodel ging het om opnames
in het kader van de activiteiten van de plaatselijke vereniging voor kindervakantiewerk. Deze vereniging was daarom zo ideaal, omdat zij het hele jaar door activiteiten
ontplooit die in relatie staan met het hele dorp, waardoor weer veel verschillende
personen daarbij betrokken zijn, zowel kinderen als jongeren en volwassenen. De
meeste opnames zijn gemaakt door de onderzoeker zelf, in het gros van de gevallen
met een onopvallende memorecorder; enkele opnames zijn gemaakt door de voorzitter van de genoemde vereniging. Los van de opnames zijn voortdurend observaties
gemaakt door de onderzoeker. De opnames kunnen wat betreft hun natuurgetrouwheid geslaagd genoemd worden (§ 3.2.3).
§ 3.3, Dataverwerking en analyse, gaat in op de verwerking van de bandopnames
tot het te analyseren corpus en op de toegepaste analyseprocedures. Alleen uitingen
met enigerlei vorm van code-switching zijn getranscribeerd en verder geanalyseerd.
Daarbij gaat het om code-switching op alle niveaus, ook op het niveau van de
gespreksbeurt. Taalelementen die in beide variëteiten identiek zijn, zijn geïnterpreteerd als dialect in dialectuitingen en als standaardtaal in standaardtaaluitingen; als
ontlening zijn die elementen beschouwd waarvoor geen gelijkwaardig en algemeen
geaccepteerd equivalent bestaat (cf. Pfaff 1979). Elke geselecteerde vorm van codeswitching is vervolgens uitgebreid getypeerd (§ 3.3.2) middels informatie over de
spreker(s) en toegesprokenen, de situatie, de switchrichting en het aantal woorden.
We maken voorts een onderscheid in inserties, c.q. insertiële code-switching, d.i. de
basistaai blijft hetzelfde en er is alleen maar sprake van het gebruiken van losse
elementen uit de op dat moment niet dominante variëteit, taalwisselingen, d.i. de
switch leidt tot een complete verandering van basistaai, en 'tussenvormen', d.i. alle
taalvormen die niet eenduidig tot de ene of de andere variëteit horen (cf. Giesbers
1984). Vergelijk voor het onderscheid insertie-taalwisseling de tweedeling 'codemixing' vs. 'code-changing' in o.a. McClure (1977). § 3.3.3 beschrijft de 5улгас//sche karakterisering, d.i. de bepaling van de switchpositie, de constituentenstructuur
en de grammaticale functie van elke switch, terwijl § 3.3.4 ingaat op de Extralinguïstische karakterisering. Bij dit laatste onderscheiden we als (vijf) belangrijke
hoofdcategorieën situationeel gestuurde switches, pragmatisch en/of stilistisch
gemotiveerde code-switching (w.o. aanpassing aan de taalkennis en/of taaivoorkeur
van de toegesprokene, reactieve accommodatie -vergelijkbaar met processen als
"responsive matching" (o.a. Giles & Powesland 1975) of "symmetrical switching"
(Valdés-Fallis 1976)-, en ook tekstuele switches als citaten, parafrases, switches
terug naar de oorspronkelijke code e.d.), code-switching als stijl van spreken,
contextuele code-switching ("getriggerd" door factoren uit de situationele of linguïstische context -bijv. gespreksonderwerp, gepreformuleerd taalgebruik, "lexical
need"- zonder dat er sprake is van een duidelijk geïntendeerde switch) en ten slotte
code-switching op performance-niveau (switches die voortkomen uit het feit dat de
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spreker meer dan één taal of variëteit beheerst en regelmatig gebruikt, terwijl hun
voorkomen niet in verband is te brengen met een van de vier overige hoofdcategoriefin). In § 3.3.5 beschrijven we de door ons geanalyseerde pauzeverschijnselen
(Enkele taalproductieverschijnselen) metals onderscheidingen 'vloeiend', 'natuurlijke pauze' (zoals op de grens van twee zinnen), 'aarzelpauze', 'stilte' en 'verspreking cd.'. Tot slot gaan we in § 3.3.6 in op de kwantitatieve verwerking van de data.
Hoofdstuk 4, Resultaten, beschrijft in 7 paragrafen de onderzoeksresultaten op de
onderscheiden niveau's. § 4.1, Een beschrijving van de situaties, is enerzijds een
etnografisch georiënteerde beschrijving van de patronen van taalkeuze en codeswitching in de door ons onderscheiden situaties ('klein overleg', 'conversatie
familiemodel', 'conversatie algemeen', 'leidersvergadering', 'bestuursvergadering', 'post', 'spreken met kinderen', 'ouderavond', 'stadhuis Gennep') en dient
anderzijds als basis voor de volgende paragrafen, overigens zonder dat de gehanteerde situatie-aanduidingen gezien kunnen worden als verklarende factoren voor de
beschreven gegevens: 'situatie' is immers niet een in het onderzoek vooraf geoperationaliseerd kenmerk. We stellen vast dat van de ongeveer 30 uur 'ruwe' opname
28,75 uur geprotocolleerd en geanalyseerd zijn waarin we 5515 switches en tussenvormen hebben getraceerd. Met de nodige relativering met betrekking tot de
realiteitswaarde van een dergelijke maat leidt dit tot een gemiddelde 'switchintensiteit' van 3,2 per minuut. De sociodialectologische situatie, zoals geschetst in
3.1.2, is concreter geworden en wordt verder bevestigd in reële communicatiesituaties; inderdaad is er sprake van veel code-switchinggedrag, waarbij apart
vermeld kan worden dat ook wanneer alleen dialectsprekers aanwezig zijn codeswitching plaatsvindt, al blijkt dan het dialect basistaai te blijven, hetgeen wijst op
vooral insertiële code-switching.
In 4.2, Algemene typeringen, geven we een overzicht van de algemene kenmerken
'aard van de switch' (insertie, etc.) en 'switchrichting'. De data blijken gevarieerd en
evenwichtig van opbouw te zijn (50,2 % taalwisselingen vs. 40,9 % inserties en 9 %
tussenvormen), waarbij code-switching zeker niet alleen gerelateerd is aan gebrek
aan competentie in de gehanteerde basistaai, met name de standaardtaal. De overwegende switchrichting is namelijk 'dialect —> Nederlands' en niet omgekeerd, terwijl
dit overwicht vooral te constateren is bij de inserties.
Verdeeld naar inserties, taalwisselingen en tussenvormen gaan we in 4.3 uitgebreid
in op de Syntactische karakteriseringen van ons corpus, waarbij we ingaan op enkele
globale kenmerken alsook op in de literatuur voorgestelde "constraints" voorzover
deze relevant zijn voor een dialect-standaardtaal-situatie. Het totale corpus codeswitches en tussenvormen is wat betreft zijn constituentenstructuur voor 41 %
sententieel van karakter, d.i. bestaande uit een of meer (onvolledige) zinnen, inclusief
nevengeschikte zinnen, terwijl nog eens 10,45 % bestaat uit meer dan één constituent
('rest van de uiting' en 'meerdere constituenten'). 11,66 % van het totaal heeft
betrekking op één-constituentswitches, met name NP en AdvP. De categorie 'tag,
interjectie, e.d.' is met een aandeel van 1,47 % niet ruim vertegenwoordigd in
vergelijking met bijv. Poplack (1980) of Berk-Seligson (1986), iets wat volgens ons
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te maken heeft met het evenwichtig bidialectaal zijn van de sprekers. Verder vinden
we 21,4 % inhoudswoorden (N, Adj en V), waarbij vooral het grote aantal verba
opvallend is, zeker ook vanwege de grote proportie VFs hierin, een resultaat dat o.a.
in strijd is met Pfaff (1979). Eveneens opvallend is het relatief grote aandeel
geswitchte functiewoorden (9,52 %, exclusief bijwoorden); "constraints" die voor
spellen dat niet geswitcht zal worden naar functiewoorden worden dan ook niet
bevestigd. Ten slotte verloopt 1,21 % "woordintern", d.i. voornamelijk in afleidingen
en samenstellingen, iets wat we willen interpreteren als in strijd met Poplacks "free
morpheme constraint". "Constraints" met betrekking tot de constituentenstructuur
die wel bevestigd worden zijn dat relatief weinig geswitcht wordt naar PP's (Pfaff
1979) en dat meestal geswitcht wordt naar afgeronde eenheden. Deze "size-ofconstituent constraint" (Вегк-Seligson 1986) zien we bevestigd in 64,49 % van onze
data, d.z. de sententiële switches, rest van de uiting, meerdere constituenten, éénconstituentswitches en ondergeschikte bijzinnen. Het voorgaande wordt uiteraard
weerspiegeld in de resultaten ten aanzien van de switchposities (tabellen 4.3.12 en
4.3.13), waaruit blijkt dat vooral geswitcht wordt op inter-sententieel niveau en
tussen twee constituenten (samen 59,05 % van de gevallen). Weliswaar zijn in totaal
189 verschillende switchposities vastgesteld, maar de 15 frequentste verantwoorden
al 66,9 % van het totale corpus (tabel 4.3.13). Wat betreft grammaticale "constraints"
zoals geformuleerd in Gumperz (1976a), Timm (1975, 1978) en DiSciullo et al.
(1986) impliceren de resultaten uit deze paragraaf dat deze alle één of meerdere
malen doorbroken zijn, zowel bij de inserties als bij de wisselingen. Wel leidt
insertiële code-switching vaker tot doorbrekingen.
Eveneens verdeeld naar inserties, taalwisselingen en tussenvormen gaan we in 4.4
in op de Extra-linguïstische karakteriseringen. Uitgaande van de vijf hoofdcategorieën uit § 3.3.4 hebben we 5474 switches en tussenvormen kunnen karakteriseren
in 16 categorieën; zie o.a. tabel 4.4.4. De frequentste categorie is aanpassing aan de
(taalkennis en/of taaivoorkeur) van de toegesprokene, iets wat overigens praktisch
uitsluitend gebeurt door dialectsprekers. Het doorbreken van dit (ongemarkeerde)
patroon zien we in het geval dat er gesproken wordt tot niet-dialectsprekende intimi
en in situaties waarin het niet duidelijk is of één variëteit eenduidig de voorkeur
verdient. In beide gevallen blijft dan linguïstisch gezien divergent taalgebruik
gepercipieerd als ongemarkeerd. Contextuele code-switching, vooral insertieel
gerealiseerd, is een tweede frequente categorie. We hebben vijf mechanismen
kunnen onderscheiden die leiden tot deze vorm van code-switching, resp. een door
het gespreksonderwerp opgeroepen associatieproces, het voorkomen van gepreformuleerd taalgebruik, het gebruiken/"ophalen" van taalvormen die het snelst of het
best bereikbaar zijn ("lexical need"), "triggering" in de oorspronkelijke betekenis
van Clyne (1967, 1972) en structureel-linguïstische oorzaken. Opmerkelijk is dat
aanduidingen voor personen als 'ouders', 'kleintjes', e.d. leiden tot zo'n frequente
code-switching, dat een ontwikkeling tot ontlening in het verschiet ligt. We hebben
dit mede in verbrand gebracht met de positie van het dialect als L-variëteit in het
algemeen en in het bijzonder met de marginalisering van het dialect als taal in de
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primaire socialisatie. Performance-switches vormen de derde groep; in tegenstelling
tot contextuele code-switching is in deze groep sprake van een groot aandeel van de
switchrichting 'Nederlands -> dialect'. Een groot aantal switches heeft te maken met
tekstuele aspecten, resp. 'modus-verschuiving* (bijv. het afwisselen van (voor)lezen
en converseren), het terugkeren naar de oorspronkelijke code na een switch, het uiten
van een terzijde, (letterlijk) citeren, parafraseren of imiteren. Met name bij de groep
'citaten etc. ' is de code-switching niet altijd louter tekstueel, maar kunnen ook intenties als ironie e.d. een rol spelen. Bovendien worden niet alle citaten in perfecte cooccurrentie met een switch gerealiseerd. 'Reactieve accommodatie' is eveneens een
belangrijke bron voor code-switching, in ons materiaal vooral onder invloed van het
op een gegeven moment dominante taalgebruikspatroon, onder invloed van het
volgen van het taalgebruik van een parallel aan de spreker aan het woord zijnde
andere spreker en als het helemaal of bijna helemaal letterlijk overnemen van
taalelementen van een direct voorafgaande spreker; dit laatste deed zich vooral voor
bij de inserties. Daarmee heeft deze vorm van code-switching zowel raakvlakken met
contextuele code-switching als met een bewuster proces van accommodatie. Bij het
accommoderen in meer intentionele zin kan de 'reactieve accommodatie' leiden tot
linguïstisch divergent gedrag, dat dan echter tegelijkertijd convergent gedrag is in
psychologisch opzicht. Code-switching als spreekstijl blijkt in ons gebied vooralsnog vooral beperkt te blijven tot 'afwisselend-sprekers'. Stilistisch en pragmatisch
gemotiveerde switches zijn minder frequent dan men zou verwachten op grond van
de literatuur op dit punt Deels is dit o.i. een relatieve kwestie, omdat in een dialectstandaardtaal-situatie veel code-switching zal optreden onder invloed van ook
andere factoren. De meest frequente vorm van stilistische code-switching is nadruk
leggen, bij de pragmatische switches is dit "emotive device". Beschouwen we de
stilistische en pragmatische switches samen als 'conversationele code-switching' in
de zin van Gumperz, dan kunnen we constateren dat de relatie 'we code' = Tl vs.
'they code' = T2 slechts gedeeltelijk bevestigd wordt Dit patroon wordt namelijk
doorbroken wanneer sprekers twee variëteiten contrasteren ongeacht de richting
waarin, louter om een communicatief effect te bereiken, en vanwege het gegeven dat
dialect niet alleen geassocieerd wordt met solidariteit, intimiteit e.d., maar ook met
ongepastheid, grofheid, etc. (vergelijk ook hiervoor). Ook dialectsprekers gebruiken
zo het dialect om bijv. extra hardheid uit te drukken. Situationeel gestuurde switches
ten slotte zijn gering in ons corpus, wat samenhangt met de gehanteerde wijze van
dataverzameling. Het gaat dan ook voornamelijk om situationeel gestuurde codeswitching onder invloed van gewijzigde discourse-kenmerken (bijv. verandering
van spreken in een kleine groep naar spreken in het openbaar). De resultaten uit § 4.5,
Extra-linguïstische typering en linguïstische vorm, maken duidelijk dat er een relatie
bestaat tussen de extra-linguïstische typering van een switch en de linguïstische
vorm. Ditblijkt als we kijken naar de aard van de switch (tabel 4.5.1), waarnaar voren
komt dat vooral contextuele en performance-switches insertieel van aard zijn, terwijl
performance-switches bovendien aanleiding zijn tot veel tussenvormen. 'Codeswitching als spreekstijl' en de stilistische switches zijn in redelijk gelijke mate als
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wisseling en als insertie gerealiseerd. De overige switches zijn voornamelijk als
wisseling gerealiseerd. Voor het intra-sententiële of sententiële karakter van de
switches (tabel 4.S.2) betekent dit dat contextuele, performance- en code-switchingswitches vooral intra-sententieel van karakter zijn en dat 'aanpassing aan de
hoorder(s)', 'reactieve accommodatie', tekstuele, pragmatische, en situationele
switches vooral sententieel zijn. De stilistische switches vertonen een verhouding
intra-sententieel - sententieel die in overeenstemming is met die in het totaal aantal
switches. Vervolgens zijn we per typering nader ingegaan op de gecomprimeerde
constituentenstructuur en de globale switchposities van de betreffende switches en
op de 10 frequentste afzonderlijke switchposities (zie ook tabel 4.5.3). De typeringen
'situationeel, 'modus-verandering/terug naar oorspronkelijke code', 'aanpassing
aandehoorder(s)', 'pragmatisch', 'reactieveaccommodatie', 'citerenetc.' en 'stilistisch' vertonen in meer of mindere mate een patroon waarbij de switches grotendeels
bestaan uit 'grotere eenheden' en waarbij de switchposities vooral op constituentgrenzen liggen, terwijl de frequentste switchposities op ongeveer driekwart of meer
van de betreffende switches betrekking hebben. De typeringen 'performance',
'contextueel' en 'code-switching als spreekstijl' daarentegen leiden in meerderheid
tot code-switching in kleinere eenheden, (één constituent, etc), waarbij de switchposities slechts voor 30 % tot 40 % van de gevallen overeenkomen met constituentgrenzen, terwijl de frequentste switchposities een veel geringere proportie van de
betreffende switches verantwoorden. We concluderen tot een regelmatigheid in die
zin dat vooral intentioneel (bewust gepland) code-switchinggedrag leidt tot codeswitching naar grotere en/of afgeronde eenheden op de grens van zinnen of constituenten, c.q. tot een bevestiging van de "size-of-constituent constraint". Dit is des te
meer interessant, omdat het zich voordoet bij code-switching tussen dialect en
standaardtaal, waar men louter structureel-linguïstisch gezien geen regelmatigheden
zou verwachten. Dit laatste wordt overigens ook bevestigd in die zin dat binnen élke
extra-linguïstische typering zich een groot aantal verschillende switchposities voordoet, maar de kans op een frequente doorbreking van "constraints" is binnen de ene
typering groter dan binnen de andere. Op grond hiervan concluderen we dat
mogelijke "constraints" in laatste instantie niet strikt grammaticaal zijn, maar
gerelateerd moeten worden aan extra-linguïstische factoren. In 4.6, Richting van de
switches, ligt de nadruk op een nadere analyse van de switchnchting in verband met
de vraag in hoeverre code-switching in een dialect-standaardtaal-situatie mede in
relatie staat tot dialectverandering en dialect-resistentie. In ons corpus is een
overwicht van de richting 'dialect -4' van 60 % vs. 40 % switches vanuit de standaardtaal, maar ook bij de switchrichting zien we verschillen naargelang de extralinguïstische typering; zie hiervoor tabel 4.6.1. Het overwicht van de switchrichting
'dialect ->' bij de switches buiten de categorieën 'contextueel', 'performance' en
'modus-verandering etc. ', zien we in het kader van de sociodialectologische verhoudingen in Oltersum, waarin vooral de dialectsprekers het dialect en de standaardtaal
in hun productieve taalgebruik naast en door elkaar gebruiken. Het overwicht van de
richting 'Nederlands ->' bij 'modus-verandering etc.' is het spiegelbeeld van het
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overwicht van 'dialect ->'; "terug naar de oorspronkelijke code" is vooral relevant
voor code-switchende sprekers, i.e. dialectsprckers. Het is dan ook met name de
categorie 'contextueel', waarin eenzijdig elementen uit de standaardtaal, doorgaans
de T2, opgenomen worden in de Τ1. Daarentegen vindt performance-code-switching
vooral plaats in de richting 'Nederlands ->', precies de categorie die te relateren is
aan onbewust en resistent taalgebruik. Afsluitend concluderen we vervolgens dat de
nadere analyse van de switchrichting, mede tegen de achtergrond van de voorgaande
hoofdstukken, laat zien dat ons corpus redelijk evenwichtig is opgebouwd, zeker
gezien in het licht van de ongunstige positie van het dialect ten opzichte van de stan
daardtaal. В ¡dialectale code-switching in Ottersum is niet eenzijdig een uiting van
'recessief bidialectalisme', al speelt een 'taalverschuiving' in de richting van de
standaardtaal, al dan niet mede onder invloed van contextuele factoren, zeker een rol.
Anderzijds speelt code-switching echter ook een rol in dialectbehoud. § 4.7, Enkele
taalproductieverschijnselen, bevat de resultaten van de geanalyseerde pauzeverschijnselen. Ruim de helft van de uitingen met code-switching blijkt vloeiend te
verlopen; aarzelpauzes, stiltes en versprekingen e.d. vinden we slechts in ± 10 % van
de gevallen (cf. tabel 4.7.1). De zogenoemde natuurlijke pauzes blijken voor het
overgrote deel samen te gaan met de voor deze categorie gangbare posities in
spontaan taalgebruik, te weten tussen gespreksbeurten, zinnen en zinsdelen die in een
los verband tot de rest van de zin staan. De conclusie kan dan ook zijn dat in ons
bestand code-switching tussen dialect en standaardtaal in verreweg het grootste deel
van de gevallen vloeiend verloopt, wat weer in overeenstemming is met de al vaker
gememoreerde omstandigheid van een hoge mate van evenwichtig bidialectalisme.
De wel geconstateerde aarzelpauzes etc. kunnen niet in direct verband gebracht
worden met code-switching op zich. Veelal is er tevens sprake van factoren die ook
in taalgebruik zónder code-switching leiden tot pauzes, aarzelingen etc., zoals het
zoeken naar het juiste woord, het extra onder de aandacht brengen van een zinsdeel,
of het claimen en/of vasthouden van een gespreksbeurt. We willen pauzeverschijnselen e.d. dan ook beschouwen als 'voor switching relevante plaatsen', SRP's,
waarmee we willen uitdrukken dat verdere studie van deze SRP's moet aansluiten bij
de bestaande kennis over deze verschijnselen in relatie tot spontaan taalgebruik in het
algemeen. Hoofdstuk 5, Conclusies en discussie, beginnen we met een slotbeschouwing (§ S.l), waarin we de door ons geconstateerde ontwikkelingen in samenhang
met elkaar presenteren en waarbij we achtereenvolgens ingaan op de macrosociolinguïstische aspecten, de sociolinguïstische aspecten op micro-niveau (w.o. de
extra-linguïstische typeringen) en de structureel-linguïstische aspecten van codeswitching. In § 5.2 stellen we vervolgens een beschrijving van code-switching voor
waarbij zowel de sociolinguïstische als de taalkundige aspecten in samenhang met
elkaar verantwoord kunnen worden in één model voor taaiproductie. We sluiten
hiertoe aan bij het werk van Kempen e.a. ten aanzien van de ontwikkeling van een
incrementeel taaiproductie- en grammaticamodel, dat op zowel linguïstisch als
psycholinguïstisch plausibele wijze rekenschap probeert afte leggen van verschijnselen bij spontaan spreken; zie o.a. Kempen (1987b), De Smedt & Kempen (1987).
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In dit kader is een zinsproductiemodel uitgewerkt dat uitgaat van vier modules; zie
figuur 5.1. Enkele belangrijke aannames bij dit model zijn samengevat de volgende.
De processen van conceptualiseren, formuleren en articuleren verlopen niet strikt na
elkaar (serieel), maar overlappen elkaar gedeeltelijk in de tijd (partieel parallel); de
zinsbouw verloopt niet centraal, maar gedecentraliseerd met behulp van gespecialiseerde procedures; syntactische regels werken lexicaal gestuurd, d.i. van beneden
naar boven en de syntaxis genereert geen afgeronde structuren, maar voortzetbare
(open) structuren: er is sprake van stuksgewijze ofwel increméntele taaiproductie.
We nemen nu aan dat we drie (basis) vormen van code-switching kunnen onderscheiden, tw. geïntendeerde code-switching, contextuele switches en performanceswitches inclusief code- switching als spreekstijl, en dat elk van deze drie vormen
gerelateerd kan worden aan een ander niveau van het IG-model. Geïntendeerde
vormen van code-switching plaatsen we in de conceptuele module, contextuele codeswitching in het lexico-syntactisch stadium van zinsproductie en performanceswitches in het morfo-fonologische stadium. Deze synthese in de beschrijving van
code-switching biedt de volgende voordelen: het probleem van hoe code-switching
te onderscheiden van ontlening wordt teruggebracht tot zijn ware proporties, omdat
ontlening vooral lijkt op de contextuele switches, terwijl beide verschijnselen
verantwoord kunnen worden door lexicaliseerprocessen in de lexico-syntactische
module; duidelijk wordt dat ook bij code-switching sprake is van één taalvermogen
en niet van afzonderlijk werkende grammatica's; verantwoord wordt dat taalkennis
en taalgedrag gerelateerd zijn aan buitentalige kennis; de grammaticale beschrijving
van code-switching leidt tot minder geforceerde oplossingen als het introduceren van
superscripts of taaiindexen in de grammatica die we eerder beschouwen als slechts
notationele oplossingen en waardoor het taalgedragskarakter van code-switching
minder goed verantwoord wordt We besluiten de discussie met de conclusie dat de
gecombineerde sociolinguïstische en structureel-linguïstische analyse van codeswitching geleid heeft tot vruchtbare resultaten en we pleiten dan ook voor replicatieonderzoek, bijvoorbeeld in bilinguale situaties met structureel nauw verwante talen
en evenwichtig tweetalige sprekers.
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Summary
Code-switching between dialect and standard language
This book aims at characterizing code-switching in a structural-linguistic way,
related to the study of extra-linguistic characteristics of utterances and some
characteristics of the speech production process. Within thisframeworkwe also enter
into the discussion on possible syntactic constraints on code-switching. The research
was done on bidialectal code-switching, the alternate use of dialect and standard
language.
We use 'code-switching' as a cover term for both inter-sentential and intrasentential code-switching, as well as for single-word switches.
In chapter 1, Aspects of code-switching. A positioning survey, we present an
overview of the relevant literature as a basis for our own research. As for the
Structural-linguistic aspects of code-switching (§ 1.1) we observe the growing
independence of code-switching as a research topic, set apart from other language
contact phenomena. Central issue is the formulation and testing of constraints on
code-switching (Pfaff 1979, Poplack 1980, DiSciullo, Muysken & Singh 1986,
among others). Nevertheless it remains difficult to strictly separate code-switching
from other language contact phenomena, especially from borrowing. As regards the
Extra-linguisnc aspects of code-switching (§ 1.2) we establish that, apart from
situational changes, code-switching is mostly influenced by characteristics of the
adressée, while topic or setting seem to play a far less prominent role. In addition we
take up code-switching as a consequence of interference (in a wide interpretation);
cf. e.g. Hasselmo (1970). As far as possible intended 'functions' are concerned we
have made a distinction between three dimensions, a stylistic, a textual, and a
pragmatic one. In the interest of a more general framework for code-switching we
enter into theoretical work by Gumperz (1982a, b) and Scotton (1983). Lastly we
have established that only in a few studies code-switching has been related to
categories used in correlational research, of which only very rough results emerge.
In view of some Psycholinguistic aspects of code-switching (§ 1.3) we look into the
question of a possible switch mechanism to account for code-switching (McNamara
1967, Obler & Albert 1978, Sridhar & Sridhar 1980. Paradis 1980, a.o.) and into the
question if and to what extent code-switching is to be answered for by either one codeswitching grammar or two distinct and separate grammars. We establish that despite
overlap in the questions to be solved there are few explicitly stated connections
between psycholinguistic and linguistic research.
The overview presented in chapter 1 demonstrates the relevance of code-switching
research in dialect-standard language situations to the questions that have been
raised. Not only because of the large interdependence of the two varieties, but also
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because of the large preponderance of bilingual situations in the research up untili
now.
In chapter 2, Research questions, we formulate the objective of our research in the
form of the following questions, la. How can code-switching between dialect and
standard language be characterized in a structural-linguistic way? lb. Does bidialectal code-switching run in accordance with syntactic rules (constraints)? 2. How can
code-switching between dialect and standard language be characterized on an extralinguistic level? 3. Is there a connection between the extra-linguistic characterization
and the linguistic form in bidialectal code-switching? 4. What is the contribution of
theoverall notions of'switch direction' and 'some language production phenomena'
to the answers on the foregoing questions? 5. What conclusions on a psycholinguistic
account of code-switching behaviour follow from the study of bidialectal codeswitching? Largely following the results of chapter 1 we decide to base our research
on a corpus of naturalistic speech data, collected through participant observation by
the researcher in his native village and former residence Ottersum, situated in the
northern part of the province of Limburg (the Netherlands). In that way every part of
the research can be carried out by a native speaker of the dialect.
Chapter 3, Methodology, begins with Information concerning the area under
research (§ 3.1). As regards The dialect of the area under research (§ 3.1.1) it will
be noted that, in comparison to other Dutch dialect areas it occupies a mid-position
with respect to its linguistic distance to the standard language, with which it differs
mainly on the phonological and morphological levels. Besides these differences
Ottersum has some specific characteristics, that are foremost in the consciousness of
its native speakers. This amounts to its characterization as "divergent dialect community" (Trudgill 1986: 91). The sociodialectological characteristics of the area
under research (§ 3.1.2) can be sketched on the basis of research done from 1967 up
untili 1984; see for overviews Hagen (1986,1987), Hagen & Giesbers (1988) and
Giesbers, Kroon & Liebrand (1988) among others. Surveys, more experimentally
directed attitudinal research and observations on attitudes show that the dialect in
Ottersum has lost considerable ground on the standard language over a relatively
short period, especially in primary socialization. Consequently children are spoken
to in standard language as unmarked code, even if the adults among themselves use
dialect. Because of this the dialect has lost its monopoly on expressing intimacy and
solidarity; the standard language has developed itself from a variety used exclusively
for 'secondary relations' and a symbol of distance to a variety which apart from that
also plays a part in primary and intimate relations, even in informal situations
between adults. Despite these facts the use of dialect remains of a certain importance,
especially because of the positive attitudes towards the dialect, even by non native
speaking children and youths, this of course on the 'solidarity dimension'. Processes
of language choice and the reflection on it by speakers, turn out to be of rising
importance in a changing community such as Ottersum. Lastly we conclude that
Ottersum speakers are largely balanced bidialectal, especially the younger generations. A fact which is in our view favourable to the study of code-switching.
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In 3.2, Data collection, we further explain our choice for a qualitative method of
collecting the data via participant observation (§ 3.2.1), and then go on to explain our
notions of 'family-model' and 'association-model' (§ 3.2.2). In the family-model
framework recordings were made in the domestic circle (cf. Gumperz 1970b,
McMenamin 1973, a.o.). For the association-model the recordings were obtained
through the activities of the local association for children's holiday activities. This
association was ideal for the purpose of our research because it is active throughout
the year on the scale of the whole community, thus involving a lot of people: children,
youths, as well as adults. Most recordings were made by the researcher himself, in
the larger number of cases with an inconspicuous memo-recorder; some recordings
were made by the chairman of the forementioned association. Apart from these
recordings observations were made throughout the research period. The recordings
were quite successful in that the recorded speech phenomena, including codeswitching, can be characterized as very natural.
§ 3.3, Data-processing and analysis, goes into the processing of the recordings to
the corpus to be analysed and into the applied analysis procedures. Only the
utterances containing some form of code-switching were transcribed for further
analysis. This concerns code-switching at all levels, including the level of tumtaking. Parts of speech identical in both varieties were interpreted as dialect in dialect
utterances and as standard in standard language utterances; analysed as borrowing
were those cases in which no equal and generally accepted equivalent exists (cf. Pfaff
1979). Every selected form of code-switching has subsequently been extensively
characterized (§ 3.3.2) with the help of information about the speaker(s) and the
adressées, the situation, the switch direction and the number of words. Furthermore
we made the following distinction with respect to the 'nature of the switch':
insertions, or insertial code-switching, which means that the base language does not
change and only separate elements of the other variety are used; language alternations, which means that the switch leads to a full change in base language (within
sentences or between sentences); and intermediate forms, which are all those that do
not clearly belong to either variety (cf. Giesbers 1984). Confer for the distinction
between insertion and language alternation the division 'code-mixing' vs. 'codechanging' in McClure (1977) among others. § 3.3.3 deals with the Syntactic
characterization, that is the determination of the switch position, the constituent
structure and the grammatical function of each switch, while § 3.3.4 goes into the
Extra-linguistic characterization. Under this heading we discern five major categories: situationally motivated switches; pragmatically and/or stylistically motivated
code-switching (among which adaptation to language proficiency or preference of
adressées, 'reactive accommodation ' -comparable to processes like response matching (Giles & Powesland 1975, a.o.) or symmetrical switching (Valdés-Fallis 1976)-,
and also textual switches like quotations, paraphrasing, switches back to the original
code, etc.); code-switching as a mode of speaking; contextual code-switching
(triggered by elements of the situational or linguistic context -e.g. topic, preformulated speech, "lexical need"- without a consciously intended switch); and lastly code-

335

switching at the performance level (switches caused by the fact that the speaker has
command of and regularly uses more than one language/variety, and of which the
occurrence can not be related to any of the other categories).
In § 3.3.5 we describe the pause phenomena we have analysed (Some speech
production phenomena) with the following distinctions:fluent,natural pause (as on
the boundary of two sentences), hesitation pause (silent and filled), silence, and slips
of the tongue, self-corrections, and the like. Lastly in § 3.3.6 we enter into the
quantitative processing of the data.
Chapter 4, Results, presents in 7 sections the results of this research on the levels
we have distinguished. § 4.1, Λ description of the situations, is on the one hand a
ethnographically oriented description of the patterns of language choice and codeswitching in the situations we have distinguished (consultation in small groups,
conversation family-model, general conversation, briefing of "leaders" (a large
group of mainly young persons, who primarily carried out the various tasks in the
forementioned association), committee-meeting, check-point, speaking to children,
parents' evening, town hall Gennep), and on the other a basis for the next sections,
eventhough the indicated situations can not be viewed as explanatory factors for the
data described: that is because 'situation' is not a preliminary operationalized
variable in this research. We ascertain that from the approximately 30 hours of rough
recordings 28.75 hours have been protocolled and analysed, in which 5515 switches
and intennediate forms have been traced. Relativizing the actual value of such a
measure this leads us to a mean switch ratio of 3.2 per minute. The sociodialectological situation as sketched in § 3.12, has become more tangible and is further
confirmed in real communicative situations; indeed there is a great deal of codeswitching behaviour, of which can be noted separately that even if only dialect
speakers are present code-switching takes place, even if the dialect remains the base
language (indicating mainly insertial code-switching).
In 4.2, General characterization, we present an overview of the general character
istics 'nature of the switch' and 'switch direction'. The data turn out to be widely
ranged and well-balanced (50.2 % language alternations vs. 40.9 % insertions and 9
% intermediate forms), showing that code-switching is certainly not only related to
a lack of competence in the base language used, especially the standard language,
because the predominant switch direction is 'dialect —* standard language', and not
the other way around, the predominance being most salient with the insertions.
Following the division into insertions, language alternations and intermediate
forms, weenter, in 4.3, extensively into ÜieSyntacticcharacterizationsoí our corpus,
going into some general features as well as into the constraints as proposed in the
literature, as far as they are relevant to dialect-standard situations. The complete
corpus, as far as its constituent structure is concerned, has a 41 % sentential character,
that means consisting of one or more (elliptic) sentences, including coordinate
sentences, while another 10.45 % consists of more than one constituent ('remainder
of utterance', and 'more than one constituent'). 11.66 % of thecorpus consists of oneconstituent switches, notably MP and AdvP. The category 'tag, interjection and the
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like' is not very well represented with its 1.47 % in comparison with e.g. Poplack
(1980) or Berk-Seligson (1986). In our opinion this is related to the balanced
bidialectalism of the speakers. Then we find 21.4 % content words (N, Adj, and V),
of which the large amount of verbs is especially striking, certainly because of the
large proportion offiniteverbs, a result incompatible with for instance Pfaff (1979).
Striking as well is the relatively large proportion of switched function words (9.52
%, excluding adverbs); constraints that predict there will be no switching to (single)
function words are therefore not being confirmed. Lastly 1.21 % of the switches is
word-internal, that is they mainly take place in derivations and compounds, something which we interpret as contradictory to Poplack's 'free morpheme constraint'.
Constraints concerning constituent structure that are confirmed are, that relatively
little switching to PP's takes place (Pfaff 1979), and that switching is mostly to whole
units. This 'size-of-constituent constraint' (Berk-Seligson 1986) we see confirmed
in 64.49 % of our data, that is the sentential switches, switches consisting of
'remainder of utterance' or 'more than one constituent', one-constituent switches,
and subordinate sentences. The foregoing is of course reflected in the results as
regards the switch positions (tables 4.3.12 and 4.3.13), which show that switching
takes place mainly at an inter-sentential level or between two constituents (59.05 %
of the cases in total). Eventhough 189 different switch positions have been found, the
15 mostfrequentalone account for 66.9 % of the complete corpus (table4.3.13). As
far as the grammatical constraints formulated in Gumperz (1976a), Timm (1975,
1978) and DiSciullo et al. (1986) are concerned the resultsfromthis section imply
that all of these have been broken one or more times, as well for the insertion cases
as for the language alternation cases. Insertial code-switching more often leads to the
breaking of constraints.
Also following the division into insertions, language alternations and intermediate
forms we enter in 4.4 into the Extra-linguistic characterizations. Starting from the
five major categoriesfrom§ 3.3.4 we have been able to characterize 5474 switches
and intermediate forms into 16 categories; see, among others, table 4.4.4. The most
frequently occurring category is the adaptation to the (language proficiency aid/or
preference of the) adressée, which, by the way, is done almost exclusively by
speakers of dialect. The breaking of this (unmarked) pattern occurs in those cases in
which non dialect speaking intimate persons are adressed and in situations in which
it is not clear if one variety is unambiguously preferred. In such cases linguistically
divergent speech is perceived as unmarked. Contextual code-switching, especially
when realized as insertion, is a second frequently occurring category. We have been
able to separate five mechanisms that lead to this form of code-switching, respectively a process of association caused by the topic, the occurrence of preformulated
speech, the use/'retrieval' of linguistic elements that are quickest and easiest
available ("lexical need"), triggering in the original sense of Clyne (1967,1972), and
structural-linguistic causes. Remarkable is that referring to persons such as 'parents',
'little ones' etc. leads to suchfrequentcode-switching that a development towards
borrowing is in prospect We have related this fact to the position of the dialect as L-
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variety in general, and specifically with the marginalization of the dialect as the
language in primary socialization. Performance switches make up the third group; in
opposition to contextual code-switching this group contains a large proportion of the
switch direction 'Dutch -» dialect'. A large number of switches is related to textual
aspects, respectively mode shift (e.g. the alternation between reading aloud and
conversation), returning to the original code after a switch, uttering an aside, (literal)
quotation, paraphrasing or imitation. Especially in the group 'quotations etc.' codeswitching is not always purely textual, but can express intentions such as irony and
the like. Moreover, not all quotations are realized in perfect co-occurrence with a
switch. 'Reactive accommodation' is also an important source for code-switching,
in our corpus mostly under the influence of the dominant speech pattern current at the
time, under the influence of following the utterances of someone else speaking
simultaneously, or as the partial or complete copying of parts of speech of a directly
preceding speaker; this last group mostly occurring with insertions. In this respect
this form of code-switching has points in common with both contextual codeswitching and a more conscious process of accommodation. With accommodation
in the more intentional sense 'reactive accommodation' may lead to linguistically
divergent behaviour, being at the same time convergent behaviour on a psycological
level. Code-switching as a mode of speaking turns out to be limited in our area to
speakers using predominantly dialect and standard both. Stylistically and pragmatically motivated switches are less frequent than would be expected from the literature
on this point. This is in our view partly a relative matter, because in a dialect-standard
situation a lot of code-switching will occur under the influence of other factors as
well. The most frequent form of stylistic code-switching is emphasizing; for the
pragmatic switches this is 'emotive device'. If we view stylistic and pragmatic
switches together as conversational code-switching in the sense of Gumperz, we can
establish that the opposition 'we-code'=Ll vs. 'they-code'=L2 is only partly confirmed. This pattern is broken notably when speakers contrast two varieties, regardless of the direction, only to achieve a communicative effect, and because of the fact
that dialect is associated not exclusively with solidarity, intimacy etc. (also cf.
foregoing). Dialect speakers as well use the dialect to express extra toughness for
instance. Lastly situationally motivated switches are few in our corpus, this being due
to the method of data collection we used. Most cases turn out to concern situationally
motivated code-switching under the influence of changed dicourse features (e.g. a
change from speaking in a small group to speaking in public).
The results from § 4.5, Extra-linguistic characterization and linguisticform, make
clear the existence of a relation between the extra-linguistic characterization of a
switch and the linguistic form. This shows up if we look at the nature of the switch
(table 4.5.1), which brings out that especially contextual and performance switches
have an insertial nature, while on top of that performance switches give rise to a lot
of intermediate forms. 'Code-switching as a mode of speaking' and the stylistic
switches are realized in reasonably equal proportions as language alternation and
insertion. The remaining switches were mainly realized as language alternations. For
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the intra-sentential or sentential character of the switches (table4.5.2) this means that
contextual, performance, and "code-switching switches" are mainly intra-sentential
in character, and that 'adaptation to adressee(s) ', 'reactive accommodation', textual,
pragmatic, and situational switches are mainly sentential. The stylistic switches show
a ratio intra-sentential vs. sentential that is in accordance with that ratio in the total
amount of switches. Subsequently we entered per characterization further into the
(compressed) constituent structure and general switch positions of the concerning
switches, and into the 10 most frequent separate switch positions (see also table
4.S.3). The characterizations 'situational', 'mode shift/back to original code', 'adaptation to adressee(s)', 'pragmatic', 'reactive accommodation', 'quotations etc.', and
' stylistic ' more or less show a pattern in which the switches for the greater part consist
of 'larger units' and in which the switch positions mostly lie on constituent
boundaries, and the most frequent switch positions concern three quarters or more of
those switches. The characterizations 'performance', 'contextual' and 'code-switching as a mode of speaking' however lead for the greater part to code-switching in
smaller units (one constituent, etc.), in which only 30 to 40 % of the switch positions
correspond to constituent boundaries, while the most frequent switch positions
account for a much smaller proportion of those switches. We come to conclude to a
regularity in that sense that especially intentional (consciously planned) codeswitching behaviour leads to code-switching in larger and/or complete units on
sentence or constituent boundaries, that is to a confirmation of the 'size-of-constituent constraint'. This is the more interesting, because it concerns code-switching
between dialect and standard language, in which, from a structural-linguistic point
of view, one would not expect any regularities. However, this last point is also
confirmed in that sense that within every extra-linguistic characterization a large
number of different switch positions show up, but the probability of the frequent
violation of a constraint is larger within the one characterization than within the other.
On these grounds we conclude that possible constraints are in the final analysis not
stricüy grammatical, but must be related to extra-linguistic factors.
In 4.6, Direction of the switches, the emphasis is on a further analysis of switch
direction in relation to the question to what extent code-switching in a dialectstandard situation is related to dialect change and dialect maintenance. In our corpus
there is a 60 % preponderance of the direction 'dialect ->' vs. 40 % switches from the
standard language, but in the switch direction as well we see differences according
to extra-linguistic characterizations; see for these results table 4.6.1. We see the
preponderance of the switch direction 'dialect —»' for the switches outside the
categorie 'contextual' in the light of the sociodialectological situation in Ottersum,
in which especially speakers of dialect intermingle dialect and standard in speech
production. The preponderance of the switch direction 'Dutch -*' with 'mode shift,
etc.' is the mirror image of the preponderance of 'dialect ->' ; 'back to original code'
is mainly relevant to code-switching speakers, i.e. speakers of dialect It is therefore
mainly the category 'contextual' in which, unilateraly, elements of the standard
language, usually the L2, are taken into the LI. Performance code-switching
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however usually takes place in the direction 'Dutch -»', precisely the category that
can be related to unconscious and resistant speech. Lastly we conclude that the further
analysis of the switch direction, viewed also in the light of the previous chapters,
shows that our corpus is quite balanced, certainly when seen in light of the
unfavourable position of the dialect compared to the standard language. Bidialectal
code-switching in Ottersum is not one-sidedly the result of 'recessive bidialectalism', eventhough 'language shift' in the direction of the standard language, be it yes
or no under the influence of contextual factors, certainly plays a part. On the other
hand code-switching also plays a part in dialect maintenance.
§ 4.7, Some speech production phenomena, contains the results of the pause
phenomena that were analysed. More than half of the utterances containing codeswitches tum out to be fluent; hesitation pauses, silences and slips of the tongue etc.
make up only about 10 % of the cases (cf. table 4.7.1). The so called natural pauses
turn out to go hand in hand for the greater part with the usual positions for this
category in spontaneous speech, namely between turns in conversation, sentences,
and parts of sentences in a loose connection to the rest of the sentence. We can
conclude therefore that in our corpus code-switching between dialect and the
standard is for the larger partfluent,this being in accordance with the often mentioned
circumstance of a high level of balanced bidialectalism. The noted hesitation pauses
etc. can not be directly connected to code-switching per se. Often factors are at work
that also lead to pauses, hesitations etc. in normal speech without code-switching,
like looking for the right word, emphasizing a certain part of a sentence, or claiming
and/or holding a tum in the conversation. We would like to classify pause phenomena
as 'positions relevant to switching', PRS's, with which we would like to express that
further study of these PRS's should link up with existing knowledge of these
phenomena in relation to spontaneous speech in general.
Chapter 5, Conclusions and discussion, begins with concluding remarks (§ 5.1), in
which we present the developments we have ascertained in relation to each other and
in which we deal respectively with the macro-sociolinguistic aspects, the sociolinguistic aspects on a micro level (among which the extra-linguistic characterizations), and the structural-linguistic aspects of code-switching. In § 5.2 we propose a
description of code-switching in which both the sociolinguistic and linguistic
aspects, in connection with each other, can be accounted for in one model for speech
production. To do this we join with the works of Kempen a.o. in the development of
an incremental speech production and grammar model that tries in a both linguistically and psycholinguistically plausible way to account for phenomena in spontaneous speech; see e.g. Kempen (1987b), De Smedt & Kempen (1987). Within this
framework a sentence-production model was worked out that starts with four
modules; see figure 5.1. Some important assumptions for this model are summarized
as follows. The processes of conceptualization, formulation and articulation are not
strictly serial, but partially run in parallel; sentence construction is not centralized,
but decentralized with the help of specialized procedures; syntactic rules are lexically
driven (bottom up), and syntax does not generate complete structures but continuable
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(open) structures: there is piecemeal or incremental speech production. We now
hypothesize three basic forms of code-switching, namely intended code-switching,
contextual switches, and performance switches including code-switching as a mode
of speaking, and that each of these three forms can be related to a different level of
the IG-model. We place the intended forms of code-switching in the conceptual
module, contextual code-switching in the lexico-syntactic phase of sentence production and performance switches in the morpho-phonological phase. This synthesis in
the description of code-switching offers the following advantages. The problem of
distinguishing code-switching from borrowing is reduced to its proper size, because
borrowing mostly looks like contextual switching, while both phenomena can be
accounted for by lexicalization processes in the lexico-syntactic module; it becomes
clear that for code-switching as well there is one language faculty and not two
separate and independent grammars; also accounted for is the fact that language
competence and speech behaviour are related to extra-linguistic knowledge; the
grammatical description of code-switching leads to less forced solutions like introducing "superscripts" or "language indexes" in the grammar, which we mostly view
as merely notational solutions through which the speech-behaviour character of
code-switching is less adequately accounted for. We close the discussion on
concluding that combined sociolinguistic and structural-linguistic analyses of codeswitching have lead to fruitful results, and we argue therefore in favour of replication
research, for instance on bilingual situations with languages that are structurally
closely related and with balanced bilingual speakers.
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Beperkt terminologisch register
Dit register blijft beperkt tot verwijzingen naar passages waar de betreffende termen
(nader) toegelicht worden, hetzij in de context van de literatuur, hetzij met betrekking
tot de in dit onderzoek gehanteerde betekenissen.
aanpassing aan de hoorder(s) 105-106
aard van de switch 94-95
asymmetrie 119-121
code-changing 20,95
code-mixing 5,18,20,95,108
code-shifting 37
code-switching (algemeen) 1,5-6,8990,92-93,97
- als stijl van spreken (spreekstijl) 108
- contextuele (zie contextueel)
- conversationele 3,29,34-35,258
- één-woordswitch 1,95
- emblematische 2, 10
- flagged (zie flagging)
- inter-sententiële (zie ook switchpositie) 1,5
- intra-sententieie (zie ook switchpositie) 1, 5,142
- metaforische 3,29,104
- op performance-niveau (zie performance (code-)switching)
- pragmatisch(e) 30-31,104-105
- sententiële (zie zinsswitches)
- situationele 3, 26, 31, 34-35, 103104,235-236,259
- stilistisch(e) 30-31,104,107,257
- tekstue(e)l(e) 30,107-108,255
- woordinterne (zie ook switchpositie)
100,102,161-162
constituentenstructuur (als variabele)
101-102
- gecomprimeerde 262
constituentregel (Berk-Seligson) 13,
195
constraints) (beperkingen) 7

- DiSciullo et al. (zie regeerbeperking)
-Doron/Joshi 14-15,151
- equivalence (zie equivalentieregel)
- free morpheme (zie morfeeiraegel)
- Gumperz 7-8,18,150,152-153
- Lipski 9
-Pfaff8-9,148-149,154,160
- Poplack (Sankoff & Poplack) 9,10
- Shaffer 8
- size-of-constituent (zie constituentregel)
- Sobin 14
- subcategorisatie (Bentahila & Davies) 13
-Timm 8,148,150-151
contextualisatie-teken(contextuaIization cue) 34-35,104
contextueel (contextual) 7, 32, 108110, 111, 199 v.v.
discourse marker 32
dominante taai-hypothese (dominantlanguage hypothesis) 11
"emotive device" (code-switching als)
29,105,111,218
equivalentieregel 9-10,12 v.v., 17-18
familiemodel 83,85-86
flagging (flags) 157
gepreformuleerd taalgebruik (linguïstischeroutine)32,109,111-112,
202
increméntele grammatica (IG) 315
v.v.
insertie 95-%, 133-134
interferentie 6,27,31-32,66,97,110,
292
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'interjectie (e.d.)' (zie ook constituen
tenstructuur) 102,161
"lexical need" 110,204
maxime(n)
- Scotton (1983) 36-37
'meerdere constituenten' (zie ook
constituentenstructuur) 102
mitigatie 105,220
modus(-verandering/-verschuiving)
(mode shift) 30,107-108
morfeemregel 9,10 v.v., 17,21,149
neutraliteitsstrategie 3-4,30,37
Noordlimburgs (Nederrijnlands) 5758
onderhandelingsbeginsel (negotiation
principle) 35-38
ongemarkeerdheidsmaxime (zie
maxime(n) )
ontlening (borrowing) 18-21,91-93
pauze (pauzeverschijnselen) 112-113
- aarzelpauze 112
- natuurlijke 112
-suite 112-113
- 'verspreking e.d.' 113
-vloeiend 112
performance (code-)switching 11 Ο
Ι 11,283
primaire dialectkenmerken 58
reactieve accommodatie 106-107,
212,229-231,256
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recessief bilingualisme 293
regeerbeperking (regeexprincipe) IS
IS, 145,147,151,164
response matching 25
'rest van de uiting' (zie ook consti
tuentenstructuur) 102
secundaire dialectkenmerken (zie pri
maire dialectkenmerken)
situatie (als variabele) 94,115
SRP (voor switching relevante plaat
sen) 304
stadhuis Gennep 87
superscripts (Sankoff & Poplack) 47
switch-intensiteit 117
switchpositie (als variabele) 99-101
symmetrical switching 25
taai-index 16-17
taalwisseling (wisseling) 5, 95-96,
133-134
"three store hypothesis" 44-45
transference (transfer) 6,18,48
triggering 6-7, 18, 25, 48, 108-109,
205
tussenvorm 95,97-98,135 v.v.
verenigingsmodel 83-87
virtuositeitsmaxime (zie maxime(n) )
we-code/they-code 35,258
zinsswitch(es) (zie ook constituentenstructuur) 101,142
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