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Voorwoord

"A. van Loey heeft in de vergadering van
2-12-1940 van de Commissie voor Toponymie en Dialectologie (zie Handelingen
XV 1941, 7) in verband met het ingewikkeld probleem der Germaansche plaatsnamen in Wallonië een merkwaardige* lezing gehouden over: "Tweetaligheid" die
echter niet gepubliceerd werd. S. wees o.m.
op de noodzakelijkheid rekening te houden met een mogelijke tweetaligheid in
een breede zone langs de huidige taalgrenslijn gedurende de historische periode, ook
omdat «de mensch soms de taalgrens in
zich zelf draagt»."
uit Draye 1941: 111, noot 106
Dit boek dankt zijn ontstaan aan een geluk bij een ongeluk. Eind 1986 verdween het
algemeen secretariaat van de Atlas Linguarum Europae (ALE) voorgoed uit Nederland. Aan dit project had ik mijn wetenschappelijk onderzoekshart en mijn creativiteit verpand. Het ALE-instituut werd opgeheven en het bestuur van de KNAW
plaatste me in haar het meest aan de ALE verwante instelling, de afdeling dialectologie
van het P.J. Meertens-Instituut in Amsterdam. Als taakgebied dat aansloot bij mijn
studie en bij mijn interlinguale belangstelling kreeg ik er het taalcontact tussen het
Nederlands en het Frans toegewezen en zo werd daar het onderzoeksplan geboren
dat aan dit boek ten grondslag ligt. Toen er in 1988 een redacteursplaats aan het
Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD) voor me beschikbaar kwam, kon ik
van daaruit gemakkelijk rechtstreeks in contact komen met het onderzoeksgebied en
kon ik er het empirisch materiaal verzamelen voor deze studie.
' lees: "opmerkenswaardige, opmerkelijke"

ν

Veel ben ik dan ook verschuldigd aan prof.dr. A. Weijnen die me in al die jaren dat
ik bij de ALE werkzaam was steeds heeft gewezen op en onderwezen in al de boeiende
aspecten van de taal, van de dialectologie en de interlinguale variatie. Het doet me
bijzonder genoegen dat ik dit onderzoek uiteindelijk ook in het kader van een door
hem opgezet project, het WLD, kan voltooien. Dank ben ik ook verschuldigd aan
prof.dr. J. van Marie, directeur van het PJ. Meertens-Instituut van de KNAW, die
me de mogelijkheid gaf me verder te verdiepen in de algemene problematiek van
talen in contact, en aan de twee huidige projectleiders van het WLD, prof. dr.
J. Goossens en prof.dr. A. Hagen, die me stimuleerden het niet bij het redigeren van
woordenboekartikelen te laten.
In het onderzoeksgebied zelf dank ik veel aan dr. André Stevens in Tongeren aan
wie ik de allereerste gedachten over de probleemstelling, de gebiedsindeling en de
opzet van de vragenlijst ontvouwde; aan dr. José Cajot, die contact legde met coördinatoren in Zutendaal, Ziehen, Sluizen en Vlijtingen en met ir. Martin Willems,
directeur van het Proviciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs in Tongeren, op
wiens school ik aan jongeren van de streek vragenlijsten kon voorleggen. Natuurlijk
ben ik aan alle informanten veel dank verschuldigd en bewaar ik bovendien zeer
plezierige herinneringen aan de avonden waarop de enquêtelijsten werden ingevuld.
Met veel genoegen neem ik hier de namen op van de coördinatoren die de afvraging
in de 13 plaatsen op touw hebben gezet. Het zijn, in volgorde van de plaatsen:
Matthieu Jongen (Ziehen), Marie-Claire Rosiers-Léonard (Sluizen), Simon Vandevelde (Heers), Frans Vaneyk (Rukkelingen-Loon), Gerda Joris-Schalenborgh (Jeuk),
Maurice Moyaerts (Vorsen), pater Jan Beliën (Vlijtingen), Ludo Severijns (Riksingen en Henis), Jozef Maes (Hoepertingen), pater Luk Lammens (Brustem), Jozef
Remanst (Zutendaal) en Hari Vandebroek (Diepenbeek). Ik dank hier ook het
Nationaal Geografisch Instituut te Brussel voor de topografische kaart van het onderzoeksgebied die ik als uitslaande kaart bij dit boek kon opnemen.
Gaandeweg het onderzoek hield de promotor voortdurend de voortgang ervan zorgvuldig in de gaten en behoedde me voor het inslaan van zijpaden die me van de
taalgrenslijn zouden afleiden. Beide co-promotoren Marinel Gerritsen en Roeland
van Hout zorgden onvermoeibaar voor kostbaar commentaar bij alle proefteksten en
proefberekeningen, waren te allen tijde te vinden voor een discussie over een sociolinguïstisch deelaspect van het onderzoek en raakten ook steeds meer geboeid door
het onderzoeksgebied. Ook zij waakten er bij voortduring voor, dat ik het onderzoeksdoel niet uit het oog verloor.
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan Josje en Barbara Kruijsen, Fons Fiselier en
Magda Devos, Ellen Mooijman en Tom Boves voor de veelvuldige, vaak intensieve
en indringende discussies over allerlei aspecten van het onderzoek onderweg.
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1
De Frans-Nederlandse taalgrens

1.0

Inleiding

Het onderzoek waarvan in deze studie verslag wordt gedaan, speelt zich af aan de
taalgrens in Limburgs Haspengouw, in de streek van ongeveer 30 bij 40 km tussen
de steden Maastricht en Sint-Truiden en Hasselt en Borgworm (Waremme) in de
zuidelijke strook van de Belgische provincie Limburg en die is weergegeven in de
uitslaande kaart bij dit boek. In dit gebied bevindt zich een stuk van de grens die
Romaanstalig zuidwestelijk Europa scheidt van het Germaanstalige noordwesten.
Grenzen (onderscheiden maar de scheidende werking is niet in alle gevallen even
sterk (Daan 1984). Aan de grens vinden ook de ontmoetingen plaats tussen hetgeen
en degenen die gescheiden worden. Aan de grens die tussen twee talen loopt, treden
twee culturen met elkaar in contact: daar vindt taaischeiding en taalcontact plaats.
De spanning en ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen scheiden en verbinden bepaalt voor een belangrijk deel de aantrekkingskracht van het verschijnsel. De motivatie voor dit onderzoek is uit het boeiende en intrigerende van deze spanning voortgekomen.
Het noordelijk deel van de Romaans-Germaanse taalgrens is geen nederzettingsgrens, maar een evenwichtsgrens ("Ausgleichsgrenze", naar Petri 1977: 10 en 83).
Het is geen relict uit de grote Germaanse volksverhuizing van de vierde en vijfde
eeuw, maar het resultaat van een zich langzaam vestigende en tot stilstand gekomen
balans tussen wisselende invloedssferen. Op deze manier kan de consensus weergegeven worden die de lange discussie over het ontstaan van de taalgrens afsluit.
De belangstelling voor het ontstaan en de wederwaardigheden van de FransNederlandse taalgrens in België tot in de laatste tijd toe hebben niet alleen historici,
historisch taalkundigen, toponymisten en dialectologen met elkaar gedeeld, maar
ook politicologen, sociologen en cultuurhistorici (Deleu e.a. 1973 en in het bijzonder Martens (1973) in EVBll: 1552-1562; Van Istendael 1993: 93-108).
De sociolinguïstische opzet van het hier volgende onderzoek naar het effect van
talen in contact zou voor de bewoners van de taalgrenszone, die in dit onderzoek aan
het woord komen en die rapporteren over de taal die ze zelf dagelijks gebruiken, de
garantie moeten bieden dat zijzelf in het middelpunt van de wetenschappelijke
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belangstelling staan ("The language-using individuals are thus the locus of the contact." Weinreich 1953: 1).
In het sociolinguïstische kader is gebruik gemaakt, zij het met enige omzichtigheid en gecontroleerd in groepssessies, van onderzoeksmiddelen uit de taalgeografie:
door informanten ingevulde vragenlijsten. Op deze manier willen we taalgeografische
variatie op het spoor komen en tegelijkertijd oog blijven houden voor variatie tussen
personen op dezelfde onderzoeksplek en voor variatie tussen plaatsen in hetzelfde
gebied.
In dit eerste hoofdstuk komen enkele niet-talige aspecten van de achtergrond van
het onderzoek in het kort aan de orde. Zonder ons te willen begeven op het terrein
van historici, naamkundigen of sociologen, willen we daarmee toch aangeven dat
deze terreinen onlosmakelijk verbonden zijn met het verschijnsel van de taalgrens.
1.1

Ontstaansgeschiedenis van de Romaans-Germaanse taalgrens

In tegenstelling tot de situatie in Frans-Vlaanderen in het westen en Lotharingen in
het oosten is de Germaans-Romaanse taalgrens in België sinds het ontstaan ervan zo
goed als onveranderd gebleven. Dit geldt voor de gehele lengte van de grenslijn: van
Wervik tot Wezet in het noorden voor de grens tussen Frans en Nederlands en
tussen Wezet (Visé) en Aarlen (Arlon) in het oosten voor de grens tussen Frans en
Duits; zie de uitslaande kaart. De relatieve onveranderlijkheid van deze grens heeft
historici, historisch taalkundigen en toponymisten onophoudelijk geboeid. Tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat de verhoudingsgewijs minieme verschuivingen
die zich in de loop van de eeuwen wèl voorgedaan hebben, nogal wat stof hebben
doen opwaaien, zoals we in paragraaf 1.2 over de taalstrijd in België zullen zien.
Hoffmeister (1977) heeft de recente taalwisseling in Oost-Lotharingen, tussen
Metz en Saarbrücken, beschreven als een snelle overgang die zich in één generatie
heeft voltrokken. Deze verschuiving van de taalgrens in het noordoosten van Frankrijk verschilt sterk van die in het noordwesten; in Frans-Vlaanderen heeft de taalgrens zich veel langzamer verplaatst (Gysseling 1976; Van der Plank 1988; De Vries
e.a. 1993: 25). Toch lijkt de huidige situatie in Frans-Vlaanderen op die in OostLotharingen in de zin dat ook hier uitsluitend het Frans als cultuurtaal fungeert en
dat deze door de overheden in een stringent volgehouden taalpolitiek, zeker tot voor
kort, werd opgelegd. De maatschappelijke en daarmee culturele positie van het
plaatselijke Westvlaamse dialect is zwak, omdat de standaardtaal die deze dialecten
overkoepelt, het Nederlands, ter plaatse als cultuurtaal niet fungeert (Pee 1957 en
vooral Ryckeboer 1977 en 1987).
In dit perspectief is de betrekkelijke vastheid van de taalgrenslijn in het gebied
tussen Lotharingen en de Franse Westhoek opvallend. Op deze plaats moet meteen
de wel zeer bijzondere taalsituatie rond Brussel ter sprake worden gebracht. Wanneer
het in de beschouwingen die hier volgen gaat over de taalgrens en over de positie van
het Nederlands en het Frans die met elkaar in contact zijn, sluiten we uitdrukkelijk
daarbij de Brusselse situatie uit. De tweetaligheid in Brussel is niet het product van
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een eeuwenlang gedeelde nabuurschap tussen Romaanse en Germaanse dialecten
zoals aan de taalgrens, maar van een (relatief recente) samenplaatsing van de
oorspronkelijk Brabantse Brusselaars die van oudsher een Franstalige maatschappelijke bovenlaag kenden, met grote aantallen Franstaligen die geen Walen (willen)
heten en, nog recenter, met zeer vele anderen. Daarmee is deze situatie van een
fundamenteel andere orde dan in Haspengouw. Voor de talige situatie in Brussel zij
verwezen naar Baetens Beardsmore (1971a: 19-56), Neide (1988), TrefFers-Daller
(1994) en, in een iets wijder verband, naar Monteyne (1981).
Drie theorieën hebben opgeld gedaan voor de verklaring van het ontstaan van de
noordelijke taalgrens van de Romania. De tijd waarin deze theorieën ontstonden en
werden bestreden was de periode van de taalstrijd en het wekt dan ook geen verbazing dat soms een ideologische ondertoon in de discussie doorklinkt, bijvoorbeeld in
de overigens knappe studie van Dhondt (1947: 261 en 278) (Van Loey 1959: xxvixxix; EVBU (1973), sub taalgrens; Petri 1977).
Volgens de oudste theorie, die van Kurth (1895-98), is de huidige taalgrens de
grens tussen de Frankische kolonisatie aan de noordkant en de Frankische verovering
aan de zuidkant. De kolonisatie in het noorden is intensief geweest en al in de vierde
eeuw begonnen. De verovering van het zuiden is pas later begonnen, toen de Romeinse kracht al was afgenomen. Toch was het contact van de veroveraars met de
plaatselijke bevolking hier oppervlakkig en niet meer zo intensief als in de noordelijker gebieden. Als grens tussen het kolonisatie- en veroverings-gebied werd eerst het
uitgestrekte Kolenwoud aangehouden; overblijfselen daarvan zijn het Zoniënwoud
en het Kamerwoud ten zuiden van Brussel. Later, toen uit de archeologie bleek dat
de ligging van dit uitgestrekte woud niet met de theorie kon kloppen (Draye 1935),
golden de versterkingen aan de noordkant van de Limes Belgicus als grens tussen de
twee invloedsgebieden. Deze Limes liep van Boulogne-sur-Mer, via Bavay, Tongeren, Maastricht en Aken tot aan Keulen (zie Figuur 1.1: De zuidelijke Nederlanden
en Noord-Frankrijk in de late Keizertijd). Het belangrijkste argument dat tegen deze
hypothese pleitte, was de chronologie: de castra en castella die toponymisten ter
plekke hadden aangewezen, waren ten tijde van de invallen van de Franken al
grotendeels verdwenen en niets wijst erop dat ze een rol van betekenis hebben
gespeeld in de verdediging tegen de binnenvallende groepen Germanen in de vijfde
eeuw (Legros 1942; Dhondt 1947: 269-273).
De tweede invloedrijke theorie is die van Petri (1937) en diens school. Volgens de
opstellers ervan was aanvankelijk de verovering en kolonisatie van Noord-Frankrijk
door de Salische en Ripuarische Franken juist wèl intensief en was de positie van het
Frankisch als voertaal sterk. Bewijzen voor deze stelling werden gezocht in de
toponymie en de archeologie. Maar later nam de invloed van de Romaanssprekenden weer toe en vond "her-romanisatie" plaats tot aan de taalgrens. Het zwakke punt
van de theorie is de schatting van de omvang van de bevolkingsgroepen GalloRomanen en Franken en juist hierover heeft een felle discussie de gemoederen lange
tijd beziggehouden (Petri 1977: 167). De discussie staat bekend als het "Franken-
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probleem" en wordt vooral in de jaren vijftig en zestig tussen voornamelijk Belgische
en Duitse historici gevoerd (Verlinden 1955; Draye I960; Weijnen 1965; een samenvatting van de discussie en uitgebreide literatuurverwijzingen worden gegeven in
Petri 1977).
Figuur 1.1
De zuidelijke Nederlanden en Noord-Frankrijk in de Ute Keizertijd, naar Van Durme
(1983:203)
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Dhondt (1947: 282-285) werkt vervolgens deze tweede theorie verder uit. Hij stelt
dat de kolonisatie van de Franken ten noorden en ten zuiden van de huidige taal
grens van een verschillende orde is geweest. Ten zuiden van de huidige taalgrenslijn,
die in feite de historische noordgrens van het geromaniseerde gebied is, was de
bevolkingsdichtheid en ook de romaniseringsgraad van de bevolking zoveel groter
dan ten noorden van die grens, dat de binnenvallende en overwinnende Franken in
het zuiden werden "geabsorbeerd" en in het noorden niet. De huidige taalgrens is
daardoor het gevolg van een "demografische onevenwichtigheid". Daartoe wordt in
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het oosten en in het westen bijgedragen door invallen en vestigingen van respectievelijk Ripuarische Franken en Anglo-Saksen. Uiteindelijk postuleert Dhondt (1947:
284) het bestaan van een taalgrenszone, een talig menggebied van niet meer dan
enkele kilometers breed, gelegen tussen het zuiden waar het Gallo-Romaans sterk
genoeg was om de nieuwe Germaanse elementen te absorberen en het noorden waar
het Frankisch sterker bleek dan het Romaans.
Het is tenslotte vooral Gysseling die zich zet aan een synthese vanuit een heroverweging van toponymische en nederzettingshistorische argumenten. In wat wel de
derde theorie wordt genoemd, legt hij het ontstaan van de taalgrens nog verder naar
de huidige tijd dan al door de opvolgers van Kurth was gedaan. Gysseling (1960b;
1962; 1972; 1976 en 1981) beargumenteert dat, na de Frankische kolonisatie van de
vijfde eeuw waaraan niet alleen Franken maar ook Saksen, Noormannen, Goten,
Bourgondiërs en Alamannen deelgenomen hadden, Gallië benoorden de Loire een
Germaans-Romaans menggebied was geworden. De overwinnaars spraken elk hun
eigen taal. Langzamerhand ontstond dan, via de stadia van passieve kennis van
andermans taal, actieve beheersing van beide talen en passieve beheersing van de
voorouderlijke taal, een nieuwe ééntaligheid en daarmee een taalgrens1 (zie Figuur
1.2). Zo werd een Frankischtalige gemeenschap in vijf stappen of generaties een
Romaanstalige gemeenschap.
Figuur 1.2
Taalverandering door taalcontact, naar Gysseling (1981:110)
Stadia
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Differentiatie in taalkeuze en in snelheid van verandering, zoals in het noordoosten
bij de Ripuariërs en noordwesten bij de Saksen, trad op omdat de centrale groep, i.e.
de Franken, grotere aanpassingsbereidheid te zien gaf dan de andere groepen. Een
scherpe lineaire taalgrens begon zich pas tegen de achtste eeuw afte tekenen (Gysseling
1981: 114; Van Durme 1983).
Resten van die tweetaligheid zijn te vinden in plaatsnaamdoubletten. Plaatsnamen zijn immers van groot belang in tweetalige communicatie en ondergaan dan
ook ontwikkelingen in beide talen. Dat geldt niet alleen voor de grote steden waarvoor "macro-economische argumenten" aanwezig zijn (Arras - Atrecht; Cambrai Kamerijk; Leuven - Louvain; Trier - Treves) maar ook voor de kleinere oude nederzettingen vlak aan de taalgrens zelf. Zo komen in Haspengouw paren voor als Liek Oleye (uit *Auliaco) en Jeuk - Goyer (uit * Gaudiaco); zie voor andere voorbeelden
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Gysseling (1981: 114) en Boileau (1954 en 1972). We zullen de Haspengouwse
plaatsen in de loop van deze studie nog tegenkomen.
Thans is in brede kring aanvaard dat de taalgrens de resultante is van een zeer
langdurig proces van wisselende oriëntatie van de maatschappelijke bovenlaag en
uiteindelijk van de assimilatie van Romaanssprekende bevolkingsgroepen ten noorden van de taalgrens door de daar sterkere aanwezigheid van Germaanstaligen en van
de assimilatie van de Germaanse bevolking ten zuiden van deze grens door
Romaanstaligen (De Vries e.a. 1993: 25-26).
1.2

De Frans-Nederlandse taalgrens in de XIXde en de XXste eeuw

In deze paragraaf zullen we in grote lijnen de belangrijkste zaken bijeenzetten van,
zoals Draye (1941: 61) het noemt, de wetenschappelijke beschrijving van de taalgrenslijn in de negentiende en twintigste eeuw, uitsluitend met het doel het vertrekpunt van ons onderzoek te verduidelijken.
Het begrip "taalpolitiek" kreeg een bijzondere betekenis tijdens de Franse Revolutie. "Taal" werd op de eerste plaats gezien als een nationaal belang, als een middel
om de eenheid van de staat te bevorderen, en tegelijk - en dat was nieuw - als een
politiek instrument om de door de ideologische revolutiebeweging gepropageerde
"égalité" te verwerkelijken (Baetens Beardsmore 1971a: 36). In het jaar waarin België
door de jonge Franse republiek werd geannexeerd, 1795, werd door de Nationale
Vergadering in Parijs het rapport van Grégoire2 aangenomen, op grond waarvan
voortaan het Frans moest worden gebruikt voor alle staatshandelingen en de "patois"
moesten worden verboden, d.w.z. niet alleen de Franse dialecten, maar ook nietautochtone talen die op het grondgebied van de republiek werden gesproken, zoals
het Nederlands en het Duits in het noorden. Al vanaf dat moment gold dat het
bestaan van taalwetten impliceert dat de juiste loop van de taalgrenzen ook bij de wet
moest worden vastgelegd; er moest immers objectief kunnen worden vastgesteld in
welk gebied de wetten van toepassing waren en waar niet. Om aan te geven waar,
d.w.z. in welke gemeenten, er een andere taal dan Frans werd gesproken kreeg
Charles Coquebert de Montbret de opdracht dit laatste te (laten) onderzoeken en te
rapporteren aan het Ministère de l'Intérieur. Hij kon gebruik maken van het Bureau
de Statistique en in die hoedanigheid prefecten en andere beambten van de verschillende departementen opdrachten geven. Zijn kaarten en aantekeningen zijn door
Ferdinand Brunot gepubliceerd en opgenomen als aanhangsel van deel IX, 1 van zijn
Histoire de L· langue française (1927: 525-555). Het zijn de eerste taalgrenskaarten.
Ook Haspengouw vormt een van de onderzochte grensgedeelten en de twee betrokken kaarten zijn hier opgenomen in Figuur 1.3.
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Figuur 1.3
De taalgrens in Haspengouw in het begin van de XIXde eeuw, naar Coquebert de
Montbret, twee kaartjes
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Legenda bij kaart A: Département deL·Meuse Inférieure
NB. De benaming en spelling van Coquebert de Montbret / Brunot is letterlijk gevolgd.
Het hele departement is Nederlandstalig behalve enkele gemeenten aan de zuidrand die
Frans-Waalstalig zijn: Lanaye (1), Emale (2), Eben (3), Wonck (4), Bassenge (5), Herstappe
(6), Otrange (7) en Roclenge (8). In Heur-le-Tiexhe, Lowaige (9), Russon (10) en Hallembaye
spreekt men "concurremment wallon et flamand".
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Legenda bij kaart В: Département de l'Ourthe

Franstalige gemeenten: Petit Hallet (1), Grand-Hallet (2), Avemas-le-Baudouin (3), Bertrée
(4), Cras-Avernas (5), Trognée (6), Boëlhe (7), Crenwick (8), Berloz (9), Bettincourt (10),
Oleye (11), Lantremange (12), Bergilers (13), Grandville (14), Lens-sur-Geer (15), Oreye
(16), Otrange/Wouteringen (17), Herstappe (18), Heur-le-Tiexhe, Hallembeye (19), Loen
(20), Lixhe (21) en Navagne (22).
Nederlandstalige gemeenten: Pellaines (105), Lincent (106), Racour/Raedtshoven (107),
Wamont (108), Wezerein (109), Houtain-l'Éveque (110), Montenaeken (111), Corthys
(112), Verrea (113), Fresin (114), Rosoux (115), Corswarem (116), Hasselbroeck (117),
Roclenge (118), Neer-Heers (119), Op-Heers (120) en Tongres.
Coquebert de Montbret heeft zich met de geografische taalgrens beziggehouden en
aangetekend in welke streken de bevolking wel of niet Franstalig was. Daarbij moet
men niet uit het oog verliezen dat er naast een geografische ook een sociale taalgrens
door het toenmalige West-Europa liep. De omgangstaal van de bourgeoisie en de
adel was immers Frans; in volkstaal of dialect sprak men alleen met het personeel
(vgl. Draye 1941: 111; Van Istendael 1993: 100). De taalpolitiek van de Franse
Republiek en later ook die van het Napoleontische keizerrijk was erop gericht de
positie van het Frans te versterken in het gehele grondgebied. In België kwam deze
politiek derhalve neer op de versterking van de al tijdens de Oostenrijkse periode
aanwezige Franstalige culturele bovenlaag niet alleen in het zuiden, maar ook in het
"taalgeografiscrT Nederlandstalige noorden. Het Frans werd bevestigd als de algemene cultuurtaal; de aandacht voor de taal van de gewone man kwam aarzelend en
voor het eerst, zoals we boven zagen, in deze tijd op gang.
In 1815, na het verdrag van Wenen, toen de negen zuidelijke provincies met de
zeven noordelijke werden samengebracht in één staatsverband onder koning Willem
I, veranderde de situatie in de zuidelijke Nederlanden volkomen. In het gehele
koninkrijk werd het Nederlands ingevoerd voor alle staatshandelingen. In 1823
kwam er zelfs een "taaiverbod" op het gebruik van het Frans in publieke akten en
daarmee joeg Willem I niet alleen de vier zuidelijkste provincies, maar ook de
Franstalige bourgeoisie en adel in heel Vlaanderen tegen zich in het harnas (De
Jonghe 1943). De taalgrens was immers niet alleen een geografische maar zeker ook
een sociale grens. De strenge taalwetten werden nog vóór 1830 wel verzacht, maar de
tegenstand was niet meer te keren. De afscheiding van 1830 was tegelijk de voorlopige overwinning van het Frans als de nationale taal van België3.
Formeel kwam er taalvrijheid in 1830, de facto werd het Frans de enige taal van
de overheid, van het rechtswezen en het onderwijs (Willekens 1955 in AGN: 352).
Aanvankelijk was het na 1830 stil aan de taalgrens en was er weinig belangstelling
voor taalpolitieke kwesties. Pas toen er volkstellingen werden ingesteld en daarbij
talentellingen werden uitgevoerd, en toen bovendien die talentellingen werden gebruikt om het toepassingsgebied van de taalwetten vast te leggen, kwamen ook de
taalpolitieke gevoelens weer boven.
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In 1846 werd de eerste talentelling gehouden, en daarbij werd de vraag gesteld
naar de taal "die men gewoonlijk spreekt". Vanwege de gelukkige formulering van de
vraag in vergelijking met latere versies, maar zeker ook omdat de Vlaamse beweging
toen nog maar net op gang was gekomen en ook nog geen tegenbeweging had
opgewekt, wordt aan de uitkomsten van deze eerste telling een hoog werkelijkheidsgehalte toegekend, hoger dan aan de volgende tellingen {EVB II 1973: 1553). De
"taalkundige kinematografie" evenwel, die men uit de talentellingen zou kunnen
afleiden in de terminologie van Blancquaert (Draye 1941: 61), d.w.z. het aan de
taalgrens op heterdaad betrappen van taalveranderingen, deze informatie wordt door
de talentellingen niet geleverd, omdat taalpolitieke overwegingen interfereren.
Bij de volkstelling van 1856 is geen informatie ingewonnen over het taalgebruik
van de ondervraagden (Draye 1941: 85, noot 42); bij de talentellingen van 1866,
1880, 1890 en 1900 is de eerstgebruikte formule van 1846 gewijzigd. Men vroeg
niet meer naar de dagelijkse omgangstaal zoals in 1846, maar welke van de drie
nationale talen men kon spreken. En bij de volgende tellingen, die van 1910, 1920
en 1930 werd nog aan de formule toegevoegd: "Indien gij meer dan één taal spreekt,
welke taal spreekt gij het meest?"4. De twee formuleringen hebben aanleiding tot
verwarring en tot polemieken gegeven. Vragen als: "wat is de minimale kennis om
aan te kunnen geven dat men een taal spreekt?"; en: "hebben de steeds grotere
aantallen tweetaligen in de taaigrensgebieden en in de Vlaamse steden dezelfde status?", hebben heftige discussies teweeggebracht. Ondertussen waren ook de talentellingen zozeer een politiek beladen zaak geworden dat de volkstelling wel een
taaireferendum werd genoemd (Draye 1941: 95). In ieder geval heeft de als correctie
bedoelde aanvulling bij de formulering vanaf 1910 niet meer de gewenste objectiviteit kunnen opleveren: de volkstellingen waren politieke machtsdemonstraties (Draye
1941: 99) geworden.
Intussen was in het midden van de negentiende eeuw de Vlaamse Beweging op
gang gekomen. Aanvankelijk een beweging van literatoren onder leiding van Jan
Frans Willems, werd de beweging al snel een politiek instrument tegen de suprematie van het Frans (Deprez & Geerts 1977), waarmee taalwetten werden afgedwongen
(Willemsen 1973 in EVBh 17-47; Van de Wal 1992: 381). In 1873 werd de eerste
taalwet aangenomen die het gebruik van het Nederlands in de rechtsgang mogelijk
maakte. In 1898 werd de tweetalige wetgeving vastgelegd in de "gelijkheidswet",
waardoor Frans en Nederlands voor de wet gelijkwaardig werden en Vlaanderen in
feite tweetalig werd. Vervolgens werden door een reeks taalwetten in de jaren dertig
regelingen getroffen waardoor Vlaanderen eentalig Nederlands, Wallonië eentalig
Frans, Brussel tweetalig Frans-Nederlands en de Ostkantonen officieel Duitstalig
werden. Er werd ook een groot aantal bijzondere regelingen aan de taalgrens getroffen voor gemeenten die waren aangemerkt als herzij tweetalig, hetzij Frans met
faciliteiten voor een Nederlandstalige minderheid, hetzij Nederlands met faciliteiten
voor een Franssprekende minderheid. Volgens de wet betekenen faciliteiten dat de
minderheid recht op basisonderwijs in zijn taal heeft, dat de anderstalige in zijn taal
op het gemeentehuis terecht kan, enz. (Van Istendael 1993: 97).
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Door de toepassing van de taalwetten in deze zeer onderscheiden gebieden kreeg
de taalstrijd in de twintigste eeuw een groeiende politieke lading, waartegen de
"objectieve wetenschappelijke vaststelling" het aanvankelijk heeft moeten afleggen.
Dat laatste is wel degelijk geprobeerd. Eerst in de neutrale commissie "Taalgrens
wakker" van 1929 waarin o.a. de taalkundigen Blancquaert, Grootaers, Goossenaerts
en Van de Wyer zitting hadden; later, na de Tweede Wereldoorlog hebben eerst
Blancquaert en Draye en later Legros de centrale commissie van het zogenaamde
Centrum Harmei, dat de nieuwe wetgeving voorbereidde, geadviseerd over de loop
van de taalgrens (Draye 1954; Vanden Daele 1975: 22).
Toch kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat de taalstrijd, die toch lange
tijd de gemoederen in België zeer heeft beziggehouden en waarvan alleen de bibliografie over de negentiende eeuw al een tiendelige reeks beslaat5, zich heeft afgespeeld
buiten de bewoners van de taalgrenszone om. Voor deze bewoners zelf was de
taalstrijd een "faux problème" zegt Levy (I960: 74) 6 .
In november 1962, tien jaar na het gereedkomen van het advies van het Centrum
Harmei, komt de wet tot vaststelling van de taalgrens tot stand. Sedertdien vallen de
provincie- en a fortiori de gemeentegrenzen samen met het door de wet vastgestelde
tracé van de taalgrens. Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, die voorheen aan de
taalgrens tweetalige "randen" hadden, zijn voortaan eentalige Nederlandse provincies; Luik en Henegouwen zijn zo voortaan eentalig Frans. Alleen Brabant blijft
gesplitst in een Frans- en een Nederlandstalig deel, tot het in 1994 zelf wordt
opgesplitst in twee aparte provincies. Afgezien van het met enige regelmaat opduikend Voer-probleem en strubbelingen rond de stichting van een nieuwe school in
gemeenten met faciliteiten, is het aan de taalgrens zelf weer tot rust gekomen. In de
nationale politiek zet zich het scheidingsproces en de verzelfstandiging van de taalgemeenschappen en van Brussel echter door.
Na 1962 komt een grootscheepse staatshervorming in fasen op gang, waarin aan
de drie taalgemeenschappen en aan het stadsgewest Brussel een steeds grotere politieke macht en autonomie wordt toegekend. De eerste fasen zijn de wetsvoorbereidingen van 1970, 1980 en 1988, die echter al door de feiten achterhaald blijken te zijn
nog vóór ze in werking treden. In juli 1993 wordt de nieuwe grondwet bekrachtigd,
waarvan artikel 1 stelt dat België een federale staat is, bestaande uit gemeenschappen
en gewesten. Naast de nationale federale "bovenlaag" van koning, federale regering
en parlement, voorziet de grondwet in drie (taal)gemeenschappen: de Franstalige, de
Vlaamse en de Duitssprekende, elk met een eigen regering en parlement. Brusselaars
(want in Brussel spitste zich steeds de problematiek van de staatshervorming toe)
vallen voor de "gemeenschapszaken", zoals cultuur, onderwijs en gezondheidszorg,
onder de Franstalige dan wel de Vlaamse gemeenschap. Naast de gemeenschappen
onderscheidt de grondwet dan drie gewesten: het Vlaamse, het Waalse en Brussel.
De grond van deze organisatievorm is het onderscheid tussen Franstalige Brusselaars
en Walen. Voor gewest-zaken (voornamelijk economisch van aard) hebben de Franstalige Brusselaars een apart statuut dat verschil van het statuut van de gemeenschap. In
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feite vallen Vlaamse gemeenschap en Vlaams gewest samen (Aunger 1993; Deelen
1994).
In het bovenstaande hebben we benadrukt dat de zogenaamde taalstrijd zich heeft
afgespeeld op verschillende niveaus: een administratief niveau dat aan voornamelijk
talige beïnvloeding deed via onderwijs en pers (Haeseryn 1973 in E VB II: 15361551), een politiek geladen niveau waar actievergaderingen plaatsvonden en waarop
soms met lijfelijke protestacties argumenten uitgewisseld werden en het niveau van
de taalgrensbewoners ter plaatse. We hebben benadrukt dat er voor deze laatsten
amper sprake was van "strijd". Men had er altijd goede relaties met de anderstalige
buren gehad; in de mate van het nodige verliep het contact met hen in het Frans dat
men zich, door dat contact, voldoende eigen had gemaakt om er het praktisch nut
van te hebben dat men zocht. De staatshervormingen voltrokken zich voor het
grootste gedeelte buiten hun dagelijkse horizon.
Toch is ook voor de taalgrensbewoners de administratieve scheiding tussen de
Franstalige en de Vlaamse gemeenschap in België na 1962 steeds groter geworden.
Waar vóór 1962 vaak niet eens een provinciegrens liep, loopt nu een gemeenschapsen een gewestgrens. De infrastructuur verandert langzaam maar zeker in de richting
van twee onderscheiden staatkundige grootheden7.
Zodoende wordt de taalgrens voor de bewoners hoe langer hoe meer een échte
(politieke) grens die scheidt en hoe langer hoe minder een grens als een ontmoetingsplaats, een grens die verbindt. Daarmee dreigt de taalgrens een waterscheiding te
zullen worden tussen de buren aan twee kanten van de lijn; buren die vroeger zonder
al te veel problemen met elkaar communiceerden, maar die nu ongewild en onder
druk van politieke beslissingen met de rug naar elkaar toe gezet worden en in
tegenovergestelde richting kijken: de waterscheiding tussen het Romaanstalige zuidwesten en het Germaanstalige noorden van Europa.
In dit onderzoek willen we bezien of de recente staatshervorming (al) consequenties heeft voor de taal van de bewoners van de taalgrensstreek in Belgisch ZuidLimburg.
1.3

De taalgrens in Haspengouw

Bij alle woelingen die in de voorgaande paragraaf aan de orde waren, is het opvallend
dat de taalgrens in Haspengouw sedert haar ontstaan slechts aan zeer geringe geografische verschuivingen onderhevig is geweest. Dit is des te opvallender omdat
Haspengouw overigens tussen twee betrekkelijk grote gebieden in ligt die in 1962
overgingen van een overwegend Waalse naar een Vlaamse provincie, namelijk de 6
Voer-gemeenten in het oosten en 15 gemeenten in de streek van Landen in het
westen. Vergelijken we de kaart van Coquebert de Montbret uit 1806-1810 (hier
Figuur 1.3) met de huidige taalgrens in Belgisch Zuid-Limburg op de uitslaande
kaart, dan zien we het volgende beeld.
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1. Er komt één tweetalige (Nederlands met faciliteiten voor Franstaligen) gemeente
in het gebied voor, namelijk Herstappe. Coquebert de Montbret rekent Herstappe
bij de Franstalige gemeenten (Meuse Inf. nr. 6).
2. Van de vier in het gebied door Coquebert als tweetalig aangemerkte gemeenten
liggen er nu drie in Limburg en zijn dus eentalig Nederlands: Diets-Heur (Heurle-Tiexhe), Rutten (Russon, Meuse Inf. nr. 10) en Lauw (Lowaigne, Meuse Inf.
nr. 9). Eén van deze vier ligt in de provincie Luik, Hallembaye (door Coquebert
onder Meuse Inf. als tweetalig; maar onder Ourthe nr. 19 als Frans opgegeven;
vergelijk ook het commentaar van Draye (1941: 67-71) bij deze inconsequentie
bij de zegslieden van Coquebert).
3. Eén gemeente geeft Coquebert de Montbret als Franstalig op in de kaart van
Meuse Inf. en die nu Nederlandstalig is, nr. 8, Roclenge; topografisch kan het
geen andere plaats dan Rukkelingen-Loon zijn. Op dezelfde plek op de kaart van
het dep. Ourthe geeft hij evenwel een Nederlands Roclenge (nr. 118) op. Waarschijnlijk is er in de kaart Meuse Inf. sprake van verwarring met het oostelijker
gelegen Roclenge-sur-Geer, dat in 1962 van Nederlandstalig tot Franstalig gebied werd.
4. Twee gemeenten zijn bij Coquebert Nederlandstalig en horen sinds 1962 bij de
provincie Luik, namelijk Rosoux (Ourthe nr. 115, Roost) en Corswarem (Ourthe
nr. 116, Korsworm).
Uit dit alles komt een beeld van grote stabiliteit naar voren. Diezelfde indruk had
ook Draye die in het begin van de jaren veertig de taalgrenslijn in Haspengouw uit
eigen waarneming en, zoals hij zelf zegt "topografisch", beschrijft. "Een groóte stabiliteit kenmerkt het taalgrensfragment gaande van het taalgrensgehucht Klein Ternaaien tot aan den westelijken uitlooper van de provincie Luik, de streek van Landen. (...) De taalgrens is in de vallei van de Jeker, gezien de uiterst gesloten vorm van
de Haspengouwse dorpen, zeer scherp afgeteekend, alhoewel geen enkel geografisch
verschijnsel ter verklaring van het ontstaan der taalgrens in dit gebied kan worden
ingeroepen. Tusschen de Waalsche dorpen vormen de Jekervallei en de steenwegen
die er door loopen, ongetwijfeld een verbindend element, maar naar een scheiding
zoekt men tevergeefs. (...) De Vlaamsche en Waalsche dorpen die er soms maar een
half uurtje en nog minder van malkander afliggen, zijn veel in betrekking en het
verkeer is gemakkelijk." (Draye 1942: 11-12). Uit de beschrijving van de dorpen
waarin Draye zelf onderzocht heeft wat de talige situatie is, is af te leiden dat er
tussen de grens zoals Draye die trok en de grens van 1962 helemaal niets is veranderd. Van alle dorpen kan Draye ondubbelzinnig vaststellen tot welk taalgebied ze
gerekend dienen te worden; en dat is hetzelfde gebied als in 1962 zou worden
vastgelegd. Van Herstappe meldt Draye dat "de taalgrens dwars over het grondgebied van deze Waalse taalgrensgemeente loopt" (Draye 1942: 11) en Herstappe is
dan ook in 1962 een tweetalig dorp geworden.
De gedetailleerde kaart van het huidige gebied is opgenomen als uitslaande kaart
in het boek; een globale kaart staat in hoofdstuk 3 (Figuur 3.3).
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Zo is de taalgrens in Haspengouw heden te dage aan de ene kant de scheiding tussen
twee bestuurlijke en administratieve grootheden, onderdelen van een federaal bestel:
de scheiding tussen de ene taalgemeenschap van België waar men Frans spreekt en de
andere waar men Nederlands spreekt, een scheidende grens dus.
Tegelijkertijd maakt de taalgrens deel uit van een streek of een zone waarvan de
bewoners, al horen ze tot verschillende taalgemeenschappen in de zin van de Belgische
wet, samen een "communicatieve gemeenschap" (vergelijk Hudson / Daan 1982:
40-43) vormden en waarschijnlijk nog vormen. In zo'n gemeenschap is sprake van
min of meer veelvuldig contact, van onderlinge actieve en passieve verstaanbaarheid
voor zover men dat nodig vindt en voor zover men het nodig heeft voor het dagelijkse onderlinge economische verkeer. Men vindt er veel leenwoorden als manifestaties van taalcontact. In zo'n gemeenschap is de scheidende werking van de taalgrens
zwak. Het onderhavige onderzoek naar leenwoorden vindt tegen de geschetste achtergrond plaats.

De Frans-Nederlandse taalgrens
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Deze karakterisering van het ontstaan van de Rorruans-Germaanse taalgrens als een
"Ausgsleichslinie" heeft algemeen-typologische trekken, zo suggereeert Petri (1977: 168)
en hij verwijst voor een algemeen oordeel naar Pfister (1973); voor het Rijnfrankisch naar
Schützeichel (1963); voor de Elzas naar Langenbeck (1967: I, 184) en voor Zwitserland
naar Sonderegger (1965-66). Lotharingen en Frans-Vlaanderen onttrekken zich aan deze
typologie, zoals we boven vaststelden.
"Rapport sur la nécessité et les moyens d'annéantir les patois et d'universaliser l'usage de
la langue française", aangenomen op 6 Prairial An II; zie Brunot (1927, 204-214).
Vgl. Pirenne (1902-48: V, 353): "Bref, pour qui n'envisage que la surface des choses, la
Belgique apparaît désormais un pays de langue française. Toute la bourgeoisie, d'un bout
à l'autre du territoire, présente le même spectacle. Il n'y a plus de frontière linguistique
que pour le peuple".
Draye(194l:85).
Coopman en Broeckaert (1904-1914).
Levy (1960: 75-76): "La frontière linguistique, dans son ensemble, est une région calme
où ne se pose aucun problème. (...) C'est peut-être en raison du calme et de l'absence de
problèmes que c'est précisément la frontière linguistique. S'il y avait lutte à son niveau,
elle ne serait pas restée stable depuis quinze siècles. Contrairement à ce qu'on imagine
souvent, la région frontalière n'est pas une région de lutte où les militants de l'une et de
l'autre cause veillent l'arme au pied à l'intégrité de leur territoire."
Tijdens onze enquête in het voorjaar van 1992 werd een nieuwe regeling voor het
openbaar vervoer van kracht, tengevolge waarvan een buskaartje dat in Limburg gekocht
was, voortaan niet meer geldig was in de provincie Luik, en omgekeerd; daar moest men
een nieuw kaartje kopen. En dat onbegrepen ongemak kwam in vele gesprekken over de
taalgrens boven tafel.
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Ontwikkeling van de hypothese

2.0

Inleiding

Er bestaan vele studies over Romaans leengoed in de Zuidnederlandse dialecten.
Alleen al onder de licentiaatsverhandelingen die werden geschreven aan het Seminarie voor Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dialectologie van de Rijksuniversiteit
van Gent, bevinden zich meer dan twintig studies met als titel "De Franse woorden
in het dialect van X". Ze zijn meestal opgezet naar het model van het gepubliceerde
werk van Arthur van Doorne, De Franse Woorden in het Dialect van Wingene (1939).
Problematisch aan deze verhandelingen is dat er geen vast criterium is gehanteerd (of
te hanteren is) om uit te maken wat wel of niet tot "de woorden van het dialect"
behoort, noch wat wel of niet tot leengoed wordt gerekend'.
Het gaat in deze studies kennelijk om de zo breed mogelijk opgevatte en synchroon verzamelde algemene woordenschat waarin de haast eindeloze voorraad Nederlandse woorden van Romaanse oorsprong uit welke periode dan ook wordt meegenomen, zoals bijvoorbeeld in Van Bouchaute (1972-73)2, zonder onderscheid naar
ingeburgerd woord, bastaardwoord of vreemd woord. Vaak zijn dergelijke verzamelingen ideologisch geordend naar "levensgebieden", waarbij ook een enkele vakterminologie ("bijzondere woordenschat") is opgenomen wanneer de opsteller "veel
Frans vermoedde", zoals de woordenschat van de garagehouder (bij voorbeeld in
Eeckhout 1972-73: 49-71; Van Bouchaute 1972-73: 183-210 en Debaveye 197374: 133-166). Iets dergelijks geldt ook voor de taal van de gastronomie, van de mode
of van de wielersport.
De toon voor de studie van het Romaanse leengoed in het Nederlands en in de
Nederlandse dialecten is gezet door Salverda de Grave in de eerste jaren van de
twintigste eeuw. Al in 1901, dus nog vóór de publikatie van Gilliérons Atlas linguistique
de L· France (ALF) (1902-1910), verscheen zijn Les mots dialectaux du français en
moyen-néerhndais; ook De Franse woorden in het Nederhnds van 1906 is nog steeds
een onmisbare bron voor de studie van het Franse aandeel in het Nederlandse
lexicon en de bundel L'Influence de h hngue française en Hollande d'après les mots
empruntés uit 1913 getuigt van een fijnzinnig inzicht in de wisselwerking tussen de
culturele en taalkundige betrekkingen van de twee gebieden.
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Een tweede onmisbare peiler voor de studie van Romaanse elementen in het
Nederlands is Frings' Germania Romana uit 1932. In de lijn ал Salverda de Grave
stelt ook Frings ouderdomscriteria voor de leenwoorden op en staande in de taaigeografische traditie geeft hij bovendien, door middel van pijlen op zijn kaarten, de
wegen aan waarlangs de Romaanse leenwoorden in het Nederlands zijn binnengeko
men. Ook Weijnens Leenwoorden uit de Latinitas, stratigrafisch beschouwd uit 1967,
de derde peiler, volgt dit grondpatroon en schenkt bijzondere aandacht aan de
dialecten, zowel wanneer ze als brontaal (Waals, Picardisch), alsook wanneer ze als
doeltaal (Brabants, Limburgs) fungeren3.
Voor het Limburgse taalgebied zijn enkele studies over klankparallellen aan weers
zijden van de taalgrens verschenen, waarvan de theoretische reikwijdte echter gering
is gebleken (Goossens 1977: 34). De eerste opzet is gegeven door Van Ginneken
(1934a), waarin het onmiskenbaar frappante kaartbeeld is opgenomen van Lim
burgs-Brabants [pjet] voor paard waarvan de begrenzingslij nen precies aansluiten op
Luiks-Luxemburgs [pjert, pjet] voor perdre (zie Figuur 2.1). Van Ginneken breidt
echter deze "convergente klankontwikkeling" (1934a: 290) van [e + r] naar [jè(r)]
daarna dramatisch uit, suggereert een verklaring vanuit "fysiologische ras-overeenkomst" en haalt zich daarmee de ongezouten kritiek op de hals van Valkhoff(1934)
en Grootaers (1936). Weijnen (1958: 318-319; 1964 en 1966: 421-423) evalueert
de discussie en kiest, na aanvankelijke aarzelingen, toch in enkele gevallen voor de
mogelijkheid van een gemeenschappelijk substraat of een etnisch relikt naast veel
frequenter aantoonbare andere verklarende factoren zoals tweetaligheid en Germaanse
invloed in het Noordgalloromaans.
Figuur 2.1
Khnkparallel naar Van Ginneken (1934a)

J
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"Paarden perdre aan onze zuidelijke taalgrens", overgenomen uit Weijnen (1958: 318).
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Figuur 2.2
De aangebhzen h in Oost-België, naar Grootaers (1942)

V E R K L A R I N G
: Westelijke,
oostelijke (Belgisch - Limburgsche) en zuidelijke
(Zuid-Luxembursche) grens
van het H- gebied. Nederlandsch Limburg werd niet
onderzocht en werd daarom niet gearceerd.
a. w K ^ » : NederlandschRomaansche taalgrens.
3. De kringetjes [·] geven
de plaatsen aan, waar, zoowel op Romaansch als op
Nederlandsch taalgebied,
de H als phoneem in het
spraakbewustzijn begint te
wankelen.

Andere studies over leengoed vanuit het zuiden die voor het onderhavige onderzoek
van belang zijn, zijn met name Grootaers (1924; 1943 en 1947) over enkele losstaande Latijnse leenwoorden in het dialect van Tongeren en verspreid over heel
Nederlandstalig België, zoals ¡¡offertone (couvert, uit cooperire) en Grootaers (1942)
over de aangeblazen h in het oosten van België (hier Figuur 2.2), waarvan de isoglosse
de taalgrens overschrijdt precies zoals in de paardlperdre kaart van Van Ginneken
(1934a). Verder zijn in dit perspectief vermeldenswaard de dissertatie van Roukens
uit 1937 en diens bijdrage over Romaans in Limburg uit 1943; het werk van Kurris
(1956) over Waalse invloed op het dialect van Maastricht en vooral enkele studies
van J. Goossens4. Overigens is de aandacht die bij de beschrijvingen van de Belgisch-
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Limburgse dialecten wordt geschonken aan de invloed vanuit het zuiden beduidend
geringer dan de aandacht voor de invloed uit het westen en noorden (de Brabantse
expansie) en uit het oosten (de Rijnlandse waaier), vergelijk bijvoorbeeld Grootaers
(1910: 10-13 en passim); Goossens (1970); Goossens - De Rons (1973); en vooral
Stevens (1951 en 1952). De afgrenzing naar het zuiden werd daarbij vaak stiefmoederlijk afgedaan als ware dat een onproblematische, "natuurlijke" kwestie
(Goossens 1963: 24; Warnant 1949: 15).
Over de aanpassing die Romaanse woorden, als ze eenmaal over de taalgrens heen
zijn gegaan, in Limburg ondergaan of over mechanismen van vernederlandsing of
verlimburgsing van die elementen, is, buiten de hierboven genoemde parallellenstudies en Goossens (1989), voornamelijk in taalhistorische zin geschreven (Roukens
1937; Kurris 1956; Weijnen 1967; Goossens 1969 en 1971; zie ook Van Bree 1990:
320).
In ons onderzoek valt de nadruk juist wel op het proces van een dergelijke
aanpassing van Romaanse elementen in een Limburgse omgeving.
2.1

Romaanse leenwoorden in de Zuidoostnederlandse dialecten

De belangstelling voor de Romaanse elementen in de dialecten van Nederlands en
Belgisch Zuid-Limburg is gewekt door de kennisname van steeds terugkerende taalgeografische patronen bij leenwoorden in de verschillende afleveringen van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD). Elders hebben we de Franse en Waalse
leenwoorden in de Belgisch-Limburgse landbouw- en mijnwerkerstaai met elkaar
vergeleken en op grond van de verschillende plaats en functie van de leenwoorden in
de twee vaktalen enige voorlopige conclusies getrokken (Kruijsen 1990a).
Een eerste impressionistische observatie van het materiaal levert al op dat de
frequentie van Romaanse elementen vlak aan de taalgrens veel groter is dan verder
van die grens verwijderd. Op woordkaarten, waarop de verschillende plaatselijk
voorkomende heteroniemen voor een bepaald begrip zijn ingetekend en waarbij
leenwoorden in het spel zijn, komen de Franse of Waalse ontleningen zeer vaak
alleen in het zuiden voor. Het beeld van een warmtebron dringt zich op: de invloed
van een brontaal op een ontlenende taal laat zich vergelijken met stralingswarmte:
hoe dichter men bij de haard zit, hoe warmer men het heeft. Wie bladert in het WLD
kan zich niet aan de indruk onttrekken dat een plaats als bijvoorbeeld Vorsen
(P 227), aan de taalgrens ten zuiden van Sint-Truiden, opvallend vaak met een Frans
woord in de lemmata voorkomt, terwijl er in de plaatsen in de buurt van een
dergelijk leenwoord geen sprake is.
Teneinde een grotere en vooral beter gecontroleerde toegang tot de regionale
spreiding van de leenwoordenschat aan de taalgrens te krijgen is er ten behoeve van
dit onderzoek een nieuwe enquête ondernomen in Haspengouw, het grensgebied
vlak ten noorden van de taalgrens in Belgisch Limburg. Deze enquête komt ter
sprake in de hoofdstukken 3 en 4. Een van de belangrijkste parameters die onder
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controle zijn gehouden is de afstand tot de stralingsbron: hoe dichter men zich bij de
taalgrens bevindt, des te meer warmte of invloed van de brontaal mag men verwachten.
Voordat deze enquête ter sprake komt, zullen we eerst enkele karakteristieke kaartbeelden uit bestaand bronnenmateriaal van het WLD onder de aandacht brengen.
In de voor dit onderzoek terreinverkennende studie (Kruijsen 1990a), wordt de
veronderstelling uitgesproken dat in het sociaal-economisch, etnografisch en cultureel samenhangend gebied van Haspengouw/Hesbaye (met gemeenschappelijke traditionele fruitteelt en met suikerfabrieken die door landbouwbedrijven van beide
kanten wordt bevoorraad; zie hier paragraaf 3.1.1 en 3.1.2) overname van taalelementen van de andere zijde van de taalgrens waarschijnlijk is. Het verschil in taal
is immers de enige, zij het zwaarwegende, scheidslijn tussen twee taalgemeenschappen,
waarvan de sprekers die vlak bij de taalgrens wonen regelmatig direct contact met
elkaar hebben en een communicatieve gemeenschap vormen; zie paragraaf 1.3.
Dit vermoeden dat Franse taalelementen in de communicatieve gemeenschap
rond de taalgrens gemakkelijk worden overgenomen, wordt ondersteund door vaak
terugkerende kaartbeelden. Niet zozeer in het voorkomen van grote taalgeografische
uitbreidingen of veralgemeniseringen van leenwoorden, maar eerder in samenhangende verbreidingen van dialectwoorden aan beide zijden van de taalgrens, zoals de
taalgeografisch gelijksoortige paard/perdre kaart van Van Ginneken (1934a; hier
Figuur 2.1). Evidentie voor direct taalcontact kan ook gevonden worden in het
voorkomen van Waalse of Franse elementen in kleine gebieden vlak tegen de taalgrens aan, als uitstralingen van lokale centra die aan de overzijde liggen. Weijnen
(1977: 20) spreekt in dergelijke gevallen over "protrusion", uitstulping, een vorm
van niet al te krachtige expansie of uitstraling. Ook een lintvormig kaartbeeld dat
vlak aan de taalgrens blijft en een weerslag is van een tweetaligheidszone onder
invloed van direct plaatselijk contact (vgl. Goossens 1977: 86-87) is zo'n typisch
kaartbeeld dat bij het hier onderzochte verschijnsel past.
Een van de bevindingen van Kruijsen (1990a) was ook wat men een vuistregel
zou kunnen noemen: hoe kleiner de afstand tot de taalgrens, des te groter zal het
aantal leenwoorden zijn dat men aantreft, en des te minder linguïstische aanpassing
deze leenwoorden behoeven, vanwege de algemeen-convergerende en ten opzichte
van het Frans tolerante houding ter plekke.
In een twintigtal begrippen uit de landbouwterminologie, die door J. Goossens in de
Haspengouwse dialecten mondeling is geënquêteerd (Goossens 1963: 16-22), is het
Romaanse woordmateriaal beperkt tot een enkel lexeem in de taalkaart of tot een
smalle zone aan de taalgrens. De kaartbeelden komen uitvoerig ter sprake in Kruijsen
(1990a: 15-25). Hier volgen enkele sprekende gevallen.
Bij de behandeling van de landbouwvoertuigen heeft Goossens voor de naafband,
de ijzeren band rond het uiteinde van de naaf van het karwiel, in Vorsen (P 2275) het
woordtype chapeau opgetekend en in Ziehen (Q179) de leenvertaling hoed Warnant
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(1949: 34) geeft voor hetzelfde onderdeel van de wagen in Luiks Haspengouw on
tchapê, het gaat hier kennelijk om twee incidentele ontleningen aan de taalgrens, in
het oosten en in het westen6.
In het centrum van Haspengouw, in vier plaatsen bij Lauw (Q240), vinden we
de benaming blaan, blèèn voor het begrip cultivator (WLD1.2: 162 s.v. balein), een
soort eg met tanden in de vorm van gebogen ijzeren veren. Het woord is een
overname met eigen Limburgse betekenisovergang van het Waalse balinne7, en heeft
dezelfde aanpassing ondergaan als blansriem voor draagriem van de kruiwagen uit Fr.
balance (eveneens uit het materiaal van Goossens), namelijk voortoonverdoffing en
syllabe-uitval, vgl. paragraaf 3.2.3 onder 1.
In het uiterste oosten van Haspengouw, aan de Maas, vinden we in het woordmateriaal voor de afsluiting van de weide in drie plaatsen het woord baai. Warnant
(1949: 76-77) geeft het ook op voor Luiks Haspengouw, eveneens in het oosten, als
baye voor een ijzeren afsluiting. Het woord is ook in de zuidwestelijke dialecten niet
onbekend, vgl. het woordtype balie in WVD 1.1: 213 onder het begrip "primitief
houten hek"; De Vries, WEW'leidt het, zoals Haust (1933: s.v.) af van Lat. baculum,
"stok"; vgl. ook Devos (1970) en Van Keymeulen (1992: 225).
Onder de benamingen voor het paardetuig vinden we ook enkele opmerkelijke
geografische patronen van Romaans materiaal in Haspengouw. Het algemeen
Zuidnederlandse woord voor paardelijn, het lange koord of de leren riem waarmee
het voor de ploeg of kar gespannen paard wordt geleid, is kordeel, uit het Fr. corde,
dim. cordelle. Het Limburgs kordeel-gchicd sluit aan bij het Brabantse (WBD 1.3:
263-267 en passim) en overdekt geheel Belgisch Limburg behalve de uiterste zuidoost hoek van het door Goossens geënquêteerde gebied. Daar vinden we twee gebiedjes met afwijkende benamingen: één met lijn(tje) en westelijk hiervan één met git
of gits, dat als een buffer tussen het /¿/и-gebiedje en het uitgestrekte kordeel-gebicd
ligt. Git(s) correspondeert met het Wa. guide (Haust 1933: 249); Warnant (1949:
46) geeft het in de betekenis "paardelijn" op voor Limont, ter hoogte van het door
Goossens opgetekende Limburgse gebied. Hetzelfde Fr. guide komt ook voor op de
kaart "teugel, leidsel", elk van de twee korte riemen die aan weerszijden van het bit
beginnen en uitkomen achter het haam van het paardetuig', maar nu in een volstrekt
andere verspreiding: een tiental maal verstrooid over de gehele provincie en zonder
enige zone-vorming. Het is een karakteristiek geval van "parachutering" van een
modern geïmporteerd woord (Weijnen 1966: 180), tegenover de "uitstulpingsgewijze"
overname aan de taalgrens van het andere guide met de betekenis "paardelijn"10. In
deze laatste kaart "teugel, leidsel" vinden we een ook gesloten gebiedje van 7 opgaven
loos, Iwoos ten zuidwesten van Tongeren. Dit loos hangt samen met Wa. loyt (< Lat.
ligare) "binden", vgl. Haust (1933: 376). Warnant (1949: 47) geeft voor Oerle
(Oreye) aan de taalgrens in het centrum van Haspengouw, dus direct aansluitend bij
het /boj-gebied, de samenstelling inte-lòye voor het verbindingsstuk tussen de bitten
van twee naast elkaar voorgespannen paarden. Zie Figuur 2.3.
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Figuur 2.3
Romaans leengoed in de
benamingen voor
"paardelijn"en "teugel,
leidsel"

Figuur 2.4
Benamingen van de
shgkar in Haspengouw
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Een fraai kaartbeeld, dat wijst op één doorlopend cultuurgebied voor Haspengouw/
Hesbaye levert de kaart voor "stortkar, slagkar", de tweewielige kar met een kipbare
bak. Zie Figuur 2.4.
Hier is het mogelijk de geografische verbreiding van het leenwoord klitsji, zoals die
uit het materiaal van J. Goossens te voorschijn komt in Limburg, te leggen naast de
geografische verbreiding van het moederwoord, dat door Warnant (1949: 31) wordt
gegeven. De uitzonderlijkheid van het kaartbeeld trok al eerder de aandacht, bij
voorbeeld van Grootaers (1924: 52) envan ValkhofF(1931: 92). Goossens (1963: 5)
bracht het woord al terloops ter sprake bij de behandeling van de wagenbak en hij
tekende later een kaart van het hele (Limburgs en Waals) Haspengouwse gebied
(Goossens 1984: 36). De westelijke begrenzing van het Waals Oosthaspengouwse
clitchet zet zich als westelijke begrenzing van het Limburgs Haspengouws klitsji naar
het noorden door en vertoont daarmee hetzelfde cirkelvormige kaartbeeld (Goossens
1977: 58) als ac paard/perdrekaart van Van Ginneken (Figuur 2.1). Goossens (1963:
5 en z.d.: 6) noemt klitsjieen in Vlaams Haspengouw waarschijnlijk vrij jong woord,
ontleend aan Wa. clitchet. Clitchet is een afleiding van Wa. clitche, volgens Haust
(1933:153) en Warnant (1949: 31) een leenwoord uit Du. klinke "klink"; FEWXVl
geeft overigens de betekenis "stortkar" of iets dergelijks niet. Dat de zaak zelf niet
jong is, bewijst Oosthaspengouws bortelkar, waarvan Goossens (z.d.: 6) aanneemt
dat dit het oorspronkelijk Haspengouws woord moet zijn geweest (het is een samenstelling van bortelen "hals over kop vallen, buitelen", vgl., met metathesis, holder-debolder), later in het oosten overspoeld door het leenwoord klitsji. Het westen van
Waals Haspengouw kent ook een oud cultuurwoord voor de stortkar, Wa. bègnon,
afleiding van Wa. bène uit Kelt. benna, vgl. Hagen (1969); FEWl: 325 en Haust
(1933: 72).
Een welhaast even fraai kaartbeeld, maar niet bekend uit de literatuur, levert het
materiaal van Goossens voor de kaart "voorschaar van de ploeg", gelegd naast de
informatie van Warnant (1949: 67; zie ook Kruijsen 1990a en 1990c). Zie Figuur
2.5.
Oostelijk Limburgs Haspengouws pilé is ontleend aan en sluit ook geografisch aan
bij oostelijk Waals Haspengouws pèleû. Het kaartbeeld aan beide zijden van de
taalgrens komt daarmee in grote trekken overeen met dat van klitsji - clitchet van
Figuur 2.4. Wa. pèleû correspondeert met Fr. peloir, lett. "schiller", een betekenis die
zonder moeite toegepast kan worden op de voorschaar die immers de harde bovenlaag van de akker "schilt" voordat de eigenlijke ploegschaar de grond omgooit.
Opvallend is nu dat we in een vijftal opgaven ten noorden van het/>¿Zé-gebied in het
materiaal van Goossens de leenvertaling schiller tegenkomen. Het lemma komt voor
in WLD 1.1: 52, waar schiller is getypeerd als scheller. Leenvertalingen wijzen op
tweetaligheid, hier zoals in het hierboven aangehaalde geval van chapeau - hoed. Aan
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de westkant van Limburgs Haspengouw tekent Goossens een compact gebied van
een tiental plaatsen met schaar, kleine schaar. In het aansluitende Waalse Hesbaye
geeft Warnant (1949: 68) Wa. hi, naast het oostelijke pèleü. Warnant leidt hï af van
Mnl. scair, N1. schaar, een oud leenwoord in het Luikerwaals derhalve dat in het
westen van noord naar zuid is gegaan, zoals pèleü in het oosten van zuid naar noord
gingFiguur 2.5
Benamingen van de voorschaar van depheg in
Haspengouw
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In het centrum en westen van Haspengouw vinden we in het materiaal van Goossens
voor het begrip "koeherder" het lexeem vatsji, aansluitend bij het algemeen Wa.
vatchï, afleiding van Wa. vatche"koe" (Haust 1933: 686). Niet minder interessant is
het lexeem koeter in dezelfde kaart, in een klein gebied in het zuidwestelijke
Haspengouws, aansluitend bij en gedeeltelijk gemengd met het wz£f/ï-gebied. Zie
Figuur 2.6.
Eerder dan een verkorting van koewachter, hetgeen door Goossenaerts (1956-1958:
400) voor het sporadisch en verspreid voorkomende Kempense koeter wordt gesuggereerd, lijkt het Haspengouwse koeter een "leen-afleiding" te zijn. Niet het suffix
zelf wordt geleend maar de suffigering, het morfologische procédé. Koeter wordt
afgeleid van koe, onder invloed en op de wijze van het geografisch nabije Wa. vatchï
dat afgeleid is van vatche ".
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Figuur 2.6
Benamingen van de koeherder in Haspengouw

In het laatste kaartbeeld dat we hier zullen behandelen uit de landbouwterminologie
doet zich een verschijnsel voor waarop Goossens (1989) in het breder verband van
geheel Nederlandstalig België wijst, nl. de splitsing van Franse syntagmen zodra deze
over de taalgrens komen. Goossens spreekt over nominale ellipsen, waarbij adjectieven (of attributieve bepalingen) de status van substantieven krijgen in woordgroepen
als agent de police en garde champêtre. Het syntagme, dat zelf in het Frans al niet zo'n
sterke lexicale eenheid vormt (Goossens citeert hier uit Nyrop 1936: 336-340),
wordt, eenmaal ontleend in een Nederlandse omgeving, gesplitst in twee lexemen
die elk een eigen geografische spreiding krijgen: garde naast sjampetter, en agent naast
polis. In het Haspengouws doet een dergelijk verschijnsel zich ook in enkele kaarten
voor; wij behandelen hier het geval van "kunstmest". Zie ook Kruijsen (1993) en
Figuur 2.7.
Het lemma "kunstmest" komt voor in de verschenen afleveringen van het WLD (1.1 :
33), zodat het mogelijk is op grond van de daar gegeven fonetische varianten de
linguïstische aanpassing precies in kaart te brengen. Het complete Franse syntagme
engrais chimique komt éénmaal in het materiaal voor, juist op de taalgrens in Horpmaal
( Q 165). In een langgerekte taalgrens-zone die samenvalt met Droog Haspengouw
vindt men het woordtype engrais, zonder noemenswaardige aanpassing aan het Nederlandse of Limburgse klanksysteem: de nasaal blijft overal behouden. Met name in
het westen komen ook samenstellingen met engrais voor (in andere lemmata van
WLD 1.1), zoals het hybride engraisbak, en engraismachine en zelfs een op Neder-
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landse bodem gesmede samenstelling uit twee Romaanse woorden: engrais-semoir
("zaaibak voor kunstmest").
Figuur 2.7
Benamingen van de kunst
mest in Haspengouw

Ten noorden van dit engrah-gehied wordt kunstmest aangeduid door het andere deel
van het Franse syntagme: chimique, eerst in een compact gebied in centraal Vochtig
Haspengouw en verder uitwaaierend in de Kempen en in het Maasland, tot aan
Weert. Dit lexeem is overal aangepast: [samik, samik], enz. (э in de onbeklemtoonde
eerste lettergreep; de prepalatale [s] wordt dentale [s], vgl. goede sier maken uit: faire
bonne chère). Alleen al het feit dat dit deel van de woordgroep, de determinans en
niet het determinatum, als benaming voor het begrip "kunstmest" wordt gebruikt, is
een indicatie voor de afstand tot de ontlenende taal. Semiek gedraagt zich verder
morfologisch als een Nederlands woord: het vormt samenstellingen {semiekmest,
semiekstrooier, semiekzaaier) en een afleiding: semieken "kunstmest strooien".
Voor Waals Haspengouw geeft Warnant (1949: 92) angrès als synoniem naast
compozè, Haust (1948: s.v.) noteert angrês als neologisme voor "mest", naast het
oude Wa. crâhe, eigenlijk "vet" (subst.), afleiding van eras "vet" (adj.), corresponderend met Fr. gras, waarvan ook engrais is afgeleid. Hetzelfde benoemingsmotief komt
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ook op de Limburgse kaart "kunstmest" voor, en wel als vettenn en vreemde vetten in
het centraal westen van de Belgische provincie; met name het vreemde zou op herkomst van elders, en zodoende op een leenvertaling kunnen wijzen.
Uit alle genoemde kaartbeelden en vooral uit de laatst behandelde over "kunstmest"
kan worden afgelezen dat, hoe dichter een leenwoord bij de taalgrens is gebleven, hoe
hechter er de band met de ontlenende taal is en hoe heviger de "stralingswarmte".
Op grotere afstand wordt die band losser, gaat het leenwoord een "eigen leven"
leiden en worden (vanuit de ontlenende taal bezien) vreemde afleidingen als semieken
gevormd. Naast de open-grens-gevallen zoals chapeau, baai, engrais, enz. uit het
begin van deze paragraaf, waarin het leenwoord zonder noemenswaardige aanpassing
aan het klanksysteem of de morfologie van het Nederlands is opgenomen, is vlak bij
de taalgrens het aantal leenvertalingen, dat immers tweetaligheid aan de oorsprong
veronderstelt, groot: hoed, schiller, vette(n).
Gevoegd bij de kaartbeelden waarop interne samenhang in de landbouwterminologie van de beide Haspengouwen kon worden getoond, lijken de genoemde
gevallen evidentie aan te dragen voor de veronderstelling die we formuleerden over
het vóórkomen van convergerend taalgedrag ten opzichte van de anderstalige buurman aan de overzijde van de taalgrens. Met die buurman wil men gaarne in contact
treden, communiceren, een "communicatieve gemeenschap" vormen, zoals we het
aan het slot van hoofdstuk 1 formuleerden. Niet alleen vanwege de gepastheid van
goed buurmanschap of uit sociaal welbevinden, maar een dergelijke communicatie is
ook van economisch nut en levert de participanten voordeel op: de oogst kan aan de
andere zijde van de taalgrens afgezet worden en de markt voor eigen produkten kan
worden vergroot. In paragraaf 3.1.2 zullen we zien dat de Limburgse plaatsen vlak
aan de taalgrens in de (kleinstedelijke) invloedssfeer vallen van Luikse plaatsen aan de
overzijde; precies zoals Waalse dorpen vlak bij de taalgrens in de invloedssfeer vallen
van Tongeren of Sint-Truiden (Goossens & Van der Haegen 1972: 20).
Zoals in het begin van deze paragraaf is vermeld, blijkt uit deze kaartbeelden dat de
geografische afstand tot de taalgrens van groot belang is voor de juiste interpretatie
van het leengoed. In het onderhavige onderzoek zal deze constatering dan ook
geoperationaliseerd worden doordat er onderzoek naar leenwoorden wordt gedaan
in drie gebieden, onderscheiden naar de sterkte van de "stralingswarmte" van de
taalgrens: (A) een zone vlak bij de taalgrens; (B) een zone daarachter, buiten het
gebied waar dagelijks contact met Walen wordt verondersteld; en (C) een controlegebied verder naar het noorden.
2.2

Accommodatie en taalcontact

In een overzichtsartikel over de stand van het taalcontactonderzoek constateert Geerts
(1986) nogal wat verwarring in het veld, zowel terminologisch als methodisch en
theoretisch, en hij breekt dan een lans voor taalcontactonderzoek dat is ingebed in
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cultuurcontactonderzoek, waarbij sociaal-historische en andere extra-linguïstische
factoren worden betrokken, zoals de duur en de intensiteit van het contact. Geerts
suggereert na te gaan in hoeverre taalcontactverschijnselen, opgevat als verschijnselen
van externe taalverandering, dus verandering onder invloed van contacten met sprekers van een andere taalgemeenschap (vgl. Koefoed 1978: 19), overeenkomst vertonen met het verschijnsel accommodatie, waarbij immers ook sprake is van taalverandering door contact met andere sprekers. De "speech accommodation theory"
(SAT) is opgezet als een sociaal-psychologisch model ter verklaring van de aanpassing van individuele spraak als een spreker in contact treedt met een andere spreker.
Er zou, met andere woorden, reden zijn te veronderstellen dat verschijnselen als
aanpassing (convergentie), handhaving en afstand-nemen (divergentie) die in de
sociale psychologie object van onderzoek zijn in individueel taalgedrag en daar gestalte hebben gekregen in de taalaccommodatie-theorie (zie met name Street & Giles
1982; Giles, Mulac, Bradac & Johnson 1987; en, in Nederland, Knops 1987; Van
Hout en Knops 1988: 9; Boves 1992), dat dergelijke verschijnselen zich ook voordoen bij taalcontacten waar groepen sprekers van twee verschillende taalgemeenschappen aan elkaar "accommoderen". De titel van het vijfde hoofdstuk van
Fishman (1989), "Bilingualism and Biculturalism as Individual and Societal
Phenomena" 13 , beschrijft de suggestie van Geerts als was het een onderzoeksprogramma. Mechanismen van aanpassing (of van het tegendeel) die bij individueel
taalgedrag worden waargenomen en de vaste gedragspatronen die zich daarbij voordoen, zouden dan gereflecteerd worden in het gedrag van taalgemeenschappen als
geheel. Anders gezegd, de principes die gelden voor een interpersoonlijke context
gelden ook voor een intergroepscontext (Boves & Knops 1989: 81). Sterker nog, in
samenhang met elkaar bezien is er een continuum tussen de twee polen waarop zich
het aanpassingsgedrag van individu en groep afspeelt (Giles 1973 en Giles 1979:
267-270).
Suggesties in dezelfde richting zijn ook te vinden in Trudgill (1986). Trudgill
onderneemt daar een poging om het model uit te breiden van individuen in een
eerste contactsituatie tot groepen sprekers in een taalcontactsituatie; in beide gevallen worden strategieën van toenadering en verwijdering geconstateerd. In de ene
situatie lijkt een taalgemeenschap zich gemakkelijk aan te passen in haar taaluitingen
aan een andere gemeenschap en is ze geneigd veel woorden en betekenissen van de
ander over te nemen, terwijl er andere situaties zijn die leiden tot het vergroten van
de taalkundige afstand tussen de twee betrokken talen. De titel en de eerste tekstregel
van Trudgill (1986)14 geven aan hoezeer "dialects in contact" aansluit bij "languages
in contact" van ruim 30 jaar eerder (Weinreich 1953). Trudgill behandelt in zijn
studie taalgeografische verspreidingspatronen van innovaties die optreden bij contacten tussen onderling verwante en verstaanbare variëteiten. De beste verklaring voor
het hoe en waarom van dergelijke verspreidingen (geografische uitbreidingen van
verschijnselen via individuen) vindt Trudgill (1986: 32) in de convergentie-patronen uit de accommodatie-theorie, die, zo stelt hij, door velen worden beschouwd als
een universeel kenmerk van menselijk taalgedrag {ibid. 2). Trudgill vindt evidentie
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voor de stelling dat taalveranderingsverschijnselen die zich voordoen op de langere
termijn en op macro-niveau (in een taalgemeenschap bij geografisch contact) enerzijds en op micro-niveau (in individueel taalgebruik in taaiaccommodatie-situaties)
anderzijds, zich voegen naar hetzelfde type processen en voorwaarden (ibid. 20, 90
en 94). Weinreich (1953: 1) had al geconstateerd dat het in principe geen verschil
uitmaakt of we te maken hebben met contact tussen twee sprekers van verschillende
talen (tweetaligheid) of van standaardtaal en dialect (diglossie), van twee dialecten
van een taal of zelfs van twee variëteiten van één en hetzelfde dialect: "the mechanism
... would be the same" (vgl. Geerts 1986: 2).
Accommodatie is een vorm van gedrag dat zich uit in het veranderen van eigen
taalelementen zodat de verschillen met de gesprekspartner, een individu of een groep,
afnemen of toenemen, naar gelang men een bepaalde uitkomst wenst: convergentie
of divergentie. Convergent gedrag van een individu draagt bij tot een positieve
waardering van degene tot wie men zich wendt, of is in elk geval bedoeld om tot die
waardering bij te dragen. Ervan uitgaande dat het individu steeds zoekt naar strategieën waardoor hijzelf en ook de groep waartoe hij behoort (i.e. de taalgemeenschap)
het best tot ontplooiing kan komen of zo positief mogelijk wordt beoordeeld (Tajfel
& Turner 1979), wordt het bestaan van "iets als een algemene tendens tot convergentie" aangenomen (Boves & Knops 1989: 83). Giles (1973) bracht deze tendens
in verband met motivatie van de gesprekspartners; een positieve houding ten opzichte van die partner wordt uitgedrukt door een convergente strategie. Op de hier
uitgedrukte relatie tussen feitelijk gedrag van de convergente strategie (de linguïstische
convergentie) en de positieve houding of attitude (de psychologische convergentie)
en op de consequenties van deze relatie voor dit onderzoek wordt verder ingegaan in
paragraaf 3.2.4.
In studies over taaiaccommodatie gaat het niet zozeer om de "eindproducten" van
een ontwikkeling, zoals we die hebben laten zien in de taaikaartjes van de vorige
paragraaf, maar om het proces zélf van de taalverandering (vgl. Koefoed 1978: 16).
De belangstelling gaat uit naar het verschijnen van een nieuw element dat vreemd is
aan het heersende taaieigen en naar de mogelijke redenen van dat verschijnen. Bij
een dergelijke nieuwe vorm kan het proces van ontlening op gang komen, zoals dat
bijvoorbeeld is beschreven in Haugen (1950), Deroy (1980), Appel & Muysken
(1987: 164-174), enz.: een nieuw woord wordt door andere sprekers overgenomen;
een nieuwe betekenis wordt herkend en nagebootst; een nieuwe klank uit één woord
verspreidt zich door diffusie in andere woorden. De volgende stap behelst de uitbreiding van het gebruik van de nieuwe vorm in de gehele taalgemeenschap, van welke
omvang dan ook. Dit is de klassieke manier waarop een taal elementen en woorden
van een andere taal ontleent.
In deze studie wordt dit opnameproces beschouwd als een vorm van accommodatie aan de taal van de naburige taalgemeenschap. Verschijnselen van aanpassing,
zoals convergentie en divergentie, kunnen worden beschreven als strategieën van
vertraging of van versnelling van het veranderingsproces. In een situatie van psycho-
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logische of culturele convergentie zal men er geen behoefte aan hebben zich te
onderscheiden van de naburige taal. Integendeel, juist door het overnemen van
vreemde elementen en door het niet-aanpassen daarvan aan de eigen taal, benadrukt
men een zekere verbondenheid met de uitlenende taalgemeenschap, laat men merken de vreemde taal te beheersen en tweetalig te zijn. In een dergelijke situatie zal de
onderzoeker veel onaangepaste leenwoorden aantreffen en veel leenvertalingen en
leenafleidingen. Het aanpassingsproces wordt als het ware vertraagd.
In de situatie van divergentie zal dit aanpassingsproces juist versneld worden. De
betrokken taalgemeenschap heeft er behoefte aan zich afte keren van de nabuurtaai
en het verschil te maximaliseren. Dit gedrag zal zich uiten in purismen, (hyper)conformismen en het vermijden van klanken of andere elementen die aan de
nabuurtaai herinneren.
Beide vormen van accommodatie, divergentie en convergentie, doen zich ook
metterdaad voor in ons onderzoek. Gedurende de taalstrijdperiode waarin de emancipatie van de Vlamingen en hun taal geprononceerd in de belangstelling stond, was
divergentie ten opzichte van de overheersende Franstaligen de meest gepropageerde
geestesgesteldheid voor de Vlaming (Deprez & Geerts 1977). Deze instelling is dan
ook vaak van bovenaf, als taalpolitiek, opgelegd; divergentie is een bewuster proces
dan de tegenpool convergentie (Boves & Knops 1989: 85).
Daarnaast echter veronderstellen we in deze studie het bestaan van een ononderbroken, zij het weinig opzienbarende, vorm van convergentie, en wel direct aan de
taalgrens, waar weliswaar het verschil in taal een onderscheid van de eerste orde
teweegbrengt, maar waar toch tegelijkertijd er ook zeer veel gemeenschappelijk is aan
de bewoners aan beide zijden van die taalgrens. Politiek is de grens recent, zoals we
gezien hebben, maar sociaal-economisch of etnografisch is er nauwelijks sprake van
een grens. Contacten zijn er vrijwel dagelijks, of waren dat in elk geval tot een
generatie geleden.
We zullen deze hier gesuggereerde relatie tussen taalgedrag (i.e. linguïstisch convergerend gedrag, dus geneigd tot het gebruik van Franse elementen en leenwoorden)
en taaiattitude (i.e. een geheel van vooropgezette meningen over het Frans en Franse
elementen in Vlaanderen) in deze studie ook aan een nader onderzoek onderwerpen.
2.3

Formulering van de hypothesen

De centrale onderzoeksvraag heeft betrekking op de verschillende wijzen waarop aan
het Frans ontleende elementen worden gerealiseerd door personen en in plaatsen aan
de taalgrens in Haspengouw. Deze vraag heeft twee componenten: een chronologische en een geografische.
De chronologische component behelst de veronderstelling dat tot 1962, tot de
politieke vastlegging van de taalgrens, de invloed van de taalstrijd op de attitude en
het taalgedrag van de sprekers van het Nederlands in Vlaams België groter is geweest
dan daarna. Ten tijde van de taalstrijd was er nog wat te winnen; non-accommodatie
en een divergente strategie pasten bij de taalstrijd zoals die door taalpolitieke overwe-
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gingen werd gepropageerd. Vandaar de "leeftijdshypothese" volgens welke er onderscheid in taalgedrag en attitude ten opzichte van Franse taalelementen is tussen de
oudere en de jongere generatie.
De geografische component houdt de veronderstelling in dat hoe dichter de
Limburgse Haspengouwers bij de taalgrens wonen, des te groter hun convergentie
ten opzichte van Franssprekenden en hun taalelementen zal zijn. Convergentie is
ook hier zowel een kenmerk van gedrag als van houding: vlak bij de taalgrens zal men
meer Franse elementen in de spraak kunnen waarnemen en zal de houding ten
opzichte van Franstaligen en Franse elementen positiever zijn dan verder van de
taalgrens verwijderd. Deze veronderstelling wordt uitgedrukt in de "afstandshypothese".
Leeftijdshypothese.
Tijdens de door politieke argumenten overheerste taalstrijdperiode bepaalden van
buiten of van boven opgelegde factoren (etnocentrisme, taalzuiveringsprogramma's,
purismen, anti-Franse reflex in onderwijs en media) de taaiattitudes en het taalgedrag in het onderzoeksgebied. Na 1962 zijn deze externe factoren weggeëbd, en de
veronderstelling is dat de "natuurlijke" (sociaal-economische) verbondenheid van de
twee Haspengouwen, de Nederlandstalige en de Franstalige, die tijdens de taalstrijd
tegen elkaar waren opgezet en uitgespeeld, weer hersteld kon worden. De gerichtheid
van de Limburgse Haspengouwer op zijn zuidelijke buren aan de taalgrens nam weer
toe. Vandaar de eerste deelhypothese.
(la)

Taalgedrag en attitude van de jongere generatie is pro-Franser dan die van de
oudere generatie.

Maar het is ook mogelijk dat de breuk die de taalstrijd geslagen had, na 1962 niet
meer herstelbaar of niet meer overbrugbaar bleek en dat de scheiding die zich onder
druk van een eeuw taalstrijdprogramma's al in de oudere generatie had voltrokken,
zich verder doorzet in de jongere generatie. In dat geval is de situatie omgekeerd aan
de eerste hypothese en geldt:
(1 b) Taalgedrag en attitude van de oudere generatie is pro-Franser dan die van de
jongere generatie.
In dit onderzoek willen we nagaan hoe het staat met het gebruik van en de attitude
tegenover Romaans leengoed in twee generaties in Haspengouw: of de oudere generatie meer sporen van de anti-Franse reflex vertoont in taalgedrag (gebruik van
Romaans leengoed en de aanpassing daarvan aan het eigen systeem) en attitude
(mening over gepastheid van dat gebruik) en dus door de taalstrijd is beïnvloed, dan
degenen die de taalstrijd niet hebben meegemaakt, of dat de situatie omgekeerd is.
Daartoe is het persoonsgebonden kenmerk 'geboortedatum' nauwgezet onder controle gehouden en zijn twee welomschreven leeftijdsgroepen, de oudere die de taalstrijd-
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periode heeft meegemaakt en de jongere die is geboren na de wettelijke vastlegging
van de taalgrens, onderscheiden.
Afitandshypothese.
In paragraaf 2.1 is vastgesteld dat, in de daar behandelde taalgeografische patronen,
het Romaans leengoed zeer frequent vlak bij de taalgrens bleef. Dit verschijnsel is
daar verklaard op grond van de sociaal-culturele eenheid van de twee Haspengouwen.
Op grond van deze verschijnselen wordt dan ook verondersteld dat het gebruik van
Romaans leengoed en de fonologisch/morfologische aanpassingsverschijnselen die
zich daarbij voordoen, beïnvloed worden door de geografische afstand van de woonplaats van de informant tot de taalgrens.
(2)

Inphatsen vhk bij de taalgrens is de mate van convergentie, van gerichtheid op
de taalgemeenschap aan de andere zijde van de grens, groter dan in streken die
verder van de taalgrens verwijderd liggen.

Deze hypothese stelt eisen aan de plaatskenmerken. De plaatsen waar het onderzoek
wordt uitgevoerd, zullen aan welomschreven criteria moeten voldoen die het mogelijk maken zowel gebieden te onderscheiden naar hun afstand tot de taalgrens, alsook
de plaatsen die binnen één van de gebieden vallen, onderling met elkaar te vergelijken.
Aan de afstandshypothese is ook een persoonsgebonden aspect te onderscheiden:
hoe dichter een informant bij de taalgrens woont, des te groter is immers de kans op
contact met Franstalige buren. Hoe beter men de gesprekspartner kent en met hem
of haar in contact treedt, des te meer zal men genegen zijn zich in gedrag en houding
op hem of haar te richten en hoe groter, met andere woorden, de convergentie zal
zijn.
(3)

Hoe frequenter de contacten met Franstaligen, des te groter is de mate van
convergentie.

Er is daarom ook aan de informanten gevraagd of en in welke frequentie zij contact
onderhouden met Franstaligen van de andere zijde van de taalgrens en ook met
welke frequentie zij hun televisie afstemmen op Franstalige zenders.
Het zou voor het onderzoek ook belangrijk zijn vast te kunnen stellen of en in
welke mate de informant tweetalig is. Van meet af aan is met grote omzichtigheid
omgegaan met deze vraag, omdat informanten immers mogelijkerwijs een ongewild
politieke lading in een dergelijke vraag zouden kunnen veronderstellen. Bij het
vooronderzoek bleek echter al dat, zelfs bij een zeer voorzichtige poging in deze zin,
vragen naar talige vaardigheden in het onderzoeksgebied kennelijk taboe zijn, klaarblijkelijk reminiscenties oproepen aan de talentellingen waarvan sprake was in hoofdstuk 1 en op een onverwacht scherpe afwijzing stukliepen. Er is dan ook verder
afgezien van het inwinnen van informatie dienaangaande.
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Relatie tussen leefiijds- en afitandshypothese
Het ligt voor de hand dat leeftijds- en afstandshypothese in bepaalde gevallen elkaar
kunnen versterken of verzwakken. Bij aanname van (la) zal de hoogste pro-Franse
score gevonden worden bij de jongste generatie in plaatsen vlak aan de taalgrens.
Maar het is ook mogelijk dat de factor 'contact' de factor 'leeftijd' compenseert en
dat tweetaligheid en frequent contact met de Franssprekende buren de oudere generatie in plaatsen vlak aan de taalgrens behoed heeft voor doorslaggevende divergente
invloed vanwege de taalstrijd. In dit geval compenseert (3) de werking van (la) en
lijkt de veronderstelling gewettigd dat de oudere generatie vlak bij de taalgrens zowel
in taalgedrag als in taaiattitude minder afwijzend tegenover het Frans staat dan de
jongere die geconfronteerd is met een feitelijk federatief staatsverband, waarbij de
oorspronkelijke sociaal-economische eenheid van Haspengouw en Hesbaye is verbroken.
Relatie tussen taalgedrag en attitude
In de vorige paragraaf is gewezen op de relatie die er, volgens Giles (1973), bestaat
tussen het feitelijk taalgedrag van de op convergentie gerichte strategie (de linguïstische convergentie) en de positieve houding of attitude ten opzichte van degene(n)
tot wie men zich richt (de psychologische convergentie). Het onderzoek van de
attitude van de informanten ten opzichte van het Frans en Franse elementen en de
plaats die dit onderdeel in de onderhavige studie inneemt, komt ter sprake in paragraaf 3.2.4. Het bestaan van deze positieve relatie tussen gedrag en attitude wordt in
de hypothesen (1) - (3) aangenomen door het hanteren van het begrip "convergentie". Toch is die relatie niet evident en is het nuttig deze in ons onderzoek en met het
hier verzamelde materiaal te toetsen.
(4)

Hoe meer Franse elementen in het taalgedrag te vinden zijn, des tepro-Franser
is de attitude.

Het ligt in de bedoeling deze veronderstellingen in het onderhavige onderzoek te
toetsen. De hoofdvraag wordt daarbij uitgebreid van het waar (of in welke geografische uitgebreidheid, vergelijk paragraaf 2.1) ontlening voorkomt naar het hoé en het
waarom juist dáár ontlening voorkomt.
In algemene zin wordt steeds de mate gemeten waarin Franse elementen,
fonologisch, morfologisch of lexicaal, hun Franse karakter hebben behouden na de
ontlening en ze zich niet hebben aangepast aan de ontlenende taal. Hoe hoger de
score, hoe meer Franse elementen.
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Vergelijk Van Doorne (1939: 7): "... ik heb in mijn lijsten alle (Franse leen)woorden
opgenomen waarvan ik het bestaan heb kunnen achterhalen en het gebruik heb geconsta
teerd. Er zijn er echter een aantal die niet meer als eigenlijke vreemde woorden doorgaan,
als bv. "tafel, kaars, venster, zegel, kelder, pauw" e.a. Deze had ik van kant gelaten om
hun Ndl. karakter omdat niet meer aan een andere taal gedacht wordt." Vergelijk ook
paragraaf 3.2.3, т . п . noot 7 waarin bij leenwoorden onderscheid wordt gemaakt naar
ingeburgerde woorden, bastaardwoorden en vreemde woorden.
Zo vindt men in zijn rubriek 1.1.1 "Natuur" de volgende lijst: "col, klimaat, kwartier,
natuur, oceaan, ravijn, rivier, seizoen, temperatuur, vulkaan".
Omwille van de volledigheid zij hier nog verwezen naar belangrijke toponymische bijdra
gen aan de kennis van de ouderdom van de leenwoorden die ook al in hoofdstuk 1 ter
sprake kwamen, zoals Gysseling (1960) en Tummers (1962).
Met name zijn dat Goossens (1963; 1969; 1971; 1984; 1987; 1989 en 1992). Vergelijk
ook Kruijsen, te verschijnen.
De codering van de plaatsen is die van het Systematisch en alfabetisch register van plaatsna
men voor Nederland, de Nederlands-sprekende delen van België en Noord-Frankrijk en het
noordwesten der Duitse Bondsrepubliek, Amsterdam/Antwerpen 1962.
De ontlening komt in deze betekenis ook sporadisch aan de noordoostkant van het
Romaanse gebied voor: Rijnlands Schappel"eisernen Ring an der Leusche des Wagens";
zie Post (1982: 131 en 181).
Vgl. Fr. baleine "balein, van een paraplu of een corset" volgens Haust (1933: s.v.) die de
betekenisovergang naar cultivator of veereg, Wa. djindjole, niet vermeldt. Dit laatste
woord is een afleiding van djin, ontleend aan Limb, gaan, jaan "zwad" vergelijk ook
Goossens (1963: 111) en Kruijsen (1990a: 23 en 43, kaart 9).
Het leenwoord is door Nederlandse bemiddeling in het Rijnlands terecht gekomen; vgl.
Post (1982: 136).
Goossens (1955): par. 14.9 over "teugel, leidsel" en par. 19.4 over "paardelijn".
Dergelijke parachuteringen van romaans materiaal in de paardenterminologie zijn ook
herkenbaar op de onrwerp-kaarten "paardedeken" die met het bronnenmateriaal van het
WLD kon worden ontworpen: het type sazie (< serge) komt er 17 maal voor; en op de
kaart "paarde-dekzeil", waar bâche dunverspreid over de gehele provincie te vinden is.
Het zijn hoogstwaarschijnlijk achtergebleven leger-termen; het Belgische leger was immers lange tijd franstalig.
Vergelijk ook nog Pée (1980); Kruijsen (1990b) en WLD 1.6 (te verschijnen) lemma
1.3.14 en kaart 10.
Of wellicht is het beter niet uit te gaan van de meervoudsvorm vetten zoals in het lemma
van het WLD is gedaan, maar van een afleiding het van het adjectief vet door middel van
het suffix -te, vgl. WNTXX1 s.v. en Kruijsen (1993: 102). Dan is deze woordvorming een
"leenafleiding", parallel aan die van koeter - koe: Hier: vette afgeleid van vet, vanwege de
geografische nabijheid van Wa. crâhe, een afleiding van eras.
Fishman (1989: 181-201); dit vijfde hoofdstuk verscheen eerder in de Journal of
Multilingual and Multicultural Devebpment (1980),3-15.
"The subject of languages in contact was brilliantly investigated by Uriel Weinreich, with
particular reference to the bilingual speaker, in his 1953 book of the same name", Trudgill
(1986: 1).
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3

Sociodialectologisch onderzoek naar Romaans
leengoed in Haspengouw: opzet en uitvoering

3.0

Inleiding

De hypothesen die aan dit onderzoek ten grondslag liggen, zijn in hoofdstuk 2
ontwikkeld en zijn als volgt samen te vatten. Aanpassingsverschijnselen die zich
voordoen in geleend taaigoed aan de Germaans-Romaanse taalgrens in Belgisch
Limburg worden door drie factoren beïnvloed: (a) de leeftijd van de spreker (hypothese la en lb); (b) de geografische afstand gemeten van de plek waar de aanpassing
zich voordoet tot aan de taalgrens (hypothese 2) en daarmee samenhangend de
frequentie van het contact met Franstaligen (hypothese 3) en (c) door de attitude
tegenover de sprekers en hun taal aan de andere kant van die taalgrens (hypothese 4).
Vergelijk paragraaf 2.3.
In deze studie wordt onderzocht op welke manier en in welke mate deze drie
factoren met het in dit onderzoek verzamelde materiaal toetsbaar zijn en met elkaar
zijn vervlochten. Daarom wordt de taalgeografische factor (b) verbonden met de
tijdsfactor (a) en met de sociaal-psychologische factor (c). Het wettelijk vastleggen
van de taalgrens in 1962 (zie hoofdstuk 1) betekende een ommekeer, zo niet het
einde, van de taalstrijd. Immers de angel van de terugkerende talentellingen werd uit
de taalstrijd weggenomen. Daardoor kon de door taalpolitiek bepaalde algemene
anti-Waalse houding in Nederlandsspekend België vervlakken en kon er ook bij de
jongste generatie in de taalgrenszone een nieuwe vorm van goed buurmanschap
(hypothese 4) en convergent gedrag (hypothese la) ontstaan. Het is echter ook zeer
wel denkbaar dat dit "goede buurmanschap" daar steeds, ook vóór 1962, bestaan
heeft en wel onder invloed van frequent contact met de naaste Franstalige buren
(hypothese 3). Daardoor ook is de andere veronderstelling gewettigd dat de oudere
generatie in het taalgrensgebied, ondanks de taalstrijd, een andere, meer positieve,
houding ten opzichte van herkenbaar Franse elementen in hun taal en ten opzichte
van Franssprekenden heeft dan degenen die niet vlak aan de grens wonen (hypothese
2) of dan jongeren die met een feitelijke tweedeling van België zijn grootgebracht
(hypothese lb).
Goed buurmanschap veronderstelt een positief-geladen attitude ten opzichte van
die buur; het veronderstelt ook convergent taalgedrag dat gericht is op het verstaan
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van de buur en het zich voor hem verstaanbaar maken, zonder vooringenomenheid
en zonder cultuur-ideologische belemmeringen. Goed buurmanschap aan de taalgrens veronderstelt derhalve ook enige vorm van tweetaligheid. Cultuurpolitiek geladen afstand ten opzichte van de anderstalige, i.e. Waalse, groep, zoals dat tijdens de
taalstrijd is gepraktiseerd, roept daarentegen divergent taalgedrag op, dat niet op de
buurgroep is gericht en zich in tegendeel juist van hen afwendt.
In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek beschreven en verantwoord. Zeer
in het kort samengevat komt deze methode op het volgende neer: door middel van
vragenlijsten is informatie verzameld over de informanten, hun taalgebruik en hun
attitude tegenover Frans leengoed in een aantal plaatsen, geselecteerd op verschillende afstanden van de taalgrens (geografische component), telkens bij twee groepen
informanten uit twee generaties (leeftijdscomponent). Deze vragenlijst bestaat uit
twee hoofddelen: een deel dat naar het gebruik van taalverschijnselen vraagt en een
deel dat vraagt naar de mening van de informant over stellingen die op de taalsituatie
betrekking hebben.
Opmerkelijk aan deze aanpak is de combinatie van onderzoeksmethodes uit de
taalgeografie en uit de sociolinguïstiek. In de taalgeografie wordt een taalelement van
een bepaalde plaats afgezet tegen en vergeleken met taalelementen van andere plaatsen, waarbij, min of meer uitdrukkelijk, wordt afgezien van heterogeniteit binnen
die plaatsen. Het in de taalgeografie meest gebruikelijke onderzoeksinstrument, de
schriftelijk ingevulde vragenlijst, is ook hier gebruikt. In de sociolinguïstiek is die
interne heterogeniteit juist object van onderzoek en wordt veel belang gehecht aan de
differentiatie tussen informanten. Hier wordt aan die heterogeniteit recht gedaan
door steeds te werken met groepen informanten die representatief worden geacht
voor een bepaalde plaats en door rekening te houden met de verschillen tussen de
informanten, met de spreiding; en door te werken met groepen plaatsen die representatief zijn voor een bepaald gebied.
Aan de orde komt achtereenvolgens de indeling van het onderzoeksgebied (paragraaf
3.1.1), de keuze van de plaatsen (paragraaf 3.1.2) en van de proefpersonen (paragraaf
3.1.3), de verantwoording van de vragenlijst (paragraaf 3.2) en een verslag van het
verloop van het veldonderzoek (paragraaf 3.3).
3.1

Opzet van het onderzoek

3.1.1 Indeling van het onderzoeksgebied
Het veldonderzoek is uitgevoerd in Haspengouw, het zuidelijke deel van de Belgische
provincie Limburg. In hoofdstuk 2 is aangegeven waarom dit gebied zich goed leent
voor het type taalcontactonderzoek waarin verband met "cultuurcontact" wordt
gelegd. Kort samengevat vormt Limburgs Haspengouw niet alleen een naamkundige
eenheid met het Waalse Hesbaye, maar vormen de twee streken ook een aardrijkskundige en een landbouw-economische eenheid (Brulard 1963: 18 en passim).
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Haspengouw (zie de uitslaande kaart) strekt zich uit ten zuiden van de relatief dun
bevolkte en van oudsher onvruchtbare Limburgse Kempen en wordt aan de oost- en
zuidkant begrensd door de Maasvallei. In het westen wordt de streek administratief
begrensd door Brabant; in socio-economisch opzicht laat men echter doorgaans
Waals Haspengouw, Hesbaye, nog een eind in Waals Brabant doorlopen. Dwars
door de streek loopt van oost naar west de taalgrens; het is de enige belangrijke
culturele scheidslijn tussen Haspengouw en Hesbaye (vergelijk Kruijsen 1990a:
9-11). Andere scheidslijnen zijn er niet; men vindt er aan beide zijden van de
taalgrens dezelfde traditionele tarwe- en suikerbietencultuur, dezelfde tuinbouw en
vroege industrie ( т . п . suikerindustrie) en dezelfde volkskundige eigenaardigheden
(Brulard 1963: 237; Goossens 1962 en 1983).
Limburgs Haspengouw is in geofysische zin in drie gebieden te verdelen (naar
Brulard 1963: 27; zie ook Goossens 1963: 32 en ter oriëntatie Figuur 3.3): de
Demervallei die grenst aan de Kempen (met steden als Hasselt, Herk-de-stad en
Diepenbeek en met relatief veel weilanden), de middenstrook Vochtig Haspengouw
(langs de lijn Sint-Truiden - Borgloon - Hoeselt, doorsneden door de rivier de Herk,
met in het westen veel fruitteelt) en Droog Haspengouw tegen de taalgrens aan
(Montenaken - Heers - Tongeren, met vooral de al genoemde suikerbieten- en
tarwecultuur). Het plateau van Droog Haspengouw zet zich zonder enige geografische barrière aan de andere zijde van de taalgrens door in Hoog Haspengouw,
Hesbaye, tot aan de Maasvallei tussen Luik, Hoei (Huy) en Andenne met steden als
Hannuit (Hannut) en Borgworm (Waremme). Droog en Hoog Haspengouw vormen samen het vruchtbaarste gebied van geheel België (Goossens 1963: 32).
In de geografische component van de onderzoeksopzet is de natuurlijke driedeling van Limburgs Haspengouw terug te vinden. Eén van de centrale veronderstellingen was immers dat met het toenemen van de afstand tot de taalgrens en met de
daarmee gepaard gaande afname van de mogelijkheden tot taalcontact met Franstaligen, ook het Franse karakter en de Franse kenmerken van de leenwoorden zouden
afnemen (hypothesen 2 en 3, paragraaf 2.3). Om deze veronderstelling te toetsen
zijn er, zoals al aangekondigd, in Haspengouw drie gebieden onderscheiden naar
gelang van de afstand tot de taalgrens.
Gebied A: een strook die zich vlak langs de taalgrens in Droog Haspengouw
uitstrekt. In deze zone waarin direct en dagelijks taalcontact met de Waalssprekende
bevolking, geografisch gezien, mogelijk is, zijn enkele plaatsen geselecteerd die zo
dicht mogelijk tegen de taalgrens aanliggen (de laatste plaats voor de grens) en met
een directe wegverbinding naar een Waalse nabuurplaats.
Gebied B: een strook die zich op ongeveer 7-12 km van de taalgrens af bevindt, in
Vochtig Haspengouw dus, waar dit dagelijkse contact minder vanzelfsprekend is. De
te selecteren plaatsen in deze strook zijn pendanten van de plaatsen in gebied A, met
een duidelijke "buffer" van de genoemde ongeveer 7-12 km tussen de betreffende
plaats en de taalgrens, maar wel aan een weg die rechtstreeks naar Wallonië leidt.
Gebied C: een strook die ongeveer 20-25 km van de taalgrens verwijderd is, dus
op de grens met de Kempen, een streek waarvan verondersteld mag worden dat er
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geen of nauwelijks sprake is van direct veelvuldig contact met Franssprekenden aan
de andere kant van de taalgrens. De weg naar de taalgrens loopt via verschillende
andere plaatsen en is zeker niet rechtstreeks. Het gaat om plaatsen die buiten de
directe invloedssfeer van het Waals liggen.
3.1.2 Selectie van dephatsen
Het taalgeografisch zwaartepunt voor de "verticale variatie" van het onderzoek ligt in
de gebieden A en B, meer dan in gebied C, dat, doordat het gelegen is buiten de
directe contactsfeer met het Romaanse taalgebied, de functie van referentie- en
controlegebied heeft. Daarom heeft de nadruk bij de selectie van de plaatsen vooral
in de eerste twee gebieden gelegen en is er daar een groter aantal plaatsen uitgekozen
dan in gebied C. In eerste aanzet is voor de gebieden A en В gezocht naar 5 tot 7
plaatsen; voor gebied С naar 2 à 3 plaatsen. Opgevat als een eerste gewenste opzet
van het onderzoeksveld ziet de verdeling van de meetpunten in de geografische
ruimte van het onderzoeksgebied er uit als in Figuur 3.1.
Figuur 3.1
Opzet van het onderzoeksgebied: wenselijke verdeling van de meetpunten in de geografische ruimte aan de Limburgse zijde van de taalgrens.
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Er is gestreefd naar een zo groot mogelijke homogeniteit van de plaatsen, zeker in de
gebieden A en B, zowel wat de grootte van de plaats betreft, alsook wat betreft de
economische gerichtheid. Daarom is de keuze gevallen op agrarische dorpen, waar de
land- of tuinbouw de voornaamste bron van bestaan is. Daartoe moeten de plaatsen
voldoen aan de volgende criteria:
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1. De plaatsen moeten per onderscheiden gebied "horizontaal" vergelijkbaar zijn,
d.w.z. ze moeten per gebied ongeveer op dezelfde afstand tot de taalgrens liggen. In
gebied A liggen alle plaatsen zodoende niet meer dan 2 km hemelsbreed van de
taalgrens af; ook in de gebieden В en С voldoen de plaatsen telkens aan een specifiek
afstandscriterium, in gebied В is dat 7-12 km en in gebeid С 20-25 km.
2. Bovendien moet er ook een zekere "verticale" correspondentie tussen de plaat
sen in de gebieden A en В zijn volgens de dialectindeling van Haspengouw waar de
indelings-isoglossen van noord naar zuid verlopen; vergelijk Figuur 3.2, de indelingskaart van het Zuidnederfrankisch (Goossens 1977: 60, krt 13; zie ook Stevens 1952:
krt h.t.; Goossens 1965: krt 2). Zo is er rekening mee gehouden dat, wanneer een
plaats aan de taalgrens in gebied A is uitgekozen waarvan het dialect tot het Bilzerlands
hoort zoals Ziehen (Al), er ook in gebied В een plaats van de Bilzerlandse dialectgroep wordt aangewezen, i.e. Vlijtingen (BI).
Figuur 3.2
Indelingskaart van het Zuidnederfranksich, naar Goossens (1977: 60)
Haspengouw ligt in de rechthoek.

3. Naar onderlinge vergelijkbaarheid van de plaatsen in gebied A en gebied В is
ook gezocht door zo mogelijk kleine landbouwdorpen te kiezen en niet plaatsen met
een stedelijk karakter als Tongeren, Borgloon of St.-Truiden. Dat er toch nog be
trekkelijk groot verschil in inwoneraantal is, van Ziehen Zussen Bolder met 2860 tot
Vorsen met 200, is mede veroorzaakt door gebrek aan keuze.
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4. In het commentaar bij kaart van 28 van de Atlas van België over de stedelijke
invloedssferen nemen Goossens en Van der Haegen (1972: 3) als uitgangspunt voor
hun karakteristieken de "onderlinge afhankelijkheidsrelaties tussen de gemeenten",
d.w.z. het bereik en de reikwijdtes van de "diensten", de tertiaire sector. Volgens het
homogeniteitsbeginsel moeten de onderzoeksplaatsen ook vergelijkbaar zijn volgens
dit indelingsmodel van de nationale Atlas van België, waardoor "hoofddorpen" ("autonome plaatsen") worden onderscheiden van "afhankelijke gemeenten". Om te
vermijden dat twee plaatsen met eenzelfde afhankelijkheidsrelatie tot een grote plaats
tezeer het beeld van die ene grote plaats zouden representeren, is in beginsel geopteerd voor zo "autonoom" mogelijke plaatsen. Vanwege de typische "spin"-structuur
van Haspengouw met relatief veel afhankelijke plaatsen zijn er ook enkele plaatsen
van deze laatste categorie opgenomen, zoals Henis en Riksingen die beide van Tongeren afhankelijk zijn; zie voor details het overzicht van de plaatsen, hieronder.
Bovendien kon voor de plaatsen in gebied A worden aangehouden dat ze steeds in
een dubbele invloedssfeer moeten liggen: zowel van Limburgse Nederlandstalige
steden, als van Luikse Franstalige steden (zie hieronder).
De Atlas van België onderscheidt 4 niveaus: het gemeentelijke' (niveau 1) en het
(klein-)stedelijke netwerk (niveau 2) die voor dit onderzoek van direct belang zijn, en
verder de niveaus van de middelgrote (3e) en van de grote (4e) steden.
Op het eerste niveau wordt onderscheid gemaakt tussen "hoofddorpen", of autonome gemeenten, en "afhankelijke gemeenten", naar gelang het belang van de tertiaire functies, nl. de vraag of deze de gemeentegrenzen overschrijden of niet. Een
gemeente is autonoom als deze zelfvoorzienend is op het gebied van kerkelijke
voorzieningen, basisgezondheidszorg en postbezorging, als er een garage is en voldoende winkels zijn voor de frequente aankopen zoals voeding en schoeisel en als er
eigen accommodaties zijn voor sport en vrije-tijdsbesteding. Zo niet, dan is nagegaan
in welke nabije gemeente de inwoners hun diensten betrekken, en daarmee is dan de
afhankelijkheidsrelatie aangegeven. Op dit niveau vertoont Haspengouw, vergeleken
met andere streken van België, een typische "spin-structuur": er zijn relatief weinig
autonome dorpen en de middelgrote centra als Tongeren, Borgloon en St.-Truiden
vormen het middelpunt van een web van afhankelijke dorpen (Goossens en Van der
Haegen 1972: 9-11). Geen enkele relatielijn van het eerste niveau overschrijdt overigens de taalgrens.
Op het tweede niveau, dat van het (klein-)stedelijk basisnetwerk, spelen afhankelijkheden voor niet-alledaagse aankopen (meubels, uurwerken), gespecialiseerde gezondheidszorg en middelbaar onderwijs een rol. De Atlas van België, kaart 28 A
(Goossens en Van der Haegen 1972: 20) wijst twee stedelijke invloedsgebieden in
Zuid-Haspengouw aan, Tongeren en St.-Truiden, waarvan de randen samenvallen
met de aangrenzende invloedsgebieden. Aan de Luikse kant zijn dat Wezet (Visé),
Luik (stad) en Borgworm (Waremme). De plaatsen in gebied A, vlak aan de taalgrens, zijn op het eerste niveau hetzij autonoom, hetzij afhankelijk van een andere
Limburgse plaats; op het twee niveau daarentegen liggen ze steeds in een dubbele
invloedssfeer, zowel in die van een Limburgse als in die van een Luikse stad.
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Op het derde afhankelijkheidsniveau, dat van de middelgrote steden, ligt Haspengouw geheel in de invloedssfeer van de provinciehoofdstad Hasselt. Opvallend tenslotte
voor ons gebied is het vacuüm dat zich op het vierde, grootstedelijke, niveau voordoet. Volgens de criteria van Goossens en Van der Haegen (1972: 48) liggen er geen
"grootstedelijke steden" in Haspengouw. Van de grote steden in de buurt ligt Maastricht in een ander land, ligt Luik in een ander taalgebied en liggen Brussel en
Antwerpen wel erg ver weg om afhankelijkheidsinvloed uit te oefenen.
In de volgende plaatsen is uiteindelijk het onderzoek gehouden: in gebied A, van
oost naar west, in Ziehen Zussen Bolder ( Q 179), Sluizen ( Q 181), Lauw ( Q 240),
Heers (P 197), Rukkelingen-Loon (P 223), Jeuk (P 219) en Vorsen (P 227); in
gebied В in Vlijtingen (Q171), Henis (Q 158a), Riksingen ( Q 158), Hoepertingen
(P 188) en Brustem (P 178) en in gebied С in Zutendaal ( Q 5) en Diepenbeek
(Q71); zie Figuur 3.3. Het resultaat van de aantallen werkelijk in het onderzoek
toegelaten plaatsen en informanten wordt besproken in paragraaf 3.3.

Taalgrens — — —
Zie vooral ook de losse uitslaande kaart 1:100.000 van het onderzoeksgebied.

Opzet en uitvoering

41

In het onderstaande wordt telkens per onderzochte plaats een zeer beknopte kenschets gegeven naar de informatie die door de plaatselijke contactpersoon voor het
onderzoek (zie paragraaf 3.1.4) is gegeven. Ook wordt de positie van de plaats
aangeduid volgens Goossens en Van der Haegen 1972 in de Atlas van België. De
"oogst" aan vragenlijsten is ook voor elke plaats apart aangegeven.
Gebied A (plaatsen Al - A6)
Al. Ziehen Zussen Bolder (Q 179), ca. 2860 inw?
Ziehen en Zussen hebben steeds één heerlijkheid gevormd, die in 1505 door het
Sint-Servaaskapittel van Maastricht werd aangekocht. Tot 1847, toen Bolder bij
Ziehen en Zussen werd gevoegd, vormde Bolder, te samen met het dorpje Meer, de
Loonse heerlijkheid Bolder.
Tussen Ziehen en Zussen door loopt de doorgaande weg naar Wezet (Visé), de
Visésteenweg (een karakteristiek hybride toponiem dat zo de taalgrens overschrijdt).
Van Ziehen gaat een kleine holle weg, langs de mergelgrotten die de plaats enige
bekendheid geven, rechtstreeks naar de Waalse plaats Wonck aan de Jeker. Vanuit
Zussen gaat, aan de andere kant van de Visésteenweg, eveneens een rechtstreekse weg
naar het Waalse Eben-Emael.
In de afhankelijkheidsschaal van de Atlas van België is Zichen-Zussen-Bolder een
hoofddorp, dus autonoom op het eerste niveau; op het tweede niveau bevindt het
zich in het overlappingsgebied tussen Tongeren en Wezet. In de dialectindeling van
Haspengouw (vergelijk Figuur 3.2) behoort het tot het Bilzerlands, evenals de met
Ziehen verticaal corresponderende plaats Vlijtingen (BI).
De enquêtes zijn alle ter plekke uitgevoerd; er zijn 14 ingevulde vragenlijsten uit
Ziehen Zussen Bolder ontvangen.
A2. Sluizen (Q181), ca. 640 inw.
Deze kleinste deelgemeente van de gemeente Tongeren ligt aan het diep ingesneden
Jekerdal waar deze rivier de taalgrens overschrijdt. Sluizen grenst aan de zuidkant
direct aan het Waalse Glaaien (Glons), en aan de noordkant is de bebouwing vergroeid met die van Mal, waartoe het ook kerkelijk behoort: de Sint-Servaaskapel,
overblijfsel uit de tijd dat ook Sluizen toebehoorde aan het Maastrichtse kapittel van
Sint-Servaas, ressorteert onder de parochie van Mal. De bebouwingen van Sluizen en
Glaaien lopen in elkaar over.
In kaart 28 van de Atlas van België is Sluizen op het eerste niveau "uitgesproken
afhankelijk" van Tongeren, evenals alle plaatsen die ten zuiden van Tongeren aan de
taalgrens liggen, van Sluizen in het oosten tot aan Vechmaal in het westen. Zie
verder hieronder bij Lauw. Op het tweede niveau ligt Sluizen in het overlappingsgebied van Tongeren en Luik. Het dialect van Sluizen is sterk verwant met dat van
Tongeren en hoort tot het Tongerlands.
De enquêtes zijn alle ter plekke uitgevoerd; er zijn 16 lijsten ontvangen.
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—. Lauw (Q240), ca. 980 inw.
Waar de Jeker, na Tongeren gepasseerd te hebben, Limburg weer verlaat ligt Lauw,
een oude en waarschijnlijk reeds Romeinse nederzetting bij de brug over de Jeker,
aan de heerbanen Tongeren - Bavay en Tongeren - Hoei. Het ligt nu iets ten oosten
van de grote weg die Tongeren met de autosnelweg Brussel-Luik verbindt. Tot voor
kort een rustig landbouwdorp in een vruchtbare omgeving, maakt Lauw nu een
relatief stormachtige ontwikkeling door. Sterker dan uit de omliggende dorpen, zo
becommentarieert de plaatselijke contactpersoon de situatie in zijn dorp, zuigen
stedelijke centra als Tongeren, maar ook Genk en St.-Truiden met grote industrieën,
de Lauwse jeugd uit de plaats weg. Minder dan elders lijkt men er gebonden aan
eigen grond. De genoemde contactman weet deze zwakke autochtonie aan de afwezigheid van een grootgrondbezitter die elders als middelpunt van landbouwactiviteiten
geldt of tenminste tot voor kort gold.
Lauw heeft directe wegverbindingen met zowel Wouteringen (Otrange) als met
Thys aan gene zijde van de taalgrens.
Op het eerste niveau van afhankelijkheid is het uitgesproken afhankelijk van
Tongeren; op het tweede niveau ligt het in het overlappingsgebied van Tongeren en
Borgworm (Waremme). Diabetologisch is het dialect van Lauw Tongerlands.
Ondanks herhaaldelijk aandringen en vele bezoeken zijn er niet meer dan 4
lijsten in Lauw ingevuld. De vier lijsten zijn terzijde gelegd en Lauw is als onderzoeksplaats in gebied A verder buiten beschouwing gebleven.
A3. Heers (P197), ca. 1550 inw.
Heers is het hoofddorp van de fusiegemeente Heers, gelegen aan de taalgrens, aan de
grote weg van St.-Truiden naar Luik, en aan de rivier de Herk. Heers heeft een
beroemde geschiedenis; vroeger heerlijkheid van Loon, werd het in 1623 graafschap
van het Heilig Roomse Rijk en centrum van een vruchtbare en welvarende omgeving. In feite is het dorp dat nu nog. Hoewel meer dan de helft van de bevolking
pendelt naar naburige steden, is Heers een typisch landbouwdorp gebleven.
Heers wordt doorsneden door de belangrijke wegverbinding St.-Truiden - Luik
en grenst via deze weg aan Oerle (Oreye); via het aanpalende Opheers heeft Heers
een rechtstreekse secundaire wegverbinding met het landelijke Liek (Oleye).
Op het eerste niveau is Heers een autonome gemeente; op het tweede niveau is
het afhankelijk van St.-Truiden. Diabetologisch behoort Heers tot het Lonerlands
(Westlimburgs).
17 Lijsten zijn ter plekke ingevuld.
A4. Rukkelingen-Loon (P 223), ca. 380 inw.
Dit kleine landbouwdorp op de taalgrens ligt aan de verbindingsweg tussen
Bovelingen-Mechelen en Borgworm (Waremme), en is van beide centra evenzeer
afhankelijk. Het dankt zijn vruchtbaarheid ook aan de rivier de Herk die in deze
buurt ontspringt. Het behoort nu tot de fusiegemeente Heers.
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In de schaal van de Atlas van België is het op het eerste niveau "gedeeltelijk
afhankelijk" van Heers; op het tweede niveau ligt het in het overlappingsgebied van
St.-Truiden en Borgworm. Het dialect van Rukkelingen is westelijk Lonerlands.
De enquête is ter plekke door 15 informanten ingevuld.
A5. Jeuk (P219), ca. 1330 inw.
Vanouds een welvarend fruitteeltdorp met enkele zeer grote boerderijen en op het
einde van de negentiende eeuw een eigen suikerfabriek. Jeuk hoon sinds 1977 tot de
fusiegemeente Gingelom.
Jeuk is het laatste Limburgse dorp aan de weg van St.-Truiden naar Borgworm
(Waremme); over de taalgrens ligt als eerste Waalse plaats: Korsworm (Corswarem).
Het heeft ook nu nog een sterke oriëntatie naar het zuiden: velen pendelen naar
Borgworm, Luik en zelfs Brussel.
Jeuk is een hoofddorp in de zin van autonome gemeente van het eerste niveau en
ligt, op het twee niveau, in het overlappingsgebied van St.-Truiden en Borgworm.
Het dialect van Jeuk is Truierlands (Oost-Getelands).
Ook hier is de enquête ter plekke door 19 informanten ingevuld.
A6. Vorsen (P227), ca. 200 inw.
Evenals Jeuk behoort ook Vorsen tot de fusiegemeente Gingelom. Vorsen is het
kleinste dorp van het onderzoek.
Vorsen is met een 500 meter lange rechte weg verbonden met Roost (Rosoux) in
de provincie Luik en vormt daar ook een natuurlijke eenheid mee. Precies op de
taalgrens, onder het grote gele bord Welkom in Vbanderen, woont één van de twee
contactpersonen, op de plek die het toponiem De Dreijtomme draagt. Het zijn de
drie Romeinse tumuli die het landschap ter plekke domineren. De andere contactpersoon (zie paragraaf 3.1.4 over hun functie in het onderzoek) is geboren en getogen in Vorsen, getrouwd met een Waalse Roostse en woonachtig in Roost, maar is in
Vorsen blijven werken.
Op het eerste niveau is Vorsen afhankelijk van Montenaken; op het tweede hoort
het in het overlappingsgebied van Borgworm (Waremme) en St.-Truiden. Het dialect is, zoals dat van Jeuk, Truierlands.
De vragenlijsten zijn alle ter plekke ingevuld; er zijn 20 lijsten ontvangen.
Gebied В (plaatsen BI - B5)
BI. Vlijtingen (Q 171), ca. 2450 inw.
Slechts 6 km van Maastricht gelegen, behoorde ook Vlijtingen al sinds de 11de eeuw
tot het Sint-Servaas kapittel van die stad.
Vlijtingen ligt aan het verlengde van de weg die van Ziehen Zussen Bolder naar
het noorden loopt en eerst, in Riemst, de grote verbindingsweg Tongeren - Maast
richt kruist en van Vlijtingen doorloopt tot aan Bilzen. Enigszins terzijde van de
grote verbindingen is het tot nu toe een typisch landbouwdorp gebleven, maar heeft
wel een aaneengesloten woningbouw.
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In de Atlas van België wordt het op het eerste niveau van afhankelijkheid gerekend tot de hoofddorpen; op het tweede niveau is het afhankelijk van Tongeren.
Diabetologisch hoort het tot het Bilzerlands.
Er zijn 16 lijsten in Vlijtingen ingevuld.
B2. Henis (Q 158a), ca. 800 inw.
Henis ligt pal ten noorden van Tongeren, aan de oostkant van de weg naar Hoeselt
en Bilzen. Het is een kleine landbouwnederzetting.
Zoals men van Vlijtingen niet dan door Riemst aan de taalgrens komt, zo vormt
de stad Tongeren de buffer tussen Henis en het Waals-sprekende land.
Zoals gold voor Sluizen en Lauw aan de zuidkant van Tongeren, zo geldt ook
voor Henis en Riksingen aan de noordzijde dat al deze plaatsen "uitgesproken afhankelijk" van Tongeren zijn op het eerste niveau van afhankelijkheid volgens de Atlas
van België; ook op het tweede niveau zijn ze van Tongeren afhankelijk. Het dialect
ter plaatse wordt tot het Tongerlands gerekend.
Uit Henis zijn 13 ingevulde vragenlijsten ontvangen.
B3. Riksingen (Q 158), ca. 920 inw.
Wat voor Henis geldt, geldt evenzeer voor Riksingen, dat nu zo goed als aan Henis
grenst. Riksingen ligt aan de westkant van de weg naar Hoeselt, slechts een paar
honderd meter noordelijker dan Henis.
Zoals Henis heeft ook Riksingen lange tijd tot de stadsvrijheid Tongeren behoord voordat het een eigen parochiekerk verwierf.
En ook Riksingen is, zoals Henis, op het eerste èn op het tweede niveau afhankelijk van Tongeren en het dialect is er Tongerlands.
Uit Riksingen zijn 13 ingevulde vragenlijsten ontvangen.
B4. Hoepertingen (P 188), ca. 1830 inw.
Hoepertingen ligt tussen Borgloon en St.-Truiden, aan de noordkant van de weg die
beide steden verbindt. Een typisch Haspengouws kasteeldorp in het dal van de Herk.
Men komt aan de taalgrens via Gelmen, aan de grote baan van St.-Truiden naar
Luik, en en verder via Bovelingen en Rukkelingen-Loon, een van onze plaatsen in
gebied A.
Hoepertingen is een autonome gemeente op het eerste niveau en ressorteert
onder St.-Truiden op het tweede afhankelijkheidsniveau in de Atlas van België. Het
dialect wordt tot het Lonerlands gerekend.
Er zijn 14 ingevulde lijsten ontvangen.
B5. Brustem (P 178), ca. 2110 inw.
Brustem ligt onder de rook van St.-Truiden, het is het eerste dorp aan de grote weg
van St.-Truiden naar Luik en men slaat er af als men van St.-Truiden zuidwaarts, via
Jeuk en Korsworm (Corswarem) naar Borgworm (Waremme) gaat. Het is een oude
zelfstandige nederzetting.
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Op het eerste niveau is het gedeeltelijk afhankelijk van St.-Truiden; op het tweede
niveau zonder meer afhankelijk van deze nabijgelegen stad. Ook het dialect van
Brustem behoort tot het Truierlands.
17 Lijsten werden in Brustem ingevuld.
Gebied С (plaatsen C l en C2)
Cl. Zutendaal (Q 5), ca. 5300 inw.
Zutendaal ligt op de zuidrand van het Kempisch plateau en grenst naar het zuiden
toe aan Haspengouw en naar het oosten toe aan het Maasland. Totdat het dorp rond
1960 ontdekt werd als ideaal woonoord voor de explosief groeiende industrie van
Genk, was het een kleine en zelfs armoedige landbouwgemeente op schrale grond.
Om in Wallonië te komen moet men niet alleen door Tongeren, maar ook door
de stad Bilzen.
In de Atlas van België geldt Zutendaal als een hoofddorp op het eerste niveau; op
het tweede niveau is het afhankelijk van Genk. Het dialect is er Centraallimburgs.
Alles bijeengenomen zijn er 26 lijsten door Zutendalers ingevuld.
C2. Diepenbeek (Q 71), ca. 15630 inw.
Diepenbeek zit "te paard", zoals de gids zegt, tussen het welige Haspengouw en de
schrale Kempen en sinds kort ook nog ingeklemd tussen de groeipolen Hasselt en
Genk. Diepenbeek is zo evenals Zutendaal een forenzengemeente geworden en bovendien, sinds kort, universiteitsstad.
Het is een zeer oude, al Keltische nederzetting, aan de Demer en aan de wegen
Hasselt — Tongeren en Hasselt — Maastricht. Het ligt ongeveer 20 km van de
taalgrens verwijderd.
Op het eerste niveau is het een autonome gemeente; op het tweede is het afhankelijk van Hasselt en het dialect is Westlimburgs.
18 Lijsten zijn uit Diepenbeek ontvangen.
Zie verder paragraaf 3.3.2 over de ingevulde vragenlijsten die effectief in de analyses
van het verdere onderzoek gebruikt zijn.
3.1.3 Selectie van de informanten
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is uiteengezet, is één van de doelstellingen
van het onderzoek na te gaan of naast de plaats van herkomst ook de leeftijd van de
onderzochte groep van invloed is op het taalgedrag en de taaiattitude inzake aan het
Frans ontleende taalelementen. Daartoe zijn in elke in het onderzoek betrokken
plaats informanten geselecteerd van wie kan worden vastgesteld dat ze een hoge
graad van autochtonie hebben en van wie kan worden aangenomen dat ze een
behoorlijke kennis van het plaatselijk dialect hebben.
Om eventuele effecten van de factor geslacht uit te sluiten zijn alleen mannelijke
informanten in het onderzoek betrokken. De keuze voor alleen mannen is ingegeven
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door het algemeen aanvaarde gegeven dat mannen minder dan vrouwen de neiging
hebben hun dialect te verloochenen. De "NORM" (Non-mobile Older Rural Male3)
is ook hier beschouwd als de meest voor de hand liggende en meest betrouwbare
informant voor dit type onderzoek. Op voornamelijk praktische gronden zijn ook
Boves (1992) en Hinskens (1993) om twee recente sociolinguïstische studies met
steekproeftrekking te noemen, tot eenzelfde werkwijze gekomen en hebben ze alleen
mannelijke informanten voor hun onderzoek gekozen.
Uit de hypotheses volgt een onderverdeling van twee groepen informanten: een
groep ouderen en een groep jongeren. De oudere groep bestaat uit informanten die
niet alleen hun taal verworven hebben gedurende de periode van de taalstrijd in
België, maar die deze taalstrijd ook nog enige tijd na hun taalverwerving hebben
meegemaakt. Zij zijn geboren tussen 1925 en 1940 en waren dus op het moment
van het onderzoek tussen de 50 en de 65 jaar oud. De jongere groep is geboren
tussen 1965 en 1975, d.w.z. enige jaren nadat de taalgrens wettelijk was vastgelegd,
en was bij het onderzoek tussen de 18 en 27 jaar oud.
De belangrijkste parameters in het onderzoek zijn derhalve de autochtonie en de
herkomst van de informant (de dialectgeografische afstand tot de taalgrens) en zijn
leeftijd. Andere parameters zoals geslacht en dialectkennis zijn selectiecriteria bij de
keuze van de informanten geweest. Bij de interpretatie van de resultaten zal dan ook
rekening gehouden moeten worden met de niet zonder meer gegeven generaliseerbaarheid ervan.
In de onderzoeksopzet is uitgegaan van een wenselijke celvulling van 8 informanten. In het werkelijk gehouden onderzoek, dat is beschreven in de paragrafen 3.3.1
en 3.3.2, zijn het minimaal 6 informanten per cel geworden; met een maximum van
10. Zie voor een evaluatie van de spreiding van de informanten over de drie gebieden
en over de twee leeftijdgroepen verder paragraaf 3.3.2 en 4.1.1.
3.1.4 Schriftelijke enquête
In het algemeen wordt in de sociolinguïstische literatuur "spontaan taalgebruik" dat
in een persoonlijk interview en in een informele situatie is geëliciteerd, beschouwd
als het meest wenselijke om taaivariatie te onderzoeken. Door de aard zelf echter van
het gezochte materiaal was al vanaf het begin van dit onderzoek duidelijk dat de
materiaalverzameling niet door de registratie van dergelijk spontaan taalgebruik kon
worden opgebouwd. Daarvoor zijn de verschijnselen te weinig frequent. Het was dus
noodzakelijk om het elicitatieproces te sturen door middel van een vooraf opgestelde
vragenlijst die naar de eisen van de specifieke vraagstelling was uitgebalanceerd. Deze
vragenlijst, waarvan de inhoudelijke verantwoording in paragraaf 3.2 ter sprake
komt, is wel door de informanten zelf ingevuld, maar in een "geleide" ondervraging.
Uitgaande van de hierboven beschreven gewenste celvulling van 8 informanten
per leeftijdsgroep en van de voorziene 17 onderzoeksplaatsen van figuur 3.1, zou er
met maximaal 272 informanten rekening gehouden moeten worden. Een zo groot
aantal persoonlijke interviews moet in het kader van dit onderzoek voor onmogelijk
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worden gehouden. Daarom is al in de opzet van het onderzoek uitgegaan van een
vragenlijst die door de informant zelf schriftelijk moest worden ingevuld. De inrichting van de lijst en de wijze van vraagstelling is daarop toegespitst: aan de informant
worden verschillende realiseringsmogelijkheden van een taalvorm (een leenwoord)
voorgehouden, waaruit hij moet kiezen. Hij hoeft niet zelf een realisering te noteren.
Bij elk verschijnsel, bijvoorbeeld handhaving of verlies van het Franse woordgeslacht
bij specifieke groepen leenwoorden, worden enkele voorbeelden (variabelen) gegeven en bij elke variabele wordt aan de informant gevraagd een keuze te maken uit
voorgegeven varianten. Met het oog op de schriftelijke enquête waren ook groepssessies voorzien, waarin de genoemde geleide ondervraging kon plaatsvinden. Deze
leiding was in handen van de plaatselijke contactpersoon van het Woordenboek van
de Limburgse Dialecten (WLD), met welke onderneming het onderzoek in de toelichting bij de vragenlijst uitdrukkelijk in verband was gebracht (zie paragraaf 3.2.1),
vaak samen met de auteur. Zie paragraaf 3.3 over het uitvoering van het hoofdonderzoek voor het gevolgde procédé tijdens de enquête.
In de vragenlijst komen ter sprake: eerst enkele vragen over de informant zelf als
controle op de selectiecriteria en om de mate van contact met Walen en de Franse
taal en cultuur vast te stellen; vervolgens enkele gericht gekozen verschijnselen van
handhaving van het Franse karakter van leenwoorden dan wel van aanpassing ervan
die uit de literatuur bekend zijn. Tenslotte is aan de informant gevraagd zijn mening
in een voorgedrukte vijfpuntenschaal weer te geven over de waarheid dan wel onwaarheid van stellige uitspraken over het voorkomen van Franse leenwoorden in zijn
dialect en in het algemeen Zuidnederlands en over de positie van het Frans en van
het dialect in België. Zie verder bij de verantwoording van de vragenlijst, paragraaf
3.2.
Met het doel het gebied goed te leren kennen en ook om het attitude-deel van de
eerste versie van de vragenlijst uit te testen is, voorafgaand aan het hoofdonderzoek,
bij 15 informanten een voorlopige vragenlijst afgevraagd. Bij de redactie van de
definitieve vragenlijst is rekening gehouden met de resultaten hiervan; zie paragraaf
3.2.5.
Zoals opgemerkt in de inleiding van dit hoofdstuk wordt in de opzet van dit onderzoek gewerkt met een combinatie van methodes uit de dialectgeografie en de
sociolinguïstiek, waarbij groepen informanten worden ondervraagd die representatief zijn voor een bepaalde plaats en waarin groepen plaatsen representatief zijn voor
een bepaalde streek. Het onderzoeksinstrument van de dialectgeograaf, de schriftelijk door de informant zelf ingevulde vragenlijst, wordt hier wel aangehouden, maar
invulling vindt plaats tijdens een "geleide" sessie en de informant noteert niet zelf
zijn taaluiting, maar maakt een keuze uit voorgegeven mogelijkheden. Een dergelijke
gecombineerde opzet maakt het mogelijk, met handhaving van het steekproefkarakter
en daarmee de relatieve generaliseerbaarheid (we wezen boven al op de beperking
door het alleen toelaten van mannen als informant) van de resultaten, ook geografisch onderscheid in de taaivariatie op het spoor te komen.
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3.2 Verantwoording van de vragenlijst
3.2.1 Indeling van de vragenlijst
De vragenlijst die in het hoofdonderzoek is gebruikt (zie Appendix I) bestaat uit een
inleidend blad met opmerkingen en instructies en drie delen met vragen, die in deze
paragraaf worden besproken en verantwoord: deel 1 met de informantenkenmerken;
deel 2 met de afte vragen taalverschijnselen en deel 3 met de attitude-vragen.
In het inleidend blad van de vragenlijst wordt een relatie gelegd tussen het
onderhavige onderzoek en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD). Dit
laatste werk is voor vele in dialect geïnteresseerde ouderen in de provincie zeker niet
onbekend en heeft juist in het najaar van 1991, toen de eigenlijke enquêtes hebben
plaatsgevonden, herhaaldelijk de regionale Limburgse pers gehaald. Door het leggen
van deze relatie wordt het onderzoek in een vertrouwde omgeving geplaatst. Bovendien werden de eerste contacten met de informanten door de plaatselijke contactpersonen van het WLD gelegd en kon de vragenlijst worden gepresenteerd als een
complement van het WLD: het WLD is primair gericht op de historische taaitoestand in Limburg; in dit onderzoek daarentegen gaat het primair om de huidige
taaitoestand.
3.2.2 Vragen over de informant
De eerste vragen in dit gedeelte van de vragenlijst zijn gericht op de controle van de
indelingscriteria. Vraag 1 (naar het geslacht), 2 (naar het geboortejaar) en 3 (naar de
plaats waarvan men het dialect kent en spreekt) maken het mogelijk te controleren of
de informant in de juiste cel is ingedeeld.
Met behulp van de andere vragen van dit deel 1 was het mogelijk gegevens over
enkele kenmerken van de informanten op te sporen die van belang zijn bij de
interpretatie van de antwoorden. Deze informantenkenmerken vormen belangrijke
achtergrondvariabelen in het onderzoek. Het gaat om drie groepen vragen: naar de
autochtonie van de informant (a); naar diens contacten met Walen (b) en naar de
frequentie waarmee hij naar de Waalse televisie kijkt (c).
a. De autochtonie van de informant.
In vraag 4 tot en met 9 wordt gevraagd naar de huidige woonplaats (die kan afwijken
van de plaats waarvan in vraag 3 is opgegeven dat men er het plaatselijk dialect van
spreekt), de geboorteplaats, de plaats waar de lagere school doorlopen is, eventuele
andere plaatsen waar men gewoond heeft en de geboorteplaatsen van vader en moeder. Wanneer op al deze 6 vragen met dezelfde plaatsnaam wordt geantwoord als in
vraag 3, krijgt de plaatsvastheid de hoogste score, nl. 6; telkens als er in één van de
vragen 4-9 een andere plaats wordt genoemd gaat er één punt van dit maximum van
6 af. Autochtonie kan op deze manier worden uitgezet in een schaal lopend van 0 tot
6.
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In plaats van autochtonie als sprekerskenmerk (dus als vooraf gehanteerd uitslui
tend selectiecriterium) op te voeren, zoals bij voorbeeld Hinskens (1993: 115) heeft
gedaan, hebben we autochtonie hier als een achtergrondvariabele opgenomen en
ondergebracht in een graduele schaal4.
b. Contacten met Walen.
In de vragen 11 en 12 wordt gevraagd of men ook persoonlijk contacten met Walen
onderhoudt. Als antwoord kan worden aangegeven: nee, nooit — minder dan eens
per maand — gemiddeld eens per maand — gemiddeld eens per week — bijna
dagelijks. De antwoorden worden gewaardeerd in een schaal lopend van 0 voor "nee,
nooit" tot 4 voor "bijna dagelijks". De vooronderstelling bij de opzet van het onder
zoek is dat de variabele "contact met Walen" in hoge mate zal correleren met de
afstand van de betrokken onderzoeksplaats tot de taalgrens.
с Waalse TV.
Op dezelfde manier als de contacten met de Walen wordt in vraag 13 de opgegeven
frequentie van het kijken naar de RTBF, de Franstalige televisiezender in België,
gemeten en aangetekend in een schaal oplopend van 0 (nooit) tot 4 (bijna dagelijks),
via minder dan eens per maand (1), gemiddeld eens per maand (2) en gemiddeld
eens per week (3)5.
Door middel van de vragen van deel 1 kunnen zodoende aan iedere informant
kenmerken worden toegekend voor het gebied (gebied A, gebied В en gebied C);
voor de plaats binnen het gebied; voor de leeftijdsgroep; voor de autochtonie, lopend
van 0 tot 6; voor de frequentie van de contacten met Walen, lopend van 0 tot 4; voor
de frequentie van het kijken naar de RTBF, ook lopend van 0 tot 4.
3.2.3 Vragen over taaiverschijnselen
In het taalkundige deel van de vragenlijst is een vijftal mogelijke veranderings
verschijnselen onderzocht die zich kunnen voordoen bij ontlening in een taalcontactsituatie. Voor elk van die vijf verschijnselen zijn telkens enige variabelen (voor
beelden of items) aan de informanten voorgelegd. Van elke variabele zijn dan enkele
varianten (mogelijke realiseringen) gepresenteerd, waaruit de informant een keuze
dient te maken.
Om bijvoorbeeld het verschijnsel 'woordaccentplaatsing' te onderzoeken wordt
aan de informant als één van de variabelen het woord garantie gegeven. Hem wordt
dan gevraagd één van de drie volgende varianten aan te kruisen die de uitspraak van
het woord in zijn dialect het dichtst benadert: ^garantie, garantie of garante.6
De verantwoording van de vijf gekozen taalveranderingsverschijnselen onder invloed van ontlening in taalcontact komt hieronder ter sprake. De streek- en dialectgebonden voorbeelden voor de verschijnselen zijn gevonden in de literatuur over het
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Haspengouwse dialect, zoals Cajot (1989), Goossens (1963; 1984), Stevens (1986),
en in zekere mate ook Grootaers (1910).
Cajot (1989) heeft in zijn beschrijvend-verklarend ondetzoek 490 dialectgeografische kaarten getekend met nieuw zelfverzameld materiaal van algemene (niet-vaktaal-) woorden in het Nederlands (Limburgs) — Frans (Waals) — Duitse (Ripuarisch) taalgrensgebied tussen Sittard in Zuid-Limburg en Clerf in Luxemburg. In
aansluiting bij hetgeen Kremer (1979) iets noordelijker had ondernomen, heeft
Cajot onderzocht of in dit gebied, waar oude dialectgrenzen als de Hoogduitse
klankverschuiving, de Benrather linie, de Panninger linie en andere traditionele
isoglossen, niet met staatsgrenzen samenvallen, een tendens waarneembaar is waarbij
de taalgrenzen en staatsgrenzen langzaam naar elkaar toe bewegen om uiteindelijk
samen te vallen.
Het taalgrensgebied in Haspengouw dat hier onderzocht is, valt met een deel van
het onderzoeksgebied van Cajot samen. In "Oud Belgisch Limburg", d.w.z. Limburg
met uitzondering van het gebied rond Voeren dat sinds 1962 tot deze Belgische
provincie behoort, heeft Cajot onderzoek gedaan in 8 plaatsen aan de oostrand van
de provincie, en wel, van zuid naar noord, Ziehen ( Q 179), Kanne ( Q 188),
Vroenhoven ( Q 172), Veldwezelt (Q91), Lanaken (Q88), Mechelen aan de Maas
(Q 9), Uikhoven ( Q 13) en Eisden (Q 7) (vergelijk de uitslaande kaart). Uit de
kaarten van Cajot kon al informatie over het voorkomen van leenwoorden op verschillende afstanden tot de taalgrens worden verkregen. Van de 490 taalkaarten van
Cajot bevatten er 230 in tenminste één van deze 8 plaatsen Romaans leengoed dat
niet Algemeen Nederlands is.
Onder Romaans leengoed verstaan we hier woorden of vormen van woorden
waarvan de herkomst herkenbaar Romaans is, èn waarvan er een variant in de
standaardtaal aanwezig is die een dergelijke herkenbaar Romaanse eigenschap niet
vertoont, hetzij lexikaal {dentistnaast tandarts), hetzij morfofonologisch (bijv. garantie
naast garantie of ^garantie). Gevallen uit Cajot als cadeau, ceinture, bureau, horbge,
bougie, die als in het Nederlands "ingeburgerd"7 moeten worden beschouwd, zijn
dus niet bij deze 230 kaarten geteld.
Van deze 230 gevallen van Romaans leengoed werd eerst in Stevens (1986)
nagegaan of de geografische verspreiding die Cajot (1989) geeft zich doorzet in
centraal Haspengouw. Stevens geeft bovendien het woordaccentpatroon aan en geeft
vaak bijzonderheden over de ouderdom van bepaalde woorden en over de mate van
gebruik bij de oudere, de midden- of de jongere generatie. Zodoende kon ook enige
informatie vooraf over het gebruik bij de twee onderzochte generaties worden verkregen. Bij twijfel over de frequentie van een bepaald woord werd dit laatste aspect
ook nog met behulp van het Zuidnederlands Woordenboek nagegaan.
Zo ontstond, uit de 230 alfabetisch geordende kaarten van Cajot, een onafhankelijk
corpus met leenverschijnselen, geselecteerd naar de hierboven uiteengezette criteria
verspreiding, heteronymie, ouderdom en voorkomen in de laatste generaties. De
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door Cajot behandelde leenverschijnselen werden vervolgens gelabeld naar de aard
van het verschijnsel: klemtoonverplaatsing, woordgeslachtwisseling, nasaalverlies, enz.
dat zich in het Belgisch Limburgs deel van zijn onderzoeksgebied voordeed. De vijf
meest frequente verschijnselen van taalverandering zijn vervolgens uit dat corpus
geselecteerd en gedefinieerd. Van elk van deze verschijnselen werd vervolgens in
Grootaers (1910) nagetrokken of ze in het begin van deze eeuw even bekend waren
als op grond van de recente literatuur (т.п. Stevens 1986 en Cajot 1989) mocht
worden verwacht. Voor zover dat het geval bleek en daarmee vaststond dat de oudere
generatie uit het onderzoek ook met het verschijnsel vertrouwd moest zijn, zijn bij
elk verschijnsel uit het bijeengebrachte materiaal enkele voorbeelden uitgezocht. De
vragen rond deze voorbeelden vormen het taalkundige deel van de vragenlijst.
Die vijf verschijnselen komen in deze paragraaf één voor één uitgebreid aan de orde8;
heel in het kort gaat het om de volgende. Eerst komen twee fonologische verschijnselen aan de orde (1 en 2), daarna twee morfologische aspecten van leenwoorden (3 en
4) en tot slot enkele heteroniemen (5).
1. Handhaving van de volle klankkleur van voortonige klinkers, of reductie
(verdoffing) tot sjwa ([э]) van de vokaal in die voortonige lettergreep.
Voorgelegd zijn 6 items waarin de zes klinkers voorkomen die verdoffing tot sjwa
kunnen ondergaan ([u, o, p, i, e, a]); bijvoorbeeld: chauffage mast chaffage.
2. Handhaving van de nasale cluster, of denasalering ervan.
Voorgelegd zijn 10 items: 4 items met een nasale klinker aan het woordbegin en 6
items met een nasale klinker aan het woordeinde, zowel bij verschoven ("Germaans",
zie hieronder bij het verschijnsel woordaccent), als bij onverschoven woordaccent.
De informant krijgt de keuze uit drie nasaleringsgraden voorgelegd: de Franse nasale
klinker (in de vragenlijst gespeld als "Frans compteur") - de combinatie denasale
klinker met nasale consonant (gespeld als "konteur") - de volledig gedenasaleerde
klinker (gespeld als "koo-teur).
3. Handhaving van het woordgeslacht van de Franse brontaal, of aanpassing van
het geslacht aan dat van gelijksoortige woorden in het Nederlands.
Voorgelegd zijn 8 gevallen van mogelijke aanpassing aan het (Zuid-)Nederlandse
woordgeslacht; aan de dialectvorm van het onbepaald lidwoord is na te gaan of men
met een mannelijk ([пэ, эпэ]) dan wel een vrouwelijk ([эп]) woord te doen heeft; bij
voorbeeld: [эп] renault (vrouwelijk, zoals in het Frans) of [пэ] renault (mannelijk,
zoals in het Nederlands).
4. Handhaving van het Franse woordaccent, of aanpassing aan het "Germaanse"
typeVoorgelegd zijn 14 items die in de literatuur met verschillende woordaccenten
voorkomen: 5 items van het type dynamo oí garantie, die hetzij met Frans eindaccent
(dyna "то of garan "tie), hetzij met het in Zuidnederlandse dialecten voorkomend
verschoven patroon ( "dynamo of "garantie), hetzij met accent op de voorlaatste letter
greep zoals in het Standaard-Nederlands (dy "namo of ga "rantie) voorkomen; en 9
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items waarin Frans eindaccent en Nederlands (dialectisch gekleurd) beginaccent
naast elkaar voorkomen, zoals in dentiste - sdentist oi restaurant - ^restaurant.
5. Handhaving van Franse heteroniemen, of vervanging ervan door eigentalige
equivalenten.
Voorgelegd zijn 10 items waarvan in de literatuur is aangetoond dat de benoemingskeuze tussen twee of meer termen voor een omschreven begrip niet bij voorbaat
vastligt; bijv. coca of cola, portatiefoï draagbare radio.
Hieronder worden de onderzochte verschijnselen en items behandeld en verantwoord. Daarbij worden telkens de resultaten van het vooronderzoek vermeld voor
zover dat heeft geleid tot aanpassingen van de vragenlijst; zie ook paragraaf 3.2.5 en
Appendix II.
3.2.3

/. Voortonige klinkers

In vraag 4 van het taalkundige deel van de vragenlijst worden gegevens verzameld
over de realisering van de voortoon: de onbeklemtoonde klinker van de eerste lettergreep in tenminste tweelettergrepige leenwoorden die het Franse eindaccent hebben
behouden.
De verdoffing, reductie of centralisatie van de klinker(s) die niet onder het hoofdaccent van het woord vallen, is een algemeen verschijnsel in de ontwikkeling van het
Nederlands en hangt samen met de aard van het woordaccent dat in paragraaf
3.2.3.4 ter sprake komt (Koopmans-van Beinum 1980; Van Bergem 1993). Het
zware intensiteitsaccent op de stamlettergreep heeft een graduele ontkleuring van de
andere woorddelen tot gevolg (Van Loey 1959: 111; De Schutter 1975; Predota
1980: 123), hetgeen in erfwoorden in veel gevallen tot syncope heeft geleid van
woorddelen na het accent {Albert < Adelbert en de syncope-wet van Sievers in de
werkwoordvervoegingen (Van Loey 1959: 112)) en tot het ontstaan van doubletten
als: op touw zetten naast getouw, tuig naast getuig, lukken en lijken naast gelukken en
gelijken, enz. (Van Loey 1959: 115).
Ook de Romaanse leenwoorden die bij binnenkomst nog het oorspronkelijke
onverdofte vocalisme hebben, ook in lettergrepen zonder hoofdtoon, onttrekken
zich niet aan deze tendens (Martin 1968; Stroop 1974; De Schutter 1975; Booij
1976). Enkele oude leenwoorden kennen dan ook syllabe-uitval; krant < courant,
kleur < couleur, pruik < perruque zijn bekende gevallen en in de Haspengouwse
dialecten vindt men bij voorbeeld blaan < baleinevoor de "egploeg" (Kruijsen 1990a:
16).
Synchroon komt verdoffing in informele spraak frequent voor (vergelijk monier,
mazik, portret, enz.), een verschijnsel dat te vuur en te zwaard wordt bestreden door
de normatieve taaibeschrijvers9. De vokaalreductie is in deze gevallen beregelbaar (zie
Martin 1968 voor gevallen van [ê] en [ε] en Booij 1981: 146-151). Ook in de
Nederlandse dialecten ziet men de verdoffing van deze voortoon in de gangbare
Romaanse leenwoorden optreden. Stroop (1974) heeft een dialectgeografische studie
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gewijd aan de voortoon in zes Romaanse leenwoorden met eindaccent die in de
zinnen van de RND voorkomen. Uit zijn kaarten blijkt dat voortoonverdoffing in
het noorden veel vaker voorkomt dan in het zuiden van het Nederlandse taalgebied
(zie ook Martin 1968: 172). Haspengouw is in deze kaarten een menggebied; gevallen mèt verdoffing (in woorden als materie "etter", gareel "paardetuig", machine,
fabriek, kapot, minuut, enz., alle gerealiseerd met sjwa in de eerste lettergreep) en
gevallen zonder verdoffing komen in hetzelfde gebied naast elkaar voor. In Stevens
(1986) vindt men talloze verdofte onbetoonde eerste lettergrepen naast volle klinkers, dus doubletten als pralin naast ргэііп; mòtteur naast moteur, vïttes naast votes,
enz.10. Stroop verklaart onderlinge verschillen tussen de leenwoorden uit het verschil
in de gebruikssfeer: de oudere, weinig frequente woorden als materie en teiloor,
kennen ook in het zuiden wel verdoffing als een aanpassing aan de Nederlandse
tendens; de jongere leenwoorden daarentegen, als machine en fabriek, verdoffen (nog
steeds volgens Stroop 1974: 328; vergelijk ook Predota 1980: 134) niet onder invloed van het ter plekke veel méér vertrouwde Frans dan in het noorden, en handhaven zich langer onverdoft tegen het endogene taalsysteem in en de aanpassing aan de
Nederlandse tendens is er "vertraagd". In het zuiden worden dergelijke leenwoorden
meer als "echte" Franse woorden beschouwd dan in het noorden en de zuiderling zal
minder snel geneigd zijn iets aan die wel vreemde, maar toch vertrouwde uitspraak te
veranderen. Ook Grootaers (1910: 136-139) geeft voorbeelden van verdoffing van
de protonische vocaal in Franse leenwoorden in het Tongerlands.
In Franse leenwoorden die hun klemtoon op de ultima bewaard hebben en
waarvoor bij Grootaers (1910), Cajot (1989) of Stevens (1986) is aangegeven dat
verdoffing kan optreden, is het handhaven van de gespannen volle voortoon een
teken van linguïstische convergentie ten opzichte van het Frans (Knops 1987) en
wijst verdoffing op verwijdering van de brontaal.
Om geschikte onderzoeksvariabelen voor dit verschijnsel te vinden is naar gevallen gezocht waar Cajot (1989) een Frans leenwoord opgeeft en waar in Stevens
(1986) twee uitspraakmogelijkheden worden gegeven: behoud van de "Franse" volle
voortoon en verdoffing ervan. Juist omdat de voortoonverdoffing een vaak en hevig
door puristen bestreden verschijnsel is, zijn in dit geval de voorbeelden zodanig
gekozen dat de woorden geen algemeen Nederlands zijn; dan zou immers handhaving van de volle voortoon óók kunnen wijzen op correcte standaarduitspraak volgens de uitspraakwoordenboeken, naar het hierboven gegeven model: manier naast
monier, enz. Bovendien wordt aangenomen (Martin 1968: 165) dat reductie ook
afhankelijk is van het consonantduster dat op de voortoon volgt: hoe opener of vrijer
de positie van de voortonige klinker is, des te eerder deze zal verdoffen (Martin zet
secuur tegenover bijvoorbeeld sectair); daarom is gekozen voor voorbeelden waarin de
voortonige klinker in open positie voorkomt.
In aanmerking voor de vragenlijst komen de volgende gevallen, respectievelijk de
achter- en voormondvokalen, met de bron van de ontlening, de betrokken klinker en
de twee realiseringen, niet en wel verdoft, die in Stevens (1986) en Cajot (1989)
worden gegeven (vergelijk ook vraag [lb] (dentiste) voor gedenasaleerde voortoon):
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wielrenner
centrale verw.
pochette
ritssluiting
trapper
handtas

bron-woord

vocaal

volle klinker

sjwa

vraag

coureur
chauffage
pochette
tirette
pédale
sacoche

[u]
[0]
[pi
[i]
[ç]
[a]

[киг0г]
[sofas]

[каг0г]
[safas]
[paset]
[tarnt]
[padal]

[4a]
[4b]
[4c]
[4d]
[4e]
[4f]

[pçset]
[tiret]
[pçdâl]
[sàkos]

[sakçs]

Het vooronderzoek11, opgezet om te controleren of de gekozen verschijnselen geschikt zijn om de hypothesen te testen, gaf geen aanleiding wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke opzet van de vragenlijst; de frequentie van de volle klinkers
was er in gebied A groter dan in gebied В en daar weer groter dan in gebied C. De zes
genoemde items zijn dan ook in ongewijzigde vorm uit de proefvragenlijst overgeno
men.
3.2.3 2. Nasale klinkers
Nasaliteit van klinkers is een verschijnsel dat betrekkelijk zeldzaam is in de Indoeuropese standaardtalen; behalve in het Frans komt het in Europa alleen voor in
enkele Keltische talen, het Portugees en het Pools (Nyrop 1963: 43; Ruhlen 1978:
233). Het verschijnsel betreft de assimilatie van een klinker met de direct daaropvol
gende nasale medeklinker (m, n, vtg) die vervolgens door die klinker wordt geabsor
beerd: [ап>ап>а] (Van Reenen 1981: 83-89; Thinnes 1981: 38).
Het algemeen Nederlands kent geen nasale klinkers; noch Van Loey (1959),
noch Van Bree (1987) spreken erover. Het verschijnsel is in sommige Nederlandse
dialecten overigens niet helemaal onbekend. Weijnen (1966: 253) wijst op vormen
als [du, dass] en [да] voor doen, dansen en gaan in delen van Vlaanderen, Zeeland en
Brabant. Weijnen (1991: 99) vermeldt het verschijnsel niet alleen voor de stads
dialecten van Amsterdam (zie ook Schatz 1986: 62-63), Brussel en Antwerpen, maar
wijst ook op Nijen Twilhaar (1990: 149-150), die het signaleert in Overijssel, en op
de inleiding van het WVD, waar het wordt gevonden in West- en Frans Vlaanderen
( WVD, Ini. 87). Voor Limburg zijn we het verschijnsel in de literatuur echter niet
elders tegengekomen dan in de beschrijving van de fonetische transcriptie van het
WLD (WLD.1,1: 50), waar wordt gesteld dat de gerekte (oorspronkelijk korte) ge
dekte klinker als in [gast] {gasi) ¡η sommige Limburgse dialecten "een weinig genasaleerd" wordt uitgesproken.
Wanneer een Frans leenwoord met een nasale klinker het Nederlands binnen
komt, is het te verwachten dat die nasale klinker zich in het algemeen snel zal
aanpassen aan het Nederlandse klanksysteem en verdwijnen. Blancquaert (1953)
geeft bij de behandeling van de nasale consonanten aan dat Zuidnederlandse dialectsprekers de neiging hebben om de klinkers die gevolgd worden door een nasale
medeklinker plus dentaal, te nasaleren. Hij corrigeert deze neiging en geeft dan ook
in de uitspraakwoordenlijst: [pia Ύρη] voor pUfond (255), [rande Vu/ voor rendez-
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vous (258) en [voIonKte.r] voor volontaire (266), naast overigens [¿а(п)уаагтэ],
[кага "te.na] en [resto"га] (gendarme (242), quarantaine (257), restaurant (259)), waar
de nasaal ook door een dentaal wordt gevolgd en de nasale klinker wordt getolereerd.
Zo staan er ook naast elkaar: [ro mansa] (romance 259) en [rane'sä.sa] (renaissance
258), zonder en met nasale klinker.
Grootaers (1910) vermeldt het bestaan van nasale klinkers in het Tongers van het
begin van deze eeuw niet; de klinkers zijn gedenasaleerd en (vaak) lang: [sarzä.nt]
(sergeant, het timmermanswerktuig, 137), [orof.nza] (oranje, 137) en [ma.n] (Armand,
290). Grootaers (1910: 28) beschouwt deze rekking als een overblijfsel van de oude
nasalering precies zoals hij het verschijnsel later ook voor het Antwerps beschrijft
(Grootaers 1946).
Behoud of verdwijning van de nasaalklanken in Franse leenwoorden is dan ook
een verschijnsel dat te vergelijken is met behoud of verdoffing van de voortoon, in
die zin dat behoud wijst op een convergente strategie ten opzichte van het Frans
(vergelijk paragraaf 3.2.3.1). Cajot (1989) geeft passim een twintigtal leenwoorden
waarin het behoud van de nasaal is aangetekend. Stevens (1986: xxv) merkt op dat de
nasaalklanken aan het slot van Franse leenwoorden door de meeste Tongernaren,
"en dan vooral van de volksklas" worden gedenasaleerd; "Franssprekenden doen dit
meestal niet omdat ze zich van de oorspronkelijke Franse uitspraak bewust zijn."
Ook voor dit verschijnsel is naar gevallen gezocht die in kaart zijn gebracht in
Cajot (1989) en voor welke twee mogelijke realiseringen, nasaal en denasaal, voor
het Tongers dialect in Stevens (1986) zijn opgegeven. Meer nog dan bij de in de
vorige paragaaf beschreven voortoon is het hier mogelijk de "fonetische dimensie" in
het onderzoek te betrekken. Tussen beide uitersten (Fr. [kötßr] — Tongers [kötßr])
ligt het half gedenasaleerde [kcntßr]. Zoals in paragraaf 3.1.4 is uiteengezet, is het
verantwoord dit verschijnsel schriftelijk af te vragen omdat aan de informant de
keuze wordt voorgelegd tussen drie onderscheiden en precies genoteerde realisaties,
waarvan hij er één moet aankruisen. Hij behoeft zelf geen uitspraakvormen te noteren.
Onderscheid is ook gemaakt tussen eenlettergrepige en tweelettergrepige woorden en, bij de laatste, tussen gevallen van denasalering aan het woordeinde of niet, en
onder woordaccent of niet; vergelijk het schema in Figuur 3.4 en paragraaf 3.2.3.4
over onverschoven en verschoven woordaccent.
Onder Figuur 3.4 en volgens het schema van deze figuur, zijn de voor de vragenlijst
in aanmerking komende gevallen in een lijst opgenomen. Hierbij is telkens ook de
plaats van het woordaccent aangegeven.
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Figuur 3.4
Schematisch overzicht van de plaats waar de nasale klinkers voorkomen in de variabelen
eenlettergrepig:

a-1

tweelettergrepig:

onverschoven vs verschoven accent
woordeinde

a-2

b

woordbegin

с

d

+nasaal

-nasaal

vraag
a-1 in woordeinde, onder accent (eenlettergrepig):
zekering, stop
plomb
[plö]
[plö]
[6e]
rem
frein
[frë]
[M]
[6fJ
a-2 in woordeinde, onder accent (onverschoven 2-1 type; vergelijk paragraaf 3.2.3.4, noot
23, over het woordaccent):
advertentie
annonce
[a*nös]
[a'nös]
[6c]
stroom
courant
[ku'rö]
[ku^rö]
[6d]
b in woordeinde, maar verschoven woordaccent (1-2 type; 2-1 type komt buiten Tongerlands
ook voor):
kelner
garçon
[*qarsö]
rqarsö]
[6a]
spaak, afdeling
rayon
l'rejö]
Î'rBJô]
[6b]
с in woordbegin en voortoon, bij onverschoven woordaccent (2-1 type):
teller, meter
compteur
[kö40r]
[kö'tßr]
[5a]
lamp, peer
ampoule
í&pul]
[ö*pul]
[5b]
d in woordbegin, bij verschoven woordaccent (1-2 type; 2-1 type komt buiten Tongerlands
ook voor):
geluksvogel
chancara
[^sösär]
[*sösär]
[5c]
houten vloer
plancher
[plösë]
[*plösë]
[5d].
Ook deze tien denasaleringsitems voldeden in het vooronderzoek12. Er was voldoende spreiding om ze alle te handhaven, maar de naar het Frans neigende, -t-nasaal,
antwoorden scoorden toch hoger dan verwacht, ten koste van de "midden"-uitspraak [kçntdr] en [ampul] met name in de gebieden A en B. Om de bedoelde
midden-uitspraak in ieder geval duidelijk als mogelijke realisatie aan te geven, is aan
de formulering van de vraag voor deze midden-uitspraak toegevoegd: "o»-achtig,
met een hoorbare n, zoals in kont: kon-teur", resp. "л/я-achtig met een hoorbare m
zoals in damp, am-poel", enz. Zie verder Appendix I.
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3.2.3 3. Woordgeslacht
Het behoud van het oorspronkelijke woordgeslacht in leenwoorden, dan wel aanpassing aan het geslacht van de lenende taal, is een erkend verschijnsel in de literatuur
over leenwoorden waaraan de mate van integratie van het leengoed in de ontlenende
taal is afte lezen. Oksaar (1972: 496) wijdt er een aparte paragraaf aan; zie ook
öhmann (1968). Haugen (1953) besteedt ruime aandacht aan de geslachttoekening
van Engelse leenwoorden in het Noors van de Verenigde Staten. Engelse leenwoorden in het Frans van Montreal zijn onderzocht door Poplack, Pousada &
Sankoff (1982) en Poplack &c Sankoff (1984). Zij komen tot een lijst van factoren
die geslachttoekenning beïnvloeden, maar de invloed van het woordgeslacht van de
brontaal blijft buiten beschouwing, omdat het Engels nu eenmaal maar één (of beter:
geen) woordgeslacht kent; vergelijk de kritische kanttekening van Corbett (1991: 70
- 82). Van belang is ook Smits & Koenen (1991: 27) over de alleen intern-Nederlandse redenen van geslachttoekenning aan Engelse leenwoorden in het Nederlands.
Treffers-Daller (1994:123-141) ruimt een apart hoofdstuk in over geslachttoekenning
van Franse leenwoorden in het Brussels Nederlands, waarbij het behoud dan wel de
verandering van geslacht onder invloed van de brontaal en het onderscheid met het
Standaard-Nederlands wordt benadrukt. Zie in dit verband ook Baetens Beardsmore
(1971b).
In het Standaard-Nederlands is het drie-genera-systeem van het Oudgermaans, ten
gevolge van de algemene deflexie van het morfologisch systeem, in de loop van de
laatste eeuwen vervangen door een twee-klassen-systeem (Van Bree 1987: 236). Al in
het Middelnederlands is het apocope-proces begonnen en daarmee de teloorgang
van de naamvallen en van het onderscheid tussen de mannelijke en vrouwelijke vorm
van het substantief. Het "gevoel voor mannelijk en vrouwelijk" (Van Loey 1959:
119) ging in die tijd al verloren. Het onderscheid bij de adnominale woorden is wel
langer bewaard, maar verdween al in de zestiende eeuw. Van Haeringen (1954: 3)
specificeert de bovenstaande uitspraak uitdrukkelijk tot de Noordnederlandse (in dit
geval boven-de-Moerdijkse) spreektaal, en stelt deze scherp gescheiden tegenover de
Zuidnederlandse "algemeen beschaafde" spreek- en schrijftaal, waarin het drie-genera-systeem wèl bewaard is gebleven. Hoppenbrouwers (1993: 109) beschouwt het
drie-genera-systeem van de zuidelijke dialecten als een geschikt verschijnsel om de
regiolectische tussenfasen van het standaardiseringsproces aan het licht te brengen.
In het Noordnederlands is er nu alleen nog sprake van de de— en de het—klasse;
pronominaal kent de eerste een hij- en zy-groep waarmee alleen onderscheid kan
worden gemaakt tussen personen. "Ze ligt in het bagagenet" kán in het Noordnederlands alleen op een vrouw of meisje slaan; elders wordt het zonder twijfel
begrepen als slaande op een jas of een andere vrouwelijk woord (Van Haeringen
1954: 4). In de standaardtaal van het noorden is het taalgevoel voor natuurlijk
geslacht verdwenen; vrouwelijke dieren als een koe of een merrie worden zonder
probleem met het pronomen hij aangeduid (Van Loey 1959: 120; Geerts 1968). Het
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oude klasse-parallellisme tussen naamwoorden en vervangende voornaamwoorden is
hier doorbroken. Zoals in het Engels duiden de naar mannelijk en vrouwelijk onderscheiden voornaamwoorden hij en zij (deictisch) personen aan, eerder dan dat deze
het mannelijk en vrouwelijk genus vervangen; die laatste twee zijn immers in een
soort utrum-klasse samengevallen (Royen 1936: 70-71; ook Corbett 1991: 309).
In de zuidelijke dialecten is het "gevoel voor het genus" beter bewaard gebleven
dan in de standaardtaal (Weijnen 1966: 299; Stevens 1986: xxxii). Van Ginneken
(1934b: 35) heeft een kaart getekend waarop is aangegeven waar men de drie geslachten (a) in alle gevallen, (b) meestal, (c) soms nog en (d) helemaal niet onderscheidt. Zie Figuur 3.5.
Figuur 3.5
Genusonderscheid in het bepaald lidwoord, naar Van Ginneken (1934b: 35)
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De Limburgse dialectspreker uit ons onderzoeksgebied is zich bewust van het woord
geslacht. Hij heeft de drie genera in zijn lexicon opgeslagen en kan dit te allen tijde
naar boven halen door middel van adnominale woorden zoals het onbepaald lid
woord of het bezittelijk voornaamwoord. Het Limburgse diasysteem kent de vol
gende vormen voor het onbepaald lidwoord (enkelv. 1ste naamv.) en voor het
bezittelijk voornaamwoord:

mann.
vrouw.
onzijd.

onbep.lidw.

bezitt.vnw.

bijvoorbeeld:

1(0)пэ]
[0n]
[0]

[mina]
[min]
[mi]

[mina) (man)
[min] (vrouw)
[mi] (kind).

Grootaers (1910: 163) vermeldt voor het Tongers dat in vele gevallen het geslacht
van het Middelnederlands is behouden, terwijl de Romaanse ontleningen doorgaans
het geslacht bewaren dat ze hebben in de taal waaraan ze ontleend zijn.
Grootaers somt lange lijsten leenwoorden op, waarvan het geslacht in het Tongers
verschilt van dat in het Nederlands. Met name zijn de twee lijsten opvallend lang
waar het Nederlands het neutrum heeft en het Tongers het mannelijk {altaar, biljart,
kaneel, konijn, lommer, enz.) of het vrouwelijk {avontuur, baldakijn, dozijn, failliet,
horloge, enz.) geslacht. Deze observatie komt overeen met hetgeen Salverda de Grave
(1906: 322) opmerkte over het geslacht van de Franse leenwoorden: dat zou bij
voorkeur het neutrum zijn. Geerts (1970: 44) is verrast over deze uitspraak en stelt
dat tenminste de Zuidnederlandse dialecten niet aan het neutrum wilden. Salverda
de Grave had alleen het Noordnederlands op het oog en dat geldt ook voor de van
het Tongers afwijkende geslachten in de lijsten van Grootaers (1910: 164-166). In
het zuiden zijn de meeste leenwoorden niet onzijdig; Van Beughem (1934: 49)
houdt er aan vast dat de Franse leenwoorden hun geslacht in de Zuidnederlandse
dialecten behouden, terwijl De Bont (1962: 313 noot 3) voor het Noordbrabantse
Oerle vaststelt dat ze alle mannelijk zijn.
Algemeen wordt deze bijzondere positie van de Zuidnederlandse dialecten ver
klaard door de overname vanuit het Frans door min of meer tweetaligen (Goemans
1937: 780; Pauwels 1938: 30 13 ); ook Royen (1936: 36) wijst op invloeden van
buiten bij veranderingen in de genuscategorieën. Maar op dat standpunt is, met
Geerts (1970), nogal wat afte dingen. Geerts stelt dat niet zozeer het vreemde genus
als wel de interne systematiek van het Nederlands, of van het ontlenende dialect,
bepaalt wat het genus van het leenwoord gaat worden. Dat kan het geslacht zijn {het
Gare du Nord, en het S-Bahnhof, vanwege het station; het château vanwege het kasteel;
Geerts 1970: 49-50), of ook de fonologische vorm. Wanneer bijvoorbeeld de oudere
leenwoorden op -age, zoals bagage, etage en courage vrouwelijk zijn, dan zullen nieuwere leenwoorden zoals chauffage, garage en hybride vormingen als lekkage, stelUge
zich daarbij aansluiten (Geerts 1970: 51). Treffers-Daller (1994: 133) constateert14
dat 4 5 % van de Franse leenwoorden in het Standaard-Nederlands het onzijdige
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geslacht krijgen, terwijl dit percentage voor het Brussels Nederlands slechts 8 be
draagt. Ze verklaart dit aanzienlijke verschil door het feit dat Franse leenwoorden,
waarvan het merendeel tweelettergrepig is met eindaccent, in het Standaard-Neder
lands het neutrum toegewezen krijgen vanwege analogie met de grote groep deverbale
naamwoorden, ook tweelettergrepig en met onbeklemtoond prefix, van het type
begin, gezag, verzet en ontwerp. Deze analogie werkt in Brussel niet of tenminste in
mindere mate vanwege de algemeen verbreide tweetaligheid en bekendheid met het
Franse genus (TrefFers-Daller 1994: 138, 141).
Zoals bij de verschijnselen voortoon en nasale klinkers hebben we ook hier gezocht
naar gevallen waarbij beide realiseringsmogelijkheden, +Frans en -Frans, i.e. wel of
geen aanpassing aan het Frans, in het materiaal van Stevens (1986) of Cajot (1989)
geattesteerd zijn.
De volgende gevallen komen in aanmerking om in de vragenlijst opgenomen te
worden:
a —ing woorden
Het Nederlandse suffix —ing-worat zeer vaak gebruikt om afleidingen te vormen
van werkwoorden die een handeling aanduiden en vormen dan abstracte woor
den zoals handeling zelf', aanmaning, lezing, paring, enz. (Van Loey 1959: 210211). Deze afleidingen zijn vrouwelijk. Er bestaat een groep Engelse leenwoorden
in het Frans, eindigend op —ing, die uit het Frans weer in het Nederlands zijn
ontleend, zoals camping, dancing, parking, living, enz. In het Frans zijn ze manne
lijk; in het Nederlands zou ook deze groep betrekkelijk recente leenwoorden,
analoog aan de groep als handeling (Geerts zou zeggen vanwege de "interne
systematiek") het vrouwelijk geslacht moeten krijgen. In de dialecten vindt men
ze soms als mannelijk in aansluiting bij het Frans; bij Cajot (1989) en in het
ZNWb komen ook beide geslachten voor.
In aanmerking komende —/«g-woorden zijn: camping [7a], living [7b] en building [7c].
b —age woorden
Er bestaat een grote groep oudere leenwoorden uit het Frans op —age die in het
Standaard-Nederlands alle vrouwelijk zijn: etage, passage, bagage; zie hierboven.
In het Frans (en ook in de Voerstreek, zie de kaarten in Cajot 1989) zijn ze
mannelijk; in het Tongerlands (Stevens 1986 en in Cajot 1989) komen beide
geslachten naast elkaar voor.
In aanmerking komen: garage [7d], chauffage [7e] en embrayage (in een auto) [7f].
с Merken van auto's gebruikt als soortnamen, zoals in: "Mijn buurman heeft een
Mercedes gekocht", of "Ik heb mijn Renault vanmiddag gewassen".
In het Frans zijn dergelijke woorden vrouwelijk, in het Nederlands mannelijk.
Cajot (1989: kaart 48) geeft voor Ziehen beide geslachten op.
In aanmerking komen: een/ene Mercedes [7g] en een/ene Renault [7h].
15
d In het vooronderzoek waren nog twee items aan deze categorie toegevoegd,
namelijk de/het bureau en de/het cadeau, waarin de Zuidnederlandse de-*/orm
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naast de Noordnederlandse het- отт waren gegeven. Zo goed als alle informan
ten kozen voor de Zuidnederlandse variant; met zo weinig differentiatie in de
antwoorden zijn deze twee items ongeschikt beoordeeld voor het verdere onder
zoek en uit de definitieve vragenlijst weggehaald.
De andere categorieën (zie Appendix II, sub 3a en 3b) gaven in het vooronderzoek
geen aanleiding tot wijziging van de vragenlijst.
3.2.3 4. Woordaccent
Onder woordaccenthandhaving wordt hier verstaan het behoud van de hoofdklemtoon
op de laatste lettergreep in aan het Frans ontleende woorden. Het onderzoek spitst
zich bij dit verschijnsel toe op leenwoorden waarin de oorspronkelijke eindbeklemtoning is gehandhaafd, terwijl daarnaast dezelfde leenwoorden in hetzelfde dialectgebied óók voorkomen met het algemeen vigerende Nederlandse woordaccentpatroon
waarin de hoofdklemtoon vóór in het woord ligt, op de eerste lettergreep of op de
voorlaatste, in elk geval niet op de laatste. Indien er sprake is van een mogelijke keuze
tussen eind- dan wel beginklemtoon en als er dan voorkeur wordt gegeven aan
eindklemtoon, dan wordt hier aangenomen dat de keuze voor handhaving van de
eindklemtoon heeft plaatsgegrepen onder invloed van het taalcontact met Waalssprekenden, of, anders gezegd: dat in dat geval de invloed van het Waalse voorbeeld
sterker is geweest dan die van het Nederlandse voorbeeld. Daarom lijkt onderzoek
naar het woordaccent een goed instrument om de invloed van taalcontact te meten.
Voordat kan worden vastgesteld of de plaats van de hoofdklemtoon van een
Frans of Waals leenwoord invloed heeft ondergaan van het Nederlandse woordaccent, is het nodig vast te stellen wat nu eigenlijk het Nederlandse woordaccentpatroon is.
In de beschrijvingen van het Nederlandse woordaccent zijn twee hoofdrichtingen te
onderscheiden, een meer traditionele en een modernere.
In de traditionele grammatica's van het Nederlands, waarin de argumenten
voornamelijk worden ontleend aan de diachronie16, wordt het Nederlands beschouwd
als een taal met beginaccent. Bij Van Loey (1959: 109) is de diachrone visie in de
beschrijving zelf van het accentpatroon opgenomen: "In het Nederlands is, in principe, het beginaccent van het Oudgermaans bewaard gebleven". Het woordaccent
van de Nederlandse erfwoordcn wordt hier dus beschreven als een Germaans accent:
het hoofdaccent ligt op de stamlettergreep, dat is de eerste lettergreep van het woord,
behalve wanneer deze eerste lettergreep een prefix zonder hoofdtoon is, als be—,
ver— of ge—, of wanneer er sprake is van suffixen die de klemtoon naar zich
toetrekken zoals in het suffix —lijk in ^toegeven - toegeeflijk (Blancquaert 1953:
142).
In deze visie hangt de definitie van leenwoorden samen met deze vaste plaats van
het hoofdaccent aan het begin van het woord. Omdat verreweg het grootste aantal
leenwoorden in het Nederlands afkomstig is uit het Frans (vergelijk Van Veen 1989:
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847-890, registers per ontlenende taal), kunnen leenwoorden, of "vreemde woorden" gedefinieerd worden als woorden die het hoofdaccent juist niet op de eerste
lettergreep hebben. Blancquaert (1953) wijdt een apart hoofdstuk aan het woordaccent van vreemde woorden, aan de uitspraak van deze woorden naar de patronen
in de uitlenende talen en aan de aanpassingen daarvan in het Nederlands. Pas naarmate deze vreemde woorden zodanig zijn aangepast dat ze "ingeburgerd" (vergelijk
noot 7) raken, kán het accent naar voren verschuiven (Blancquaert 1953: 171; zie
ook Koenen 1992). Van Marie (1980: 88) behandelt Latijnse leenwoorden met een
dergelijk versprongen accent en onderscheidt (naar Gaarenstroom 1897) een groep
met "grondige aanpassing", zoals "vlegel < fla"gellum, "zolder < so"hrium, "zeker <
se"curum (naast het latere se"cuur) naast een groep zonder veel aanpassing waarin in
feite alleen het accent versprongen is, zoals "altaar < altare of grammaticale termen
als "accusatief, "adjectief, enz. Met deze laatste groep worden dan de Franse leenwoorden vergeleken die met versprongen accent in het Nederlands zijn opgenomen,
zoals "harnas < har"nais, "hobo < hautbois17, "ratjetoe < rata"touille, enz.
Weijnen (1975: 209) noemt accentverspringing één van de criteria waarmee de
ouderdom van de leenwoorden uit de Latinitas bepaald kan worden. Abt < ab"bade,
"pelgrim < pere "grinu, proost < pro "vestu worden op grond van deze accentverspringing
als Romaans, als vóór-Frans beschouwd; zie ook Salverda de Grave (1906: 24).
Weijnen (1975) geeft aan dat dit criterium niet exclusief gebruikt mag worden:
accentverspringing komt ook in beslist jongere ontleningen voor zoals in "Matje <
Ma"thieu, ["kajëj < ca"hier en ["byrö] ("instelling") < bu"reau in Maastricht, alle
betrekkelijk jonge woorden (ook Salverda de Grave 1906: 128). Bij deze jongere
leenwoorden vermeldt Weijnen (1975: 231) ook uit het Maastrichts het doublet
["pompje]naast pom"pier (zie ook Endepols 1955: s.v. voor dit doublet) en ["zilë] <
gi"letvooT "vest" (vergelijk ook Roukens 1937: 199 en Kurris 1956). Vergelijk ook
nog "troffel naast tru"weel < truelL· (Kruijsen 1992: 19) en standaard tri "cot naast de
sportterm "tricot.
Accentverspringing van achter naar voren is dus zeker niet uitzonderlijk in de
diachrone ontwikkeling van Romaanse leenwoorden. Van Coetsem (1988: 156)
beschouwt dergelijke woordaccentverspringingen (hij noemt als voorbeeld "hospitaal
< Oudfrans hospi"tal) als aanpassingsverschijnselen ("adaptation phenomena") 18 . Het
onderhavige onderzoek richt zich op de leenwoordengroep waarin die aanpassing
nog niet vastligt, waar beide mogelijkheden in de plaatselijke dialectuitspraak aanwezig zijn en het proces van "nativization" op heterdaad te betrappen is.
Meer recente taalbeschouwing is echter niet primair historisch gericht; er wordt dan
een strikt synchrone beschrijving van de actuele taalfeiten gehanteerd". In een dergelijke visie wordt het woordaccent van het Nederlands juist achter in het woord
gesitueerd, of wordt tenminste de beklemtoning van achter uit (van rechts naar
links) berekend. Van "tweelettergrepige woorden met beginaccent" zoals "zwaluw of
"altaar spreekt men dan als van "woorden met de klemtoon op de voorlaatste lettergreep" (Van den Berg 1972; Kloeke 1975; Kooij 1978; Neijt & Zonneveld 1982;
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vooral in aansluiting bij Chomsky & Halle 1968 voor het Engels). De voornaamste
veroorzaker van deze tegenovergestelde visie op het Nederlandse woordaccent is het
grote aantal woorden met eindaccent. Deze groep bestaat uit de al genoemde woorden met prefixen zonder hoofdtoon {be—, ge—, ver—> enz.), waarbij zich een
eveneens grote groep "ingeburgerde" vreemde woorden met de klemtoon achteraan
voegt20, die hierboven juist om die reden als leenwoorden werden gedefinieerd.
Strikt synchroon beschouwd heeft deze theorie beslist veel voordelen. Het voornaamste voordeel is wel dat de taalgebruiker bij een woord als konijn niet de notie zal
ontwikkelen dat dit woord vreemd is aan zijn lexicon omdat het een afwijkend
accentpatroon zou hebben. Integendeel. De eerste intuïtie is juist dat konijn een
eigen, niet-vreemd woord is, en dat dus ook het eindaccent niet vreemd is en voorkomt naast beginaccent in woorden als ijsco of rijkdom. De basisaanname van deze
opvatting is dan ook dat klemtoon te maken heeft met de lettergreepstructuur van
het woord, met de fonetische "zwaarte" van de lettergreep, i.e. ij in gesloten lettergreep (Zonneveld 1993: 211).
Sindsdien zijn er pogingen ondernomen om de tegenstelling tussen deze twee
opvattingen, het Nederlands beschouwd als een taal met beginklemtoon of als een
taal met eindklemtoon, te overbruggen. Booij (1977: 67) ontwierp de "Alternating
Stress Rule", waarbij het hoofdaccent wordt onderscheiden van het bijaccent —en
deze twee wisselen dan van plaats in woorden als ^eiUndoï ''herberg—, ten einde de
"Main Stress Rule" voor eindaccent te kunnen handhaven. Een hiermee samenhangende overbruggingspoging is de "hangmattheorie" van Trommelen en Visch (1992)
waarin wordt beschreven dat er in lange woorden met eindaccent, zoals encyclopedie,
een versterkt bijaccent op de eerste lettergreep valt, terwijl er juist in lange woorden
met beginaccent, zoals 'badhanddoeklus, een dergelijk versterkt bijaccent op de laatste lettergreep terecht komt en zo ontstaan dan uitspraakvarianten als 'encyclope^die
en ^badhanddoek'lus. Van Marie (1980: 117) opteert voor een "Two-Pattern Approach", beide accentpatronen zijn evenwaardig en de realisering van begin- of
eindaccent is onvoorspelbaar (Van Marie 1980: 93; vergelijk ook Van Coetsem
1988: 152). Problematisch echter bij al deze constructies blijven de leenwoorden uit
talen met een afwijkend klemtoonpatroon (Neijt & Zonneveld 1982: 540) en vooral
van het standaardpatroon afwijkende realisaties van klemtoon in regionale varianten
van het Nederlands, waarvan Grootaers en Grauls (1930: 142-144) al opmerkten dat
deze zich aan de algemene regels onttrekken.
Voor onze studie is het niet noodzakelijk een positie in te nemen in deze discussie;
wel is van wezenlijk belang vast te stellen wat hier onder leenwoord, en wat onder het
"normale" Nederlandse woordaccentpatroon wordt verstaan. Welnu, in een diachrone
beschouwing als deze, waarbij taalveranderingsprocessen worden beschreven, is het
diachrone kader het meest voor de hand liggende. Juist omdat de noties leenwoord
en woordaccent in deze studies aan elkaar gekoppeld worden, is het goed bruikbaar
voor ons onderzoek.
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Het is dus vanaf nu ondubbelzinnig wanneer we stellen dat leenwoorden uit het
Frans in het Nederlands bij binnenkomst een finaal woordaccent hebben en dat bij
inburgering van dat woord een verschuiving optreedt naar voren. N1. ga "rantie is een
leenwoord uit het (oud)Frans garantie (twaalfde eeuw). In het Algemeen Zuidnederlands is het woordaccent finaal, zoals in het Frans, garan "tie. In het noordelijke
Standaard-Nederlands is het accent verschoven van de laatste naar de voorlaatste
lettergreep: ga"rantie. In sommige zuidoostelijke dialecten is het woordaccent nog
verder "gegermaniseerd" (of "genativiseerd", vergelijk noot 18) in de uitspraak ^garantie (Stevens 1986: 165). Wanneer we aan het zuidoostelijke deel van de taalgrens
een uitspraak als garan "tie zouden vinden, zou dat wijzen op invloed van het Frans,
iets waarvoor Blancquaert (1953: 142) de Zuidnederlandsspreker waarschuwt. Zo
eenvoudig liggen de zaken echter niet; er is een complicerende factor.
Het is zeker zo dat in het algemeen de leenwoorden uit het Frans in het Nederlands
hun accent op de laatste lettergreep behouden (Salverda de Grave 1906: 127). Zo
ook in Haspengouw. Zowel Cajot (1989: passim) als Stevens (1986) geven bijvoorbeeld /ra "mçrk] (remorque), "aanhangwagen"; [а "nos] (annonce), "advertentie"; /a "fis]
(affiche), "aanplakbiljet, poster"; [ö"zm] (angine), "keelontsteking" en [öti"gel] (antigel), "antivries", enz. alle met finaal accent. Voor dit deel van ons onderzoek is deze
groep leenwoorden met niet-verschoven klemtoon niet interessant; er is geen variatie
in te vinden.
Daarnaast vinden we een tweede groep recente leenwoorden met versprongen
accent dat kenmerkend is voor het Zuidnederlands. Bedoeld zijn hier woorden als
pyjama, dynamo of torpedo, en stylo, cacao of cinema, die in het Zuidnederlands alle
beginaccent kennen. Ongelukkigerwijze besteedt het ZNWbgeen aandacht aan woordaccent en ook in de ANS komt dit verschijnsel niet voor. Van Coetsem (1988: 156)
behandelt het wel en stelt het op één lijn met de accentverspringing door aanpassing
in de al genoemde standaardvorm "hospitaal. Hij ziet in uitspraakvarianten als ^pyjama of "torpedo dezelfde "neiging tot beginaccentuatie" ("word initial prominence")
als in "hospitaal, dat zich ook uit een drielettergrepig Frans leenwoord met eindaccent heeft ontwikkeld. Aan de basis van de zuidelijke variant "pyjama ligt, volgens
Van Coetsem (1988: 157), niet de Noordnederlandse uitspraak pyjama, maar de
Franse pyja"ma21 en het verschijnsel is dan te vergelijken met de Engelse uitspraak
"Vanderbilt van de Nederlandse familienaam Van der "Bilt. De uitspraakvarianten
van het woord garantie tonen de drie stappen van beklemtoning in ons onderzoeksgebied: naast het standaard ga"rantie22 vinden we het Franse patroon in garan "tie en
ook het Zuidoostnederlandse "garantie, (beide in Cajot 1989: 110 en in Stevens
1986 s.v.) en de laatste variant laat zich inderdaad, naar de suggestie van Van
Coetsem, vergelijken met het Engelse "guaranty naast guaran "tee.
Met dit laatste voorbeeld zijn we al beland in een derde groep leenwoorden,
waarin het woordaccent een bijzondere ontwikkeling toont: met name in het Tongers
en het Tongerlands vindt men gevallen van verdergaande verspringing van het woordaccent in woorden waarin zich dit verschijnsel noch in het Standaard-Nederlands,
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noch ook in het algemeen Zuidnederlands voordoet. In Stevens (1986) komt dit
verschijnsel in enkele honderden gevallen voor; bij voorbeeld in [Ъгіке] (briquet),
"aansteker"; ['betö] (béton), "beton" of in drielettergrepige woorden, zoals: ['акэіи]
(acajou), "mahonie" en het al genoemdevgarantie. Over dit verschijnsel zegt Grootaers
(1910: 134) dat het Tongers een "afkeer" heeft van de 2-1 2 3 klemtoon in de nieuwere
ontleningen aan het Frans, bij voorbeeld in soirée, veston, canapé 24, die worden
gerealiseerd met 1-2 betoning. Weijnen (1966: 272) verbindt dit verschijnsel met
het "centraliserend accent", de neiging om slechts één lettergreep van een woord, en
wel de eerste, klankkleur te geven25. Zo wordt vrouwmens'm het Tongers tot [vrçmasj,
gasthuis tot [gastas], vrijthof lot [vrajtaf] en bedevaart tot [bhvst] (zie ook Grootaers
1910: 140).
We zullen voortaan dit Centraalhaspengouwse verschijnsel van voorkeur voor
beginaccent in recente leenwoorden uit het Frans het "T-effect" noemen (van:
"Tongerlands-efTect"); het zal een belangrijke rol vervullen in hoofdstuk 4.
In sommige gevallen is er sprake van weifeling of onzekerheid en geeft Stevens
(1986) een dubbele realisatie. Ook Grootaers (1910: 166) geeft hiervan een voorbeeld {bouillon (met accentpatroon 2-1) komt voor naast ['buljçn] (met patroon
1-2)). Zoals bij de voorgaande verschijnselen zijn ook hier juist de gevallen waar
zowel een Franse als een niet-Franse variant geattesteerd zijn, voor ons onderzoek
van belang. Het Haspengouws dialect laat beide klemtoon-patronen toe; daarom
zijn in eerste instantie de volgende elf gevallen opgenomen in de proefvragenlijst van
het vooronderzoek.

"waarborg"2li
"pistool"
"tandarts"
paspoort
ook:
verder:

bron:

gerealiseerd als:

garantie
revolver
dentiste
passeport
portemonnaie/
portefeuille
pyjama
dynamo
bikini
cinema
pistolet

['garantì] 1-3-2
[ra'vçlvar] 3-1-3
['dötis] of ['dötis] 1-2
['päspör] 1-2
['pprtmonç] 1-3-2 —
['pizjama] 1-3-2
['dinnamo] 1-3-2
ГЫкіпі] 1-2-2
['sinnama] 1-3-2
['pístale] 1-3-2

naast:
[gàran'ti] 2-3-1
/re эі 'ver] 2-3-1
[da'tìs] 3-1
[pus 'por] 2-1
[porta'fui] 2-3-1
of: [pçrta'f0¡] 2-3-127
Fr. pyja 'ma
Fr. dyna'mo
Fr. biki'ni
Fr. cine'ma
Fr. pisto 'let.

In het vooronderzoek bleek dat de spreiding tussen het eindaccent en het beginaccent over de drie gebieden alleszins redelijk was; opvallend zwak scoorde de (Noord)Nederlandse standaard met accent op de voorlaatste lettergreep, als in garantie, dat
alleen in gebied A, dus vlak bij de taalgrens, slechts één maal voorkwam. Omdat deze
prefinale realisatie niet de hoofdaandacht in dit onderzoek heeft waar het immers
gaat om finaal dan wel initieel accent, hebben we aan de formulering van de vraag
niets gewijzigd. Wel zijn er aan de bovenstaande elf gevallen nog drie in de defini-
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tieve vragenlijst toegevoegd waarvan Stevens (1986) het Tongers 1-2-patroon attesteert, terwijl elders de eindklemtoon wordt opgegeven: restaurant, patiss(e)rie en frigo
(De Rons, 1972: 60 en kaart 5).
Samenvattend zijn de volgende gevallen van mogelijke accentverspringing aan de
informanten gepresenteerd (tussen vierkante haakjes is telkens het vraagnummer van
de vragenlijst, zie Appendix I, vermeld):
Cluster 1, tweelettergrepige leenwoorden, met een mogelijk niet-Frans beginaccentof Frans eindaccent-patroon:
dentiste
[la]
paspoort
[3b]
frigo
[3c]
Cluster 2, drielettergrepige leenwoorden, waarin 3 accentpatronen mogelijk zijn:
Zuidnederlands (dialectisch) beginaccent, Noordnederlands middenaccent (behalve
in cinema en pistolet) en Frans eindaccent:
garantie
[2a]
pyjama
[2b]
dynamo
[2c]
cinema
[2d]
bikini
[2e]
pistolet
[2f]
Cluster 3, meerlettergrepige leenwoorden met zwakke middensyllabe(n), met een
mogelijk niet-Frans beginaccent- of Frans eindaccent-patroon, zoals in cluster 1 :
portemonnee
[3d]
portefeuille
[3e]
restaurant
[3f]
patisserie
[3g]
Cluster 4, drielettergrepig leenwoord, waarvan de eerste lettergreep zwakbetoond is;
Frans eindaccent is mogelijk naast niet-Frans accent op de middensyllabe:
revolver
[3a].
3.2.3 5- Heteronymie
Als laatste leenverschijnsel is aan de informanten ook een aantal gevallen van heteronymie-keuze voorgelegd, de vraag namelijk welke van enkele mogelijke benamingen
voor een bepaalde zaak of begrip hij het vaakst in zijn dialect gebruikt. Onder die
voorgegeven twee of drie mogelijke benamingen was er telkens tenminste één (eventueel dialectisch) Franse. Een keuze ten gunste van de leenwoordvariant boven de
andere, Nederlandse of dialectvariant, kan dan op dezelfde manier geïnterpreteerd
worden als de keuze voor Franse varianten in de voorgaande verschijnselen.
In een vijftiental kaarten van Cajot (1989; zie hierboven Figuur 3.3) komt
heteronymie voor: de meest zuidelijke van zijn Belgisch Limburgse plaatsen hebben

Opzet en uitvoering

67

een Frans leenwoord; de meer noordelijke de Nederlandse variant. Zo komen op zijn
kaarten de volgende heteroniemen naast elkaar voor (resp. de noordelijke en de
zuidelijke variant):
boekenrek naast étagère (krt. 77);
vulhaard naast foyer offeu continu (krt. 93);
groenten naast légumes (krt. 186);
kunstmest en chimique naast vreemd mest en engrais (kit. 262);
spatbord (van een auto); naast garde-boue (krt. 399).
Meer specifiek komt in de volgende kaarten van Cajot (1989) het Franse heteroniem
alléén in Ziehen ( Q 179, dus vlak tegen de taalgrens aan, zie par. 3.1.2) voor:
ascenseur, in de kaan "lift" (127);
cache-poussière-, in de kaart "stofjas" (241);
haut-parleur, in de kaart "luidspreker" (277);
pamplemousse; in de kaart "grapefruit" (330);
garde-boue-, in de kaart "spatbord (van een fiets)" (398);
contribution; in de kaart "belasting" (423);
essoreuse, in de kaart "centrifuge, droger" (504).
Van synonymie28 (het Franse en het Nederlandse woord komen beide voor) is sprake
in de volgende kaarten van Cajot (1989):
auto en voiture (in kaart 46);
verlof en congé (in kaart 46);
brandweer en pompiers (in kaart 143);
gevang en prisong (in kaart 185);
deurwaarderen huissier (in kaart 188);
draagbare radio en portatif '(in kaart 245; ook in De Rons 1972: kaart 12);
bic en stylo (in kaart 258, "balpen");
vervelenden embêtant {in kaart 273);
zeverlapen bavet (in kaart 275, "slabje");
schrift, schrijfboeken cahier (in kaart 395);
vaart, snelheiden vitesse (in kaart 464);
drinkgelden service (in kaart 479, "fooi");
In de volgende kaarten van Cajot (1989) is er instabiliteit: er is sprake van zowel
geografische spreiding als van vele dubbelopgaven. Deze gevallen komen zonder
meer in aanmerking opgenomen te worden in de vragenlijst van ons onderzoek; het
zijn (n=5):
coca-cola (kaart 89, naast cola, k'oka en kok'a);
[8a]
schrikdraad (kaart 114, naast elektrieken elektrieke draad);
[8b]
kauwgom (kaart 234, naast chicklet, chiqueen chewing);
[8c]
schakelaar (kaart 370, naast knop en interrupteur);
[8d]
advertentie (kaart 518, naast recUmeen annonce).
[8e].
In het vooronderzoek29 spreidden de antwoorden op deze vijf heteronymie-vragen
wel, maar de spreiding verschilde sterk per item. Dat was de reden om het aantal
items in de definitieve vragenlijst te verdubbelen van vijf naar tien. Daartoe zijn uit
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de bovenstaande groep synonymie-gevallen van Cajot (1989) nog aan de vragenlijst
toegevoegd:
auto I voiture
[8fJ
brandweer /pompiers
[8g]
gevangenis / gevang / prisong
[8h]
slabje I zeverlapje I bavet
[8i]
draagbare radio ¡portatief
[8j].
3.2.4 Taahttitude, vragen over stellingen
Het taalkundig deel van de vragenlijst wordt gevolgd door een deel met stellingen
over de talige situatie in het gebied, waarbij de informanten rechtstreeks gevraagd is
aan te geven of en in welke mate ze het met een dergelijke stelling eens of oneens zijn.
Het doel van dit onderdeel van het onderzoek is na te gaan of de attitude van de
informant ten opzichte van het Frans en van ontleningen uit het Frans samenhang
vertoont met het taalgedrag, dat hij even tevoren in het taalkundig deel van het
onderzoek van zichzelf geschetst heeft. De vraag zou daarmee beantwoord kunnen
worden of een positief-geladen attitude (een psychologische convergentie) ten opzichte van de Waalse buur een leengedrag te zien geeft dat afwijkt van het gedrag van
degene die een afkeer (negatief geladen attitude, psychologische divergentie) van die
buur heeft. Zie paragraaf 2.2 over de samenhang tussen attitude en accommodatie.
Onder attitudes wordt in taalkundig onderzoek verstaan: het geheel aan ideeën,
gevoelens en (vooroordelen dat men heeft omtrent taalvariëteiten, taalgebruikers en
hun taalgedrag (Knops & Van Hout 1988:4) en dat mogelijkerwijs van invloed is op
eigen taalgedrag, vergelijk hypothese 4 in paragraaf 2.3. Die oordelen betreffen dan
gepastheid, correctheid, schoon- en lelijkheid van de in het onderzoek betrokken
taaluitingen. Deze attitudes worden verondersteld aangeleerd te worden als deel van
een cultureel bepaald systeem; ze zijn dan ook algemeen verspreid onder onderscheiden groepen van een taalgemeenschap en zijn van betekenis voor het taalgedrag van
die betrokken groep.
Er is sinds de jaren zeventig veelvuldig onderzoek gedaan naar de attitudes van
Vlamingen (en ook van Nederlanders) tegenover hun eigen en andermans taal van
het zuiden en van het noorden, en ook naar attitudes van Vlamingen tegenover het
gebruik van het dialect naast het algemeen Nederlands (Hagen 1980; Knops 1982;
zie De Caluwe 1991 voor een recent overzicht). Studies over de attitude van Vlamingen tegenover de taal van de Walen, tegenover Franse leenwoorden en tweetaligheid,
zijn er daarentegen (nog) niet.
Er zijn verschillende manieren om dergelijke attitudes te meten (Knops 1983;
Knops & Van Hout 1988: 7-8; Diederen, Hos, Münstermann & Weistra 1980: 40),
afhankelijk van het type onderzoek dat wordt uitgevoerd en van de informatie die
men via de meting wil verkrijgen.
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In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de directe attitude-meting door
middel van een vragenlijst met stellingen waarvan de antwoorden moeten worden
ondergebracht in een gestandaardiseerde variabiliteitsschaal, een zogenaamde
Likertschaal (Knops 1987: 27). Een dergelijke vragenlijst bestaat uit een verzameling
met zorg op hun discriminerend effect geselecteerde uitspraken of stellingen (items)
over een bepaald object of over een groep samenhangende objecten. In dit onderzoek
zijn die samenhangende objecten: de positie van het Frans in Vlaanderen, in het
bijzonder die van de leenwoorden uit het Frans (of Waals) in het eigen dialect, en de
positie van dat eigen dialect. De informant spreekt zijn oordeel uit over deze stellingen en tekent zijn mening daarover aan op een vijfpuntenschaal.
Voor dit onderzoek is een proefserie stellingen rond vier samenhangende objecten
opgezet, geïnspireerd door een drietal voorbeeld-studies: Van 't Hof e.a. (1978) en
Withagen (1990), over attitudes van Nederlanders tegenover Engelse leenwoorden,
en Diederen e.a. (1980) over attitudes van Nederlanders tegenover dialect. Die vier
objecten zijn:
1. Attitude tegenover Franse leenwoorden in het eigen dialect. Het gaat hier om
leenwoorden die als zodanig door de informanten kunnen worden herkend.
2. Attitude tegenover Franse leenwoorden in het Algemeen Zuidnederlands. Object 2
is daarmee algemener van reikwijdte dan object 1. Franse elementen zijn immers
in het Zuidnederlands één van de meest saillante punten van onderscheid ten
opzichte van het Noordnederlands. Deze attitude kan een emancipatorisch aspect
in zich hebben; men kan zich afzetten zowel tegen Franse elementen in het
Zuidnederlands als tegen de Noordnederlandse norm.
3. Attitude tegenover het belang van Frans-Nederhndse tweetaligheid^ België. Hier
gaat het om de positie van het Frans en niet zozeer om Franse leenwoorden in het
(Zuid)Nederlands.
4. Attitude tegenover dialectgebruik naast het Algemeen Nederlands of Algemeen
Zuidnederlands. Deze meer algemene attitude over de positie van het dialect ten
opzichte van de positie van het formelere domein van de standaardtaal kan de
resultaten van de voorgaande attitudes beïnvloeden.
Voor elk van deze vier objecten werden acht stellingen geformuleerd: vier positief
geformuleerde en vier negatief geformuleerde. Deze 32 stellingen werden in een
willekeurige volgorde geplaatst en als deel 3, "Vragen over stellingen", met een korte
instructie, in de proefvragenlijst opgenomen. Onder elk van deze vragen werd een
"balk" afgedrukt waarin de vijf hokjes voorkwamen van een vijf-puntsschaal. Aan de
informanten van het vooronderzoek is gevraagd de vragen te beantwoorden in deze
vorm:

70

Hoofdstuk 3

(1) (2) (3) (4) (5)
ermee eens

hokje
hokje
hokje
hokje
hokje

|

ermee oneens

(1) voor: helemaal mee eens;
(2) voor: tamelijk mee eens;
(3) voor: niet mee eens, maar ook niet mee oneens;
(4) voor: tamelijk mee oneens;
(5) voor: helemaal mee oneens.

In het vooronderzoek bleek de boudheid van de stellingen soms een gevoelige snaar
te raken. Twee informanten reageerden onverwacht fel op de gestelde vragen en
weigerden ze in te vullen. Daarbij werd als reden opgegeven dat men zich niet met
politiek wenste in te laten. De proefenquête leverde 13 volledig ingevulde lijsten op
die aan een analyse konden worden onderworpen; 10 van de oudere groep en 3 van
de jongere groep informanten.
De proefenquête was noodzakelijk om de items te testen op hun discriminerende
waarde. Het doel van het vooronderzoek was immers na te gaan of de gepresenteerde
stellingen wel voldoende spreiding vertoonden in de scores. Anders dan in het taalkundige deel van de vragenlijst, waar verschillende items van hetzelfde verschijnsel
konden worden gecombineerd en de uitkomsten voor de drie gebieden onderling
konden worden vergeleken, zijn hier de items afzonderlijk getoetst op de spreiding
van de scores. Het aantal lijsten was te weinig talrijk om ook nog berekeningen per
gebied uit te voeren.
Om de spreiding van de scores te vinden werden de gemiddelde scores en de
standaarddeviatie van de antwoorden in een statistische analyse berekend. Is de
gemiddelde score gelijk aan 1, dan zijn alle informanten het niet alleen eens met de
stelling, maar het ook onderling eens. De stelling is "een waarheid als een koe" en de
vraag is ongeschikt om verschillen tussen personen te meten. Ligt de waarde op 5,
dan zijn de informanten het allen oneens met de stelling en ook dan is de vraag
ongeschikt voor verder onderzoek. De vragen waarop alleen 1 of 5 wordt gescoord
moeten derhalve zonder meer vervangen worden. Maar ook de gemiddelde scores
tussen 1.00 en 2.00 aan de ene zijde en 4.00 en 5.00 aan de andere verdienen nadere
bestudering, omdat daaronder moet worden verstaan dat de informanten zeer weinig
van elkaar verschillen in hun oordeel en de vraag een open deur-vraag zou kunnen
zijn. Alleen wanneer de standaarddeviatie in de genoemde bereiken groter dan 1.00
is, is de stelling bruikbaar. Ook voor de scores tussen 2.00 en 4.00 geldt dat de
standaarddeviatie groter dan 1.00 moet zijn, wil de betrokken stelling geschikt zijn
voor het hoofdonderzoek. Wanneer alle informanten immers dezelfde score 3 aan
een stelling toekennen, is het gemiddelde wel "veilig", maar worden er geen verschillen tussen informanten gemeten, is de stelling niet discriminerend en dus niet geschikt om te worden gebruikt in de analyses.
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Zoals gezegd bevatte de proeflijst 32 stellingen: 4 objecten met telkens 4 positief
geformuleerde en 4 negatief geformuleerde stellingen of beweringen die in een at
random volgorde aan de informanten werden voorgelegd.
In het onderstaande wordt telkens per object uiteengezet welke stellingen in het
vooronderzoek zijn gebruikt, de positief en de negatief geformuleerde series, en hoe
erop werd gescoord in het vooronderzoek (gemiddelde score en standaarddeviatie).
Vervolgens wordt een beknopte evaluatie gegeven en wordt uiteengezet of en waarom
het noodzakelijk was sommige stellingen door andere formuleringen te vervangen
voor het hoofdonderzoek. Tenslotte worden de twee series herziene stellingen opnieuw gegeven, nu in de precieze formuleringen van het hoofdonderzoek, met het
willekeurig gekozen volgnummer in de definitieve vragenlijst (zie Appendix I).
3.2.4

1. Franse leenwoorden in het eigen dialect

Stellingen uit het vooronderzoek:
gemidd.
positieftegenover Franse leenwoorden in de dialecten van Haspengouw
1. In deze streek heb je gewoon veel Franse leenwoorden nodig.
3.15
2. Franse woorden in mijn dialect klinken sympathiek.
2.54
3. Franse woorden in mijn dialect klinken vriendelijk.
1.85
4. Franse leenwoorden zijn even geschikt als Nederlandse woorden.
3.15
negatieftegenover Franse leenwoorden in de dialecten van Haspengouw
5. Het gebruik van Franse woorden in mijn dialect is volslagen
overbodig.
4.46
6. Franse woorden in mijn dialect klinken lelijk.
4.77
7. Franse woorden in mijn dialect zijn te onnauwkeurig.
3.92
8. Er zijn altijd Nederlandse equivalenten voor Franse leenwoorden
in mijn dialect voorhanden.
3.83

standd.
1.46
1.27
0.90
1.63

0.78
0.60
1.26
1.27

Bij object 1, houding tegenover Franse leenwoorden in het eigen dialect, bleef de
spreiding in 5 van de 8 gevallen binnen de hierboven aangegeven veilige zone: voor
de nummers 1, 2, 4, 7 en 8 ligt het gemiddelde tussen 2.54 en 3.92 en is de laagste
standaarddeviatie 1.26. Deze vijf stellingen konden worden behouden voor het hoofdonderzoek.
Met één positief geformuleerde stelling, 3, waren de informanten het in hoge
mate eens; de stelling scoorde laag (gemiddelde 1.85 met standd. 0.90). Deze score is
op z'n minst verrassend omdat de formulering van stelling 2 op het eerste gezicht
sterk op deze stelling 3 lijkt.
Met twee negatief geformuleerde stellingen, 5 en 6, was men het in hoge mate
oneens; de stelling scoorde hoog (gemiddelde 4.46 en 4.77 met standd. 0.78 en
0.60). De drie stellingen hingen samen en betroffen uitspraken met kwalificaties
betreffende het dialect als "vriendelijk, sympathiek, lelijk en onnauwkeurig". Op
grond van deze bevindingen zijn de formuleringen in deze categorie, hoewel ze op
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zich veilig scoorden in het vooronderzoek, meer op elkaar afgestemd, aangescherpt
en verduidelijkt, zodat in de definitieve vragenlijst zijn opgenomen:
Aangepaste stellingen, gebruikt in het hoofdonderzoek:
nr.
positief tegenover Franse leenwoorden in de dialecten van Haspengouw
1. In mijn dialect heb je gewoon veel Franse leenwoorden nodig.
2. Franse woorden in mijn dialect klinken vriendelijk.
3. Ik vind het gebruik van Franse woorden in mijn dialect heel mooi.
4. Franse leenwoorden in mijn dialect geven precies weer wat ik wil zeggen.
negatief tegenover Franse leenwoorden in de dialecten van Haspengouw
5. Het gebruik van Franse woorden in mijn dialect is volslagen overbodig.
6. Franse woorden in mijn dialect klinken onsympathiek.
7. Het gebruik van Franse woorden in mijn dialect is lelijk.
8. Er is altijd een Nederlands woord te vinden voor wat je met een Frans
leenwoord wilt zeggen.
3.2.4

2. Franse leenwoorden in Algemeen

[9]
[14]
[19]
[24]

[29]
[1]
[5]
[ 10]

Zuidnederlands

Stellingen uit het vooronderzoek:
positief tegenover Franse woorden in AZN
9. Franse woorden klinken heel beschaafd in het Vlaams.
10. Franse woorden in het Vlaams klinken heel vertrouwenwekkend.
11. Franse leenwoorden versterken het gevoel van eigenwaarde van de
Vlaming tegenover de Nederlander.
12. Franse woorden zijn van oudsher een verrijking van de
Nederlandse taal.
negatief tegenover Franse woorden in AZN
13. Franse woorden in het Vlaams klinken heel slordig.
14. Franse woorden klinken heel onverzorgd in het Vlaams.
15. Ik zal pas Franse woorden gebruiken als het niet lukt daarvoor
een Nederlands woord te vinden.
16. Als de Franse leenwoorden zouden verdwijnen, zou de
onderlinge verbondenheid van de Vlamingen verminderen.

gemidd.

standd.

3.31
3.15

1.44
1.40

3.31

1.55

3.00

1.47

3.25
2.85

1.60
1.73

3.08

1.56

3.92

1.26

Bij object 2, houding tegenover Franse woorden in het Algemeen Zuidnederlands,
waren zowel de gemiddelden als de standaarddeviaties voor alle 8 stellingen in orde.
D e gemiddelden lagen tussen de 2.85 en 3.92; de standaarddeviatie was overal hoger
dan 1.26. D e stellingen die voor dit object waren geformuleerd zijn dan ook gehandhaafd voor de definitieve vragenlijst; alleen is hier en daar een formulering iets
bijgesteld. D e stellingen voor deze paragraaf zijn dan ook als volgt:
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Aangepaste stellingen, gebruikt in het hoofdonderzoek:
nr.
positief tegenover Franse woorden in AZN
9. Franse woorden klinken heel beschaafd ¡n het Vlaams.
10. Het gebruik van Franse woorden in het Vlaams wekt veel vertrouwen.
11. Franse leenwoorden versterken het gevoel van eigenwaarde van de Vlaming.
12. Franse woorden zijn van oudsher een verrijking van de Nederlandse taal.

[21]
[26]
[31]
[3]

negatief tegenover Franse woorden in AZN
13. Het gebruik van Franse woorden in het Vlaams geeft een slordige indruk.
14. Franse woorden klinken heel onverzorgd in het Vlaams.
15. Ik zal pas Franse woorden gebruiken als het niet lukt daarvoor een
Nederlands woord te vinden.
16. Als de Franse leenwoorden zouden verdwijnen, zou de onderlinge
verbondenheid van de Vlamingen verminderen.
3.2.4

3. Frans-Nederhndse

[7]
[12]
[17]
[22]

tweetaligheid

Stellingen uit het vooronderzoek:
positief tegenover Frans - Nederlandse tweetaligheid
17. Tegenwoordig spreekt de jeugd lang niet zo goed Frans meer
als vroeger.
18. Tweetaligheid heeft meer voor- dan nadelen.
19. In het huidige economische verkeer is gedegen kennis van het
Frans onmisbaar voor een Vlaming.
20. Tweetaligheid behoort tot de nationale deugden van de Belg.
negatief tegenover Frans - Nederhndse tweetaligheid
21. Als de Vlaming zijn Franse leenwoorden blijft gebruiken, levert
hem dat niets positiefs op.
22. Je hoeft helemaal geen Frans te spreken. Als de Franstaligen
naar Vlaanderen komen, moeten zij maar Nederlands leren.
23. Hoe eerder het Frans in Vlaanderen uitgebannen wordt, hoe beter.
24. De Vlamingen moeten geen Franse leenwoorden meer gebruiken.

gemidd.

standd.

2.15
1.00

1Λ6
0.00

1.23
1.50

0.60
1.24

3.46

1.51

2.15
3.62
3.15

1.57
1.39
1.35

Alle positief geformuleerde stellingen bij object 3, de houding tegenover FransNederlandse tweetaligheid, scoorden laag, d.w.z. dat alle informanten het in hoge
mate eens waren met de stellingen. M e t één uitspraak, nr. 18, "Tweetaligheid heeft
meer voor- dan nadelen" waren zelfs alle informanten het zonder uitzondering eens
(gemiddelde score 1.00). Deze is dan ook vervangen. In de eveneens zeer laag scorende stelling 19 (gemiddelde 1.23; standd. 0.60; vergelijk de in het begin van deze
paragraaf geformuleerde citeria) is de relatie met de economie vervangen met die met
de cultuur, in de veronderstelling dat het aantal oneens-scoorders daardoor zou
toenemen. D e 4 negatief geformuleerde uitspraken scoorden alle veilig (gemiddelde
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tussen 2.15 en 3.62; standd. hoger dan 1.35); alleen de pendant van de gewijzigde
positief geformuleerde vraag is ook in de negatieve categorie aangepast (nr. 24).
Zodoende is object 3 evenwel iets meer dan in de proefenquête in de richting van
"Franse leenwoorden" geschoven en daarmee in de richting van object 1 (attitude
tegenover Franse leenwoorden in het eigen dialect) en van object 2 (attitude tegenover Franse leenwoorden in het AZN). Op grond van deze overwegingen zijn de
volgende stellingen in het hoofdonderzoek opgenomen:
Aangepaste stellingen, gebruikt in het hoofdonderzoek:
nr.
positieftegenover Frans - Nederlandse tweetaligheid
17. Tegenwoordig spreekt de jeugd lang niet zo goed Frans meer als vroeger.
18. Als je goed Frans spreekt, kom je ver in Vlaanderen.
19. Een gedegen kennis van het Frans is onmisbaar voor het culturele leven
van de Vlaming.
20. Tweetaligheid behoort tot de nationale deugden van de Belg.
negatieftegenover Frans - Nederkndse tweetaligheid
21. Als de Vlaming zijn Frans blijft gebruiken, levert hem dat niets positiefs op.
22. Als Vlaming hoefje helemaal geen Frans te spreken. Als de Franstaligen naar
Vlaanderen komen, moeten zij maar Nederlands leren.
23. Hoe eerder het Frans in Vlaanderen uitgebannen wordt, hoe beter.
24. Ook zonder kennis van het Frans is de cultuur in Vlaanderen te begrijpen.

[27]
[32]
[4]
[8]
[13]
[18]
[23]
[28]

3.2.4 4. Dialect en Algemeen (Zuid-)Nederknds
Stellingen uit het vooronderzoek:
gemidd.
positieftegenover het gebruik van dialect naast AZN
25. Algemene aanvaarding van dialecten is vanzelfsprekend.
1.85
26. Op de markt in mijn woonplaats moet dialect gesproken worden.
2.85
27. Onderwijzers mogen dialect op school in mijn woonplaats niet
verbieden.
2.83
28. Op verenigingen in mijn woonplaats moet dialect gesproken worden. 3.08
negatieftegenover het gebruik van dialect naast AZN
29. Hoe eerder het dialect in Vlaanderen uitgebannen wordt, hoe beter.
30. Dialect heeft een negatieve invloed op de cultuur in Vlaanderen.
31. Een onderwijzer moet zijn leerlingen corrigeren als dezen
dialectwoorden gebruiken.
32. In Vlaanderen moet alleen Nederlands gesproken worden.

standd.
0.99
1.63
1.95
1.44

4.54
4.46

1.20
1.13

1.00
3.69

0.00
1.70

Bij object 4 tenslotte, houding tegenover het gebruik van dialect naast Algemeen
(Zuid)Nederlands, voldeden de gemiddelden en standaarddeviaties van 7 van de 8
uitspraken aan de verwachtingen (standaarddeviatie van 0.99 en hoger). Eén van de
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negatief geformuleerde uitspraken, nr. 31, was een duidelijke uitschieter: de vraag
leverde alleen maar "eens"-anrwoorden op (score 1). Deze stelling luidde: "Een
onderwijzer moet zijn leerlingen corrigeren als dezen dialectwoorden gebruiken".
Deze stelling moest worden vervangen of anders worden geformuleerd.
De positief geformuleerde pendant van deze stelling (nr. 27: "Onderwijzers mogen dialect op school in mijn woonplaats niet verbieden") stelde statistisch geen
problemen voor wat betreft de gemiddelde score (2.83), maar gezien de hoge
standaarddeviatie (1.95) en dus de grote spreiding van de gegeven antwoorden, was
de strekking van de stelling kennelijk ambigu en moest deze scherper geformuleerd
worden. In de veronderstelling dat in de klas het gebruik van dialect veel strenger
beoordeeld zou worden dan daarbuiten, werd daarom aan beide stellingen toegevoegd: "op de speelplaats". In de definitieve vragenlijst zijn de volgende formuleringen opgenomen:
Aangepaste stellingen, gebruikt in het hoofdonderzoek:
nr.
positieftegenover het gebruik van dialect naast AZN
25. Algemene aanvaarding van het gebruik van dialecten is vanzelfsprekend.
26. Op de markt in mijn woonplaats moet dialect gesproken worden.
27. Onderwijzers mogen dialect op de speelplaats van de school in mijn
woonplaats niet verbieden.
28. Op verenigingen in mijn woonplaats moet dialect gesproken worden.
negatieftegenover het gebruik van dialect naast AZN
29. Hoe eerder het dialect in Vlaanderen uitgebannen wordt, hoe beter.
30. Dialect heeft een negatieve invloed op de cultuur in Vlaanderen.
31. Een onderwijzer moet zijn leerlingen corrigeren als dezen dialect
spreken op de speelplaats.
32. In Vlaanderen moet alleen Nederlands gesproken worden.

[15]
[20]
[25]
[30]
[2]
[6]
[11]
[16]

Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek werd de definitieve vragenlijst voor
deel 3 over attitudes op de hierboven uiteengezette manier vastgesteld. Ook de layout van de vragenlijst werd enigszins aangepast: de antwoordbalk kreeg een andere
vorm en de waarde van de scores 1 tot 5 werd telkens herhaald om vergissingen te
voorkomen. Zie Appendix I.
3.2.5 Vooronderzoek en proefaragenlijst
De eerste ontwerpen voor de twee deellijsten die in de voorgaande paragrafen zijn
besproken, zijn in de zomer van 1991 verzonden aan 14 zegslieden van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD) in Haspengouw. Zij kunnen worden
beschouwd als vertegenwoordigers van de oudere generatie die hun taal verworven
hebben voordat de taalstrijd formeel werd afgesloten met het wettelijk vastleggen van
de taalgrens en, gezien hun medewerking aan de materiaalverzameling voor het
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WLD, als goede kenners van het plaatselijk dialect. Van de 14 deelnemers zonden er
12 hun lijsten op tijd en ingevuld terug.
Als vertegenwoordigers van de jongere generatie fungeerden in het vooronder
zoek enkele leerlingen van het PIBO (Provinciaal Instituut voor Biotechnisch On
derwijs; te vergelijken met een Middelbare Landbouwschool in Nederland) in Ton
geren. Van de dialectsprekende jongeren uit de plaatsen die door de oudere generatie
waren vertegenwoordigd, bleken er op het moment van het vooronderzoek drie
bereikbaar en bereid deel te nemen. Met hen werd de proefvragenlijst mondeling
doorgenomen en ter plekke ingevuld.
Er werden zodoende 12 vragenlijsten van de oudere informanten en 3 vragenlijs
ten van de jongere generatie verzameld. Deze 15 lijsten zijn verdeeld over een gebied
A dat direct aan de taalgrens ligt (n = 6) 3 0 , een gebied В dat er enigszins van is
verwijderd (n = 6) 3 1 en een gebied С dat nog verder weg ligt (n = 3) 3 2 . Zie verder voor
de verantwoording van geografische indeling paragraaf 3.1.1.
Gezien het ongelijke aantal van oudere en jongere deelnemers zijn op de leeftijdsas geen berekeningen uitgevoerd. Wel was het mogelijk op de afstandsas berekenin
gen uit te voeren en daarmee te testen of er in de onderzochte items differentiatie
naar de drie gebieden optrad; zie Appendix II voor de resultaten van deze analyse.
Bij de behandeling van de taaiverschijnselen en de attitude-objecten in paragraaf
3.2 is uiteengezet op welke manier de spreidingsresultaten van dit vooronderzoek
zijn verwerkt in de definitieve vragenlijst, zowel in de taalkundige paragraaf wat
betreft de geografische spreiding, als in die over de taaiattitude wat betreft de sprei
ding van de scores (stellingnames) van de informanten. Kort samengevat voldeden
de scores van het onderdeel voortoonverdoffing aan de verwachtingen van hypothese
(2) over de afstand tot de taalgrens: hoe dichter bij de taalgrens, des te hoger de score
voor de volle voortoon. Bij het verschijnsel denasalering was de uitkomst in gebied В
verrassend in de zin dat daar een hogere score volle nasalen werd gemeten dan in
gebied A, vlak aan de taalgrens; deze score werd echter weer gecompenseerd door een
lage score voor halfnasalen in gebied B. Zoals hierboven in paragraaf 3.2.3.3 uiteen
gezet, was de overal gelijke score voor het woordgeslacht van bureau en cadeau
aanleiding deze twee variabelen uit de definitieve lijst te verwijderen; voor de twee
andere groepen liep de handhaving van het Franse woordgeslacht af naarmate men
zich van de taalgrens verwijderde, in overeenstemming met hypothese (2). Het
resultaat van de vragen over het behoud van het Franse woordaccent was aanleiding
om de paragraaf met drie variabelen uit te breiden (zie onder 3.2.3.4) en ook de
paragraaf betreffende de Frans - Nederlandse heteronymie werd met vijf variabelen
uitgebreid (3.2.3.5). De scores zelf zijn opgenomen in Appendix II. In de formule
ring van de stellingen bij het onderdeel van de taaiattitudes zijn verschillende klei
nere aanpassingen uitgevoerd; ze zijn beschreven en verantwoord in paragraaf 3.2.4.
Alles bijeen genomen heeft het kleine vooronderzoek zeker bijgedragen tot precisering
van de definitieve vragenlijst die in het veldonderzoek is gebruikt.
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3.3

Uitvoering van het veldonderzoek

3.3.1 Het hoofdonderzoek: enquête
De eigenlijke enquête heeft plaats gevonden in de herfst van 1991 ; het verzamelen
van aanvullingen en andere navraag heeft tot in het vroege voorjaar van 1992 geduurd. De gebruikelijkste procedure bij het hoofdonderzoek was dat aan de WLDzegsman van het vooronderzoek (vergelijk paragraaf 3.1.4 over de enquête en 3.2.5
over het vooronderzoek) schriftelijk verzocht werd om een gelijksoortige vragenlijst
als hij al kende te laten invullen door een groepje oudere en jongere plaatsgenoten.
Wanneer op dat verzoek positief werd gereageerd, werd een afspraak gemaakt en
werd in een persoonlijk gesprek het gewenste verloop van de materiaalverzameling
uiteengezet. Al de eisen daaromtrent die in paragraaf 3.1 aan de orde zijn geweest
werden aan de plaatselijke onderzoekscoördinator uiteengezet en hij kreeg een tekst
aangereikt waarin al deze zaken waren verwerkt. Gevraagd werd bovendien om de
oudere informanten te zoeken bij de leden van een plaatselijke vereniging, zoals een
(kerk)koor of een harmonie; de jongere groep onder de oudere leerlingen van een
middelbare school, zoals de landbouwschool.
Bij een dergelijk gesprek werd ook gevraagd of de betrokken coördinator wellicht
een goed en geïnteresserd dialectkenner in een naburig dorp kende die in zijn woonplaats ook een dergelijk onderzoek zou willen en kunnen leiden. Zo ontstond het net
van onderzoeksplaatsen in de drie gebieden dat beschreven is in paragraaf 3.1.233. In
deze paragraaf is ook voor elke plaats aangegeven hoeveel informanten er aan het
onderzoek hebben meegedaan. Om verschillende redenen waren niet alle lijsten
bruikbaar voor het verdere onderzoek. In paragraaf 3.3.2 wordt de oogst aan uiteindelijk in de analyses verwerkte lijsten behandeld.
3.3.2 Oogst aan vragenlijsten
Hieronder worden, per gebied en per plaats zoals beschreven in paragraaf 3.1.2, de
aantallen voor het hoofdonderzoek aangehouden vragenlijsten gegeven.
In gebied A hebben in de plaats Ziehen Zussen Bolder (Al) 14 informanten aan
de enquête deelgenomen; het enquêtemateriaal voor de oudere generatie, 8 ingevulde lijsten, is ter plekke verzameld; dat van de jongere generatie, 6 lijsten, via het
Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO) in Tongeren (zie paragraaf 3.2.5). Alle lijsten voldoen aan de criteria en zijn verder in het verdere onderzoek verwerkt.
In Sluizen (A2) zijn alle enquêtes ter plekke uitgevoerd; er zijn 16 informanten, 7
ouderen en 9 jongeren. Van de jongeren-groep waren er twee te oud en deze lijsten
zijn ter zijde gelegd, zodat er hier twee cellen van 7 proefpersonen overblijven.
In Heers (A3) hebben 17 proefpersonen aan de enquête deelgenomen en allen
voldoen aan de gestelde criteria; het zijn 7 lijsten van ouderen en 10 van jongeren.
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Rukkelingen-Loon (A4); 15 informanten hebben aan het onderzoek deelgeno
men: 6 ouderen en 9 jongeren; in de laatste groep waren 2 meisjes van wie de lijsten
ter zijde zijn gelegd, zodat er hier 7 jongere proefpersonen overblijven.
In Jeuk (A5) hebben 19 informanten aan het onderzoek meegedaan: 10 ouderen
(onder wie 2 vrouwen van wie de vragenlijsten terzijde zijn gelegd) en 9 jongeren.
Vorsen (A6); 20 personen hebben aan het onderzoek deelgenomen: 10 ouderen
en 10 jongeren. Van de groep ouderen zijn 2 lijsten terzijde gelegd die door vrouwen
waren ingevuld en 4 lijsten van de jongeren: 2 afkomstig van meisjes en 2 omdat de
geboortedatum van de invullers te dicht 1962 naderde.
In gebied В zijn er in Vlijtingen (BI) 16 lijsten ingevuld: 6 door de oudere
generatie en 10 door de jongeren; van de laatste groep bleken er 3 door meisjes te zijn
ingevuld; deze lijsten zijn ter zijde gelegd, zodat er 7 voor deze groep overblijven.
Henis (B2) en Riksingen (B3); aanvankelijk is naar één plaats ten noorden van
Tongeren gezocht. De buurdorpen Henis en Riksingen leverden echter voldoende
proefpersonen op om de ruimte voor twee aparte plaatsen te vullen. Voor beide
plaatsen samen zijn 26 lijsten ontvangen: de 12 lijsten van ouderen en 14 lijsten van
jongeren (onder wie 2 meisjes van wie de lijsten ter zijde zijn gelaten) zijn gelijkelijk
over beide plaatsen verdeeld. In Henis en in Riksingen zijn er een groep ouderen en
een groep jongeren van elk 6 informanten.
Uit Hoepertingen (B4) zijn in het najaar van 1991 zijn 14 lijsten ontvangen: 8
van ouderen, onder wie één vrouw en één te jonge proefpersoon, die ter zijde zijn
gelegd zodat er 6 overbleven, en 6 van jongeren.
Van de 17 lijsten uit Brustem (B5) werden er 8 door ouderen ingevuld, onder wie
één vrouw; deze lijst is ter zijde gelegd. Onder de 9 jongeren-lijsten waren er twee
van meisjes; zodat er hier 7 lijsten in het verdere onderzoek werden meegenomen.
Gebied C: Zutendaal (Cl); van de 20 in eerste instantie ontvangen ingevulde
lijsten bleken er maar 8 bruikbaar, en wel alleen voor de oudere generatie; de gehele
geënquêteerde jongere groep was te oud om aan de gestelde criteria te kunnen
voldoen. Via een ter plekke gehouden na-enquête zijn 6 jongeren bereid gevonden
de lijsten in te vullen.
Uit Diepenbeek (C2) zijn 18 vragenlijsten ontvangen: van 9 ouderen, onder wie
één te jong was en ter zijde is gelegd, zodat 8 informanten verder meedoen, en van 9
jongeren, die allen aan de criteria voldoen.
Samengevat zijn er in totaal 222 vragenlijsten ingevuld. Daarvan zijn er 39 terzijde
gelegd, omdat de leeftijden of het geslacht van de informanten niet overeenkwamen
met de opzet van het onderzoek; enkele lijsten ook omdat één enquête-plaats, Lauw,
in zijn geheel is weggevallen (zie paragraaf 3.1.2).
In Figuur 3.6 is de werkelijke onderzoekssituatie weergegeven: de drie gebieden
op verschillende afstand van de taalgrens, de plaatsen daarin, en de aantallen oudere
en jongere informanten per plaats, van wie de lijsten in het onderzoek zijn betrokken.
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Figuur 3.6
Werkelijke onderzoekssituatie: de onderzoekspUatsen verdeeld over de drie gebieden en de
aantallen informanten per plaats.
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Het cijfer links onder de cirkel geeft het aantal jongere informanten aan; het cijfer rechts
onder betreft het aantal oudere informanten.
Van de 183 lijsten waarmee het onderzoek is uitgevoerd zijn er 91 door ouderen
ingevuld, en 92 door jongeren. Daarmee houden de twee leeftijdsgroepen elkaar
goed in evenwicht, zowel over het geheel van alle plaatsen gemeten, als ook per
gebied. Uit gebied A met 6 plaatsen komen 89 lijsten, 44 van de oudere groep en 45
van de jongeren; uit gebied В met 5 plaatsen komen 63 lijsten: 31 van de oudere
groep en 32 van de jongeren en uit gebied С met 2 plaatsen komen 31 lijsten: 16 van
de ouderen en 15 van de jongeren. De spreiding van de leeftijdsgroepen zowel
genomen over het gehele informantenbestand als over de drie gebieden is dus zeer
regelmatig.
De vergelijking van de Figuren 3.1 (opzet) en 3.6 (werkelijke onderzoekssituatie)
toont in welke mate het aanvankelijk ontworpen en gewenste "ideaal" en de "ge
haalde werkelijkheid" elkaar benaderen. Het aantal plaatsen per gebied benadert dat
gewenste ideaal inderdaad dicht. We zochten immers in de gebied A en В naar 5 tot
7 plaatsen en het zijn er respectievelijk 6 en 5 geworden; en voor gebied С is aan 2 tot
3 plaatsen gedacht en dat zijn er twee geworden.
Als meest gewenste "celvulling", d.w.z. het aantal informanten per leeftijdsgroep
in elke plaats, is vooraf het getal van 8 informanten aangehouden, het zijn er mini
maal 6 en maximaal 10 geworden. Alles bijeen genomen wordt door het veldwerk
het onderzoeksdesign dicht benaderd.
De hierboven genoemde 183 ingevulde vragenlijsten zijn voor de analyses verder
verwerkt en worden in hoofdstuk 4 besproken.
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Hoofdstuk 3

Noten
"Gemeente" en "gemeentelijk" slaat hier steeds op de toestand van vóór de grote gemeentelijke fusies van 1977.
De inwoneraantallen zijn ontleend aan de Provinciegids van Lannoo, Tielt, Limburg,
1986.
Zie voor de verantwoording van dit type informant vooral Chambers & Trudgill (1980,
33-35).
Van de andere kant is autochtonie, op de manier waarop het hier wordt gemeten, niet aan
te merken als "Ortsloyalität" in de zin die Mattheier (1985: 144 en 1980) eraan geeft.
Het "Ort" als zodanig met de nadruk die het krijgt in de beschouwingen over het
plaatselijk dialect, staat hier veel minder in het centrum van de belangstelling dan de streek
die wordt beschouwd in relatie tot de afstand tot de taalgrens. "Ortsloyalität" is eerder als
een attitude te beschouwen (verg. Mattheier (1985: 150): "... ein Spracheinstellung") en
attitudes komen hier in paragraaf 3.2.4 ter sprake.
Er komen nog twee vragen in dit gedeelte van de vragenlijst voor, waarvan de gegevens
niet in het hoofdonderzoek opgenomen zijn: vraag 10, waarin gevraagd is naar de hoogste
genoten opleiding of het huidige schooltype van de informant en vraag 12a waarin
gevraagd is waar de kennissen uit Wallonië vandaan komen.
De in de bronteksten onderling verschillende notatie van hoofd- en bijaccent wordt hier
als volgt gelijkgetrokken: ' duidt op hoofdaccent; ' op bijaccent. Zo zijn ook de onderling
verschillende fonetische spellingen van de bronteksten (Stevens 1986, Cajot 1989,
Grootaers 1910, enz.) hier alle omgezet naar het spellingssysteem van het WLL>, de
omgespelde vormen staan steeds tussen vierkante teksthaken ([...]).
Deze ontegenzeglijk vage term wordt al gebruikt door Blancquaert (1953: 171) om
dergelijke als eigen aangevoelde gevallen aan te geven; vergelijk ook Koenen (1992: 1).
Martin (1968: 162) definieert "Romaanse leenwoorden in het Nederlands" aldus: "Hiermee worden aangeduid woorden die wij ontleend hebben (en die na hun ontlening nog
steeds "vreemd" aandoen, dus geen gevallen als zolder, kelder, spiegel e.d., waarin de
doorsnee taalgebruiker niet meer de vreemde oorsprong herkent) aan talen van Romaanse
oorsprong. (...) De term leenwoorden mag hier dus niet te eng geïnterpreteerd worden.
Het gaat zowel om ontleningen die wij aanpassen als om andere die hun oorspronkelijke
vorm of uitspraak behouden, al zijn die dan ook minder talrijk. De eerste worden meestal
"bastaardwoorden" genoemd, de tweede "vreemde woorden"." Zie ook Van der Sijs
(1990).
In de vragenlijst zelf is de volgorde van de verschijnselen afwijkend van de hier gepresenteerde. In de vragenlijst is primair gelet op de methode van opvraging en is begonnen met een
algemene vraag om de informant aan de methode te laten wennen (vraag 1, over dentiste,
waarvan alleen een gedeelte is gebruikt bij de behandeling van het woordaccent); daarna
volgen vragen over de plaats van de klemtoon (vraag 2 en 3); vervolgens over de reductie
van de voortoon (vraag 4) en over het behoud van nasale klinkers (vraag 5 en 6). Vraag 7
gaat over aanpassing van het woordgeslacht en vraag 8 over heteronymie. Zie appendix I.
Stroop (1974: 315) haalt een rapport aan dat in 1939 in Levende Talen is verschenen en
waar het heet: "Een ondubbelzinning criterium voor onbeschaafde en onverzorgde uitspraak is stellig het verwaarlozen van de zwakbetoonde klinkers a, o, u en i in leenwoorden als: manier, cadeau, commissie, fabriek, familie, japon, kaneel, kapot (enz.)".
Zie ook Van Haeringen (1962: 256).
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Zie ook enkele gevallen in Kruijsen (1990a), zoals chimique met Franse volle voortoon
naast [¿этік(оп)], citerne naast [satem], enz.
Zie paragraaf 3.2.5 en Appendix II, sub 1, Voortoonverdoffing in het vooronderzoek.
Zie Appendix II, sub 2, Denasalering in het vooronderzoek.
Pauwels (1938: 30): "Het is reeds bekend dat er in Zuid-Nederland een uitgesproken
neiging bestaat om aan de uit het Frans ontleende woorden hetzelfde geslacht toe te
kennen als in het Frans."
Op basis van 243 items (566 tokens) verzameld in spontaan taalmateriaal, waaruit de
gesuffigeerde vormen (60) waren weggenomen, omdat de geslachttoekenning in Stan
daard- en Brussels Nederlands hier op dezelfde manier verloopt.
Zie Appendix II, sub 3, Woordgeslachtswisseling in het vooronderzoek.
Van Marie (1980: 80) zegt het heel strikt: "... an approach that is not always characterized
by a rigorous separation of synchronic and diachronic arguments".
Volgens Blancquaert (1953: 244); daarnaast komt de uitspraak met eindaccent ho 'bo ook
zeker voor.
Vergelijk nog Van Marie (1980): "... this stress shift to the first syllable of the word is still
a living aspect of the structure of modern Dutch" (89); "...this pattern can best be
regarded as the 'nativization' of foreign material" (116).
In een recente studie heeft Zonneveld (1993) deze bewering overigens gelogenstraft; hij
behandelt daar de klemtoon als een onderdeel van de historische fonologie in 13de eeuws
Nederlands.
Vergelijk ook Treffers-Daller (1994: 137-139) die aan de analogie tussen deze twee
groepen woorden (leenwoorden met eindaccent en de groep geprefigeerde deverbale
zelfstandige naamwoorden met eindaccent) het argument ontleent om het onzijdig ge
slacht van de Brusselse leenwoorden uit het Frans te verklaren. Vergelijk hierboven bij de
behandeling van het woordgeslacht.
Vergelijk ook het commentaar dat Cajot (1989: 83) bij 'dynamo geeft: "Es wäre berechtigt,
hier von dem fr. Vorbild [dina1 mu] auszugehn, dessen Betonung durch Verlegung auf
die Prima dialektal (oder besser: germanisch) eingelautet wurde. (Diese) Aussprache kann
als allgemein südnl. betrachtet werden.
Ook Blancquaert (1953: 242) geeft hier, zeer uitzonderlijk, twee "correcte" uitspraakvariantcn naast elkaar: garantii naast ga'ransi, maar niet, derhalve, het voor hem
kennelijk dialectisch gekleurde beginaccent.
" 1 " Staat in deze citaten uit Grootaers (1910) en uit Stevens (1986) voor hoofdaccent,
"2" staat voor bijaccent, " 3 " staat voor de onbeklemtoonde schwa.
Hetzelfde verschijnsel wordt door Grootaers & Grauls (1930: 143) soms ook voor het
Hasselts geobserveerd, maar dan als uitzonderlijk: "De Fransche woorden worden soms
als echt dialectisch gevoeld en krijgen dan den Germaanschen klemtoon op de eerste
silbe: Гра1і0]{\-2) "paletot"; ['dep0] (1-2) "depot"; ['dràp0] (1-2) "drapeau"; ['sa.ntej{\2) "santé (bij het drinken)" ... Daarentegen hoort men altijd [ka'd0] (2-1) "cadeau";
[vas 'ton) (2-1 ) "veston"; [капа 'pe] (2-3-1 ) "canapé" (in tegenstelling tot het Tongersch)".
Voor de woorden uit vragen 1 tot 3 van de vragenlijst die voorkomen in Staelens (1989)
vindt men inderdaad tantis (voor dentiste), garantie en pistolee met eindaccent, en piezjema
en dinnamoo met (algemeen Zuidnederlands) beginaccent. Het typisch Tongers beginaccent komt hier niet voor. Vergelijk ook nog de hierboven naar Weijnen (1975) aangehaalde Maastrichtse gevallen met beginaccent, een verschijnsel dat ook in Kurris (1956:
390) wordt vermeld.
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Zie ook nog Weijnen (1991: 105-108).
"Waarborg" en "tandarts" komen met deze realiseringen zowel in Cajot (1989) als in
Stevens (1986) voor; de andere gegeven realiseringen alleen in Stevens (1986). Van de
tweede groep komen pyjama, dynamo, bikini en cinema met een Frans accentpatroon voor
in Cajot (1989); pistoletwordt vermeld in het ZNWb.
[pçfà'ful]of /ррггэY0l]2-3-1, dat evenals [pçrt3se'gar]2-3-1 en [pçrtbs'gas] 2-3-1 eindaccent heeft in Stevens (1986), is opgenomen in de lijst om te bezien of het opponeert
met ['pçrtmanç] met beginaccent.
Zie Appendix II, sub 4, Woordaccent in het vooronderzoek, waar twee groepen onderscheiden zijn: eerst de vijf woorden van het type garantie waar het accent op drie plaatsen
kan voorkomen (groep A), en daarna 6 woorden waar er keuze is tussen begin- en
eindaccent (groep B).
Onder synonymie wordt hier het verschijnsel verstaan dat twee of meer denominaties
voor een begrip in één en hetzelfde dialect naast elkaar en tegelijk voorkomen, in tegenstelling tot heteronymie, hetgeen inhoudt dan de verschillende denominaties geografisch
naast elkaar in verschillende dialecten van hetzelfde taalgebied worden gebruikt.
Zie Appendix II, sub 5, Heteronymie in het vooronderzoek.
In gebied A: vier informanten van de oudere generatie: één uit Jeuk (P 219), twee uit
Tongeren ( Q 162) en één uit Zichen-Zussen-Bolder (Q 179) en twee jongeren: uit
Ziehen ( Q 179) en uit Rutten (Q181).
In gebied B: vijf informanten van de oudere generatie: één uit St.-Truiden (P 176), één
uit Hoepertingen (P 188), twee informanten uit Hoeselt (Q77) en één uit Wellen (Q78)
en één jongere uit Vlijtingen ( Q 171).
In gebied C: drie informanten van de oudere generatie: één uit Diepenbeek ( Q 7 1 ) en
twee uit Eigenbilzen ( Q 86) en geen jongeren.
De auteur is zelf aanwezig geweest bij op deze manier belegde avonden in RukkelingenLoon, Jeuk en Vorsen en heeft de aanvullende navraag gedaan voor de jongeren in het
algemeen aan het PIBO (Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs) in Tongeren (vergelijk hierboven, paragraaf 3.2.5) en voor de Zutendaalse jongeren.

Opzet en uitvoering

83

4
Analyse van de onderzoeksgegevens

4.0 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de enquêtegegevens gepresenteerd en geanalyseerd in het
licht van de onderzoekshypothesen die zijn ontwikkeld in hoofdstuk 2 en met name
in paragraaf 2.3. Na de beschrijving in hoofdstuk 3 van de elementen van het
onderzoek (de opzet en de verantwoording van de inrichting van het onderzoeksgebied
en van de samenstelling van de informantengroepen) en van de twee onderzoeksinstrumenten (de taalkundige vragenlijst en het attitude-gerichte deel met de stellingen) komen hier de resultaten aan de orde.
Dit hoofdstuk bestaat uit vier delen, eerst drie delen die parallel aan de indeling van
hoofdstuk 3 zijn opgezet, en vervolgens een afsluitende paragraaf waarin de samenhang van de resultaten uit de drie voorafgaande delen wordt besproken.
1. Eerst worden in paragraaf 4.1 de uitkomsten van de indelingsvragen geëvalueerd in het licht van hetgeen daarover in hoofdstuk 3.1 als opzet van het onderzoek
voor wenselijk was gehouden. Het zijn de aantallen informanten voor de twee leeftijdsgroepen per plaats en de verdeling van de informanten over de drie gebieden die
uit onderzoekshypothese (2) waren afgeleid. Vervolgens worden de uitkomsten van
de andere onafhankelijke variabelen besproken: de autochtonie van de informanten,
hun contacten met Walen en de frequentie waarmee ze hun televisie afstemmen op
de Franstalige zenders. Na beschrijving en interpretatie van de gegevens worden de
waarden telkens in een "taalgeografische grafiek" uitgezet. Het is een geografisch
georiënteerde grafiek, te lezen als een taalgeografische kaart, waarin de taalgrens als
lijn is aangegeven en de drie gebieden op verschillende afstanden van de taalgrens
('nabij', 'midden' en 'veraf) herkenbaar zijn. De gevonden waarden voor de drie
gebieden worden op de daarvoor bestemde plek ingetekend, zie bijvoorbeeld Tabel
4.1.
2. Vervolgens worden de resultaten van de linguïstische variabelen beschreven in
paragraaf 4.2, de vijf verschijnselen van leenwoordaanpassing die in hoofdstuk 3.2
aan de orde zijn geweest, en in dezelfde volgorde als in dat hoofdstuk: twee fonologische
aspecten (behoud van volle voortoon en van nasale klinkers), twee morfologische
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aspecten (handhaving van het Franse woordgeslacht en woordaccent) en een lexicologisch aspect (keuze tussen heteroniemen). De behandeling van deze vijf verschijnselen doorloopt zoveel mogelijk een vast patroon. Eerst worden de uitkomsten in een
zo ruw mogelijke vorm, per onderzochte variabele, gepresenteerd. Wanneer is vastgesteld dat de scores van deze variabelen inderdaad hetzelfde verschijnsel meten en
dus bijeengenomen kunnen worden om gemiddelde waarden vast te stellen, worden
deze waarden per plaats, per gebied en per leeftijdsgroep berekend en geanalyseerd in
hun onderlinge samenhang voor elk verschijnsel. Tenslotte wordt ook de samenhang
tussen de vijf verschijnselen onderling kort aan de orde gesteld.
3. Daarna komen in paragraaf 4.3 de resultaten van het onderzoeksgedeelte naar
de anitudes van de informanten, zoals dat in hoofdstuk 3.3 is beschreven, aan de
orde. In hoofdstuk 3 ging het om vier objecten waarop een onderzochte attitude
betrekking kon hebben, die telkens aan de hand van acht stellingen moesten worden
onderzocht: de houding van de informanten ten opzichte van Franse leenwoorden in
het eigen dialect en in het Algemeen Zuidnederlands, hun houding tegenover FransNederlandse tweetaligheid en tegenover het gebruik van het dialect. Eerst zijn de
uitkomsten van deze vier groepen variabelen tegen het licht gehouden om te zien of
de meetinstrumenten wel deugdelijk waren en of de samenhang die tussen de variabelen per object was gepostuleerd ook in de realiteit aanwezig was. Daarna is met
behulp van een factoranalyse een nieuwe clustering van de uitspraken van de informanten opgesteld en die gehergroepeerde meningen worden geïnterpreteerd in het
licht van de onderzoekshypothesen.
4. In paragraaf 4.4, tenslotte, wordt uit alle afzonderlijk in de voorafgaande
paragrafen behandelde verschijnselen een totaalbeeld gedestilleerd dat correspondeert met de oorspronkelijke observatie: de sterkte van de stralingswarmte van de
brontaal tot over de taalgrens heen. Er wordt een overkoepelende taaiindex opgesteld
waarmee kan worden onderzocht in welke mate de informant "Frans-gericht" is in
de zin van de onderzoekshypothesen, of, anders gezegd, in welke mate zijn linguïstisch
gedrag blijk geeft van convergentie ten opzichte van het Frans. Onderzocht wordt
hoe en in welke mate de taaiindex samenhangt met de onafhankelijke variabelen
afstand, leeftijd en contact. Ook de resultaten van het taalattitude-deel worden in
deze vergelijking betrokken en er wordt bezien wat er in dit onderzoek teruggevonden wordt van de door de accommodatie-theorie veronderstelde samenhang tussen
attitude en gedrag, zoals besproken is in paragraaf 2.2.
Er is voornamelijk gebruik gemaakt van vier typen van statistische analyse: variantieanalyse en betrouwbaarheidsanalyse in het taalkundig deel; factoranalyse gecombineerd met variantie-analyse in het taalattitude-deel en factoranalyse gecombineerd
met regressie-analyse voor de samenhang tussen de groepen variabelen. De rekenprogramma's van SPSSX, Superior Performing Software Systems Expanded1, zijn
voor deze berekeningen gebruikt. Waar nuttig wordt er ter plaatse dieper op de
analyses ingegaan.

86

Hoofdstuk 4

4.1

Achtergrondvariabelen

4.1.1 Informantenkenmerken: de selectiecriteria gebied/plaats en leefiijd
De criteria op grond waarvan de proefpersonen voor het onderzoek zijn geselecteerd,
zijn uiteengezet en toegelicht in hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.3.
Als achtergrondkenmerken fungeren uiteraard allereerst de twee selectiecriteria
die een rol hebben gespeeld bij de opzet van het onderzoek: de driedeling van het
onderzoeksgebied en de twee leeftijdscategorieën van de informanten.
In paragraaf 3.1.1 - 3.1.3 is de indeling van Haspengouw in drie onderzoeksgebieden en de verdeling van de informanten over twee leeftijdscategorieën verantwoord. De 6 plaatsen in gebied A (A1-A6) liggen vlak aan de taalgrens zodat direct
contact met Franssprekenden geografisch gezien geen belemmeringen ondervindt.
De 5 plaatsen in gebied В (B1-B5) liggen iets verder van de taalgrens; contact met
Franssprekenden is voor de informanten uit dit gebied niet zo voor de hand liggend
als voor degenen uit gebied A, maar veel moeite hoeft men er voor dat contact toch
niet te doen. De informanten uit de 2 plaatsen in gebied С (C1-C2) moeten daaren
tegen ongeveer 25 km reizen om in Wallonië te komen; frequent contact met Franssprekenden is voor hen zeker niet vanzelfsprekend.
Naast herkomst is ook de leeftijd van de informanten een selectiecriterium. In
paragraaf 3.1.3 is uiteengezet waarom twee leeftijdsgroepen zijn onderscheiden: een
groep ouderen (50-65 jaar), die de taalstrijdperiode nog actief heeft meegemaakt, en
een groep jongeren (18-27 jaar), geboren en getogen in de tijd dat de taalstrijd al lang
en breed achter de rug was. In dezelfde paragraaf is ook vermeld waarom gekozen is
voor alleen mannelijke informanten.
Het resultaat in de vorm van een overzicht van het informantenbestand voor de
hoofdenquête, verdeeld naar plaats en leeftijd, is weergegeven in de geografisch
georiënteerde Figuur 3.6 aan het slot van hoofdstuk 3, waarbij ook een evaluatie van
dat bestand is opgenomen, en hier op een andere wijze in Figuur 4.1, die aansluit bij
grafieken uit dit hoofdstuk.
Het wijzen op de overeenkomsten tussen de informanten betekent overigens niet
dat vanaf nu verschillen binnen de gebieden en de leeftijdsgroepen naar de achtergrond verdwijnen. Integendeel. Bij de analyses zal steeds gekeken worden naar de
mate van homogeniteit binnen gebieden en leeftijdsgroepen en naar specifieke afwijkingen van afzonderlijke plaatsen.
Naast de vragen die de bovenstaande informatie moesten verschaffen, zijn in de
vragenlijst nog enkele vragen opgenomen over andere achtergrondgegevens die relevant zijn voor het taalgedrag van de informanten en die van de probleemstelling van
het onderzoek zijn afgeleid. De zin en betekenis voor het onderzoek van het opnemen van deze variabelen en de formulering ervan in de vragenlijst zijn verantwoord
in paragraaf 3.2.2; de resultaten zijn in de hier volgende paragrafen weergegeven.
Het betreft (a) een controlerende vraag over de autochtonie van de informant en
daarmee samenhangend over zijn dialectvastheid (par. 4.1.2) en twee aanvullend-
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Figuur 4.1
Aantal informanten, per plaats en leeftijdsgroep

gebieden en plaatsen
verklarende vragen over (b) de frequentie waarmee de informant contact met Franssprekenden onderhoudt (par. 4.1.3) en (c) de frequentie waarmee hij naar de Franstalige televisie in België, de RTBF, kijkt (par. 4.1.4).
Telkens wordt eerst het score-overzicht per gebied gegeven in een overzichtstabel
en in een geografisch georiënteerde grafiek. In beide typen weergave is de afstand tot
de taalgrens grafisch tot uitdrukking gebracht; de taalgrens zelf is weergegeven als een
dubbele lijn en de gegevens van de drie gebieden bevinden zich als rijen boven deze
lijn, telkens het nabije gebied (A) het dichtst bij de taalgrens. Vervolgens wordt het
score-verloop per leeftijdsgroep in een tabel uitgezet en tenslotte worden de gemiddelde scores voor gebied en leeftijd in hun onderlinge samenhang in één tabel
gecombineerd waarin ook de resultaten van de variantie-analyse van de scores in
relatie tot gebied en leeftijd opgenomen zijn.
4.1.2 Autochtonie en dialectvastheid
In vraag 3 van de vragenlijst (Appendix I) is gevraagd naar het plaatselijk dialect dat
de informant zelf zegt te spreken2, vergelijk paragraaf 3.2.2.a. Het antwoord op deze
vraag geldt als referentie voor de zes volgende vragen. In deze vragen 4 tot en met 9 is
gevraagd naar de huidige woonplaats (vr. 4); naar de eigen geboorteplaats (vr. 5);
naar de plaats waar men naar de lagere school ging (vr. 6); of men nog elders
gewoond heeft dan in de al genoemde plaatsen (vr. 7) en naar de geboorteplaatsen
van vader (vr. 8) en van moeder (vr. 9). Wanneer er voor al deze 6 vragen geen
andere plaatsnaam dan voor vraag 3 naar het eigen dialea is opgegeven, werd aan de
informant de hoogste score van autochtonie (of plaats- of dialectvastheid) toegekend,
nl. 6, omdat het in het onderzoek immers om taalfeiten van het dialect van die
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betrokken plaats gaat. Telkens wanneer er op één van de 6 vragen een andere naam
dan die van het eigen dialect werd opgegeven, werd er één punt van deze maximale
score (6) afgetrokken.
De scoring is uiteindelijk in enkele gevallen iets minder "strikt" verlopen. Zo was
er bijvoorbeeld één informant uit de groep ouderen in Vlijtingen (plaats BI) die het
allerlaagst zou scoren omdat hij op alle vragen met een andere plaats dan die van zijn
dialect had geantwoord. Deze opvallende score 1 bleek tot stand te zijn gekomen
omdat er 6 maal "Riemst", een dorp op slechts 2 km van Vlijtingen en ook in gebied
В gelegen, was opgegeven. Score 1 zou dan technisch gezien wel in orde zijn; het zou
geen recht doen aan de werkelijkheid van de gezochte autochtonie. De score is dan
ook opgewaardeerd tot 6.
Een andere aanpassing is toegepast in de groep jongeren wanneer (hier en daar
uitdrukkelijk) was opgegeven dat men in de kraamkliniek of in het ziekenhuis van de
nabijgelegen grotere stad was geboren. St.-Truiden werd vaak in dit verband ge
noemd. Wanneer vader en moeder niet uit St.-Truiden geboortig zijn en voor de
plaats van de lagere school de huidige woonplaats is opgegeven, is een dergelijke
geboorteplaatsopgave niet op de score voor autochtonie in mindering gebracht.
De in het onderzoek zelf gevonden scores voor autochtonie bevinden zich tussen
de waarden 2 en 6; ze zijn in Tabel 4.1 ondergebracht, telkens met de vermelding
van de percentages per gebied. Uit Tabel 4.1 is af te lezen dat de score-percentages
van de informanten uit de drie onderscheiden gebieden elkaar nauwelijks in autochto
nie ontlopen.
Tabel 4.1
Autochtonie per gebied, aantal informanten en percentages per score
autochtonie-score
2
3
Gebied С
veraf
Gebied В
midden
Gebied А
nabij
Taalgrens
Totaal

4

5
29.0%

8

25.8% 31

—

3

9.7%

9

2

3.2%

5

7.9%

17

27.0% 26

41.3% 13

20.6% 63

0

—

7

7.9%

17

19.1% 42

47.2% 23

25.8% 89

79

—. — —
44
183

_ ^ _ _

35.5%

totaal

0

2

//

6

_
15

43

Uitgezet in een grafiek waarin de drie gebieden, zoals in Tabel 4.1, zijn weergegeven
in relatie tot de taalgrens, geeft dit het volgende beeld (Figuur 4.2):
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Figuur 4.2
Autochtonie per gebied, percentages per score
• sc2 E)sc3 Bsc4 Bsc5 Bsc6
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Men zou de scores 1 (als die zou voorkomen), 2 en 3 als "laag autochtoon" kunnen
waarderen en de scores 4, 5 en 6 als "hoog autochtoon". En er is reden dat te doen
omdat ook score 4 al een sterke verbondenheid met de huidige woonplaats impliceert. Bij een dergelijke waardering is de autochtonie in al de drie onderscheiden
gebieden als hoog aan te merken; voor gebied A: 92.1%; voor gebied B; 88.9% en
voor gebied C: 90.3%.
Grotere score-verschillen dan bij de factor 'gebied' lijken zich voor de hier behandelde variabele 'autochtonie' voor te doen bij de factor 'leeftijd', en wel met name in
de hoogste score 6, die getuigt van zeer grote plaatsvastheid. In Tabel 4.2 zijn de
scores voor de twee leeftijdsgroepen bijeengezet.
Tabel 4.2

Autochtonie per leeftijdsgroep, aantal informanten en percentages per score
autochtonie-score
2

Oud
Jong

2
0

2.2%
—

3

4

5

6

totaal

5
10

5.5%
13
10.9% 30

14.3% 36
32.6% 43

39.6% 35
46.7% 9

38.5% 91
9.8%
92

De twee onderscheiden factoren 'afstand tot de taalgrens' en 'leeftijd' kunnen ook
gezamenlijk geanalyseerd worden. Daartoe zijn de gemiddelde scores per leeftijdsgroep en per gebied berekend en ondergebracht in Tabel 4.3. De gemiddelde scores
voor de drie gebieden (zonder onderscheid naar leeftijd) en ook de gemiddelde scores
voor de leeftijdsgroepen (zonder onderscheid naar gebied) zijn toegevoegd.
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Tabel 4.3
Autochtonie, gemiddelde scores voor gebieden leeftijd

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)

oud

η

jong

η

4.94
5.00
5.16

16
31
44

4.60
4.38
4.67

15
32
45

91

4.55

92

gem. score leeftijd: 5.07
hoofdeffect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:

F= 1.207;
F= 14.735;
F=
.274;

df= 2,177 ;
df = 1,177 ;
df= 2,177 ;

gem.score
η
gebied
4.77
31
4.68
63
89
4.91

p< .301
P< .000
P< .761

De in Tabel 4.3 toegevoegde variantie-analyse levert alleen een significant verschil op
voor de factor 'leeftijd' (p < .000; 'p' staat voor 'probabiliteit' van het tegendeel ofwel
een toevalstreffer). De factor 'gebied' is statistisch niet significant (p < .301: de
waarschijnlijkheid dat het verschil op toeval berust is hier ruim 30%) en er is ook
geen sprake van significante interactie tussen de twee factoren. Zoals al hierboven
gesignaleerd bij Tabel 4.2 wordt de significantie van de factor 'leeftijd' met name
bepaald door het in het oog springende verschil in de allerhoogste score 6 die is
opgegeven door de groep ouderen: 38.5% (n=35), tegenover 9.8% (n=9) bij de
jongeren. Deze cijfers kunnen geïnterpreteerd worden als wijzend op minder extreme plaatsvastheid van de jongere generatie, hoewel van deze groep ook nog ruim
46% score 5 haalt. Het niet bereiken van die allerhoogste autochtonie-score in de
jongere generatie is echter doorgaans toe te schrijven aan de (relatieve) mobiliteit van
één van hun ouders, de oudere generatie in dit onderzoek. Wellicht is er bovendien
op het kennelijk grote cijfermatige verschil tussen de autochtonie van de oudere en
die van de jongere generatie wel iets afte dingen, wanneer men ook hier, zoals dat bij
de scores per gebied is gedaan, de scores 2 en 3 als "weinig autochtoon" waardeert en
de scores 4, 5 en 6 als "hoog autochtoon". Van de oudere groep scoort dan 92.3%
"hoog-autochtoon" (n=84); van de jongere groep is dat 89.1% (n=82). De statistische significantie van het verschil in de scores per leeftijdsgroep wordt dus voornamelijk bepaald door het al genoemde grote verschil in score 6. Het algemene beeld
van de resultaten is er een van betrekkelijk grote homogeniteit in autochtonie.
Zoals opgemerkt in paragraaf 3.1.3 is de hoge autochtonie van de informanten
op te vatten als een algemeen informantenkenmerk voor het gehele onderzoek.
Zoveel is zeker dat, wanneer er verschillen worden gevonden tussen informanten,
deze zeker niet veroorzaakt worden door verschil in autochtonie tussen hen.

Analyse van de onderzoeksgegevens

91

4.1.3 Contact met Walen
Aan de informanten is ook gevraagd aan te geven of ze vaak met Walen in contact
komen. Zoals uiteengezet in paragraaf 3.2.2.b is hun in de vragen 11 en 12 van deel
I van de vragenlijst de keuze tussen vijf mogelijke antwoorden voorgelegd. Aan de
antwoorden is een score gekoppeld; de scores variëren van 0 - 4 en hebben de
volgende waarden:
nooit:
score 0;
minder dan eens per maand:
score 1 ;
gemiddeld eens per maand:
score 2;
gemiddeld eens per week:
score 3;
bijna dagelijks:
score 4.
Anders dan het geval is bij de variabele autochtonie, waarbij juist een homogeen
beeld van de scores in het onderzoeksgebied was verwacht, ligt het hier wel in de lijn
van de verwachtingen dat er verschillen zijn tussen de drie gebieden en ook tussen de
leeftijdsgroepen, en wel met name in de hoogste en in de laagste scores. In Tabel 4.4
wordt een overzicht van de scores per gebied gegeven.
Tabel 4.4
Contact met Walen per gebied, aantal informanten en percentages per score
Contactscore
0
1
Gebied С
veraf
Gebied В
midden
Gebied А
nabij
Taalgrens
Totaal

2

3

4

totaal

—

31

24

77.4%

5

16.1%

1

3.2%

1

3.2%

36

57.1% 14

22.2%

2

3.2%

9

14.3%

14

15.7% 22

24.7% 10

11.2% 20

22.5% 23

25.8% 89

74

41

13

30

25

183

2

3.2%

63

De resultaten zijn in overeenstemming met de verwachtingen, met name bij de twee
extreme scores. De score 'geen contact met Walen' (score 0) is in gebied С vijfmaal
zo frequent als vlak bij de taalgrens in gebied A. Omgekeerd is de score voor 'dage
lijks contact met Walen' in gebied A vele malen frequenter dan in gebied B, terwijl
de score in gebied С in het geheel niet is opgegeven. Uitgezet in een geografisch
georiënteerde grafiek geeft de variabele 'contact met Walen' het volgende beeld in
Figuur 4.3.
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Figuur 4.3
Contact met Walen per gebied, percentages per score
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Het tegengestelde verloop van de twee extreme scores is in deze Figuur 4.3 goed te
zien en het verschil tussen de drie gebieden verloopt in de verwachte richting. Opvallend is ook dat zelfs vlak bij de taalgrens in gebied A toch altijd nog 15.7% van de
informanten zegt "nooit" (score 0) in contact met Walen te komen en meer dan de
helft van hen meer "zelden" (scores 0, 1 en 2) dan "vaak" (scores 3 en 4) scoort. Er is,
met andere woorden, enige voorzichtigheid geboden bij de "vanzelfsprekendheid"
van contact met Franstaligen voor degenen die vlak bij de taalgrens wonen, waarvan
hierboven in paragraaf 4.1.1 nog sprake was.
In Tabel 4.5 is het overzicht van de scores en de percentages over de twee leeftijdsgroepen weergegeven.
Tabel 4.5
Contact met Walen per leeftijdsgroep, aantal informanten en percentages per score

Oud
Jong

0

Contactscore
1

33
41

36.3%
44.6%

15
26

totaal
16.5% 7
28.3% 6

7.7% 16
6.5% 14

17.6% 20
15.2% 5

22.0% 91
5.4% 92

Opvallend in het overzicht van Tabel 4.5 zijn weer de extreme scores: voor waarde 0,
'nooit contact met Walen', scoort de jonge groep informanten hoger dan de oudere;
voor waarde 4, 'dagelijks contact met Walen', scoort de oudere groep daarentegen
vier maal zo hoog als de jongeren3.
De twee factoren 'gebied' en 'leeftijd' zijn samen ondergebracht in Tabel 4.6; daartoe
zijn eerst de gemiddelde scores per gebied en leeftijdsgroep opgesteld, op dezelfde
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manier als dat bij de variabele 'autochtonie' in Tabel 4.3 is gedaan. De verschillen in
scores voor de twee factoren blijken in de variantie-analyse beide significant te zijn;
de interactie tussen de twee factoren 'afstand tot de taalgrens' en 'leeftijd' is niet
significant; zie Tabel 4.6.
Tabel 4.6
Contact met Walen, gemiddelde scores voor gebied en leefiijd

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)

oud

η

jong

η

0.31
1.13
2.66

16
31
44

0.33
0.56
1.71

15
32
45

91

1.09

92

gem. score leefiijd: 1.73
hoofdeffect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:

F = 36.626;
F= 19.481;
F = 2.784;

df= 2,177 ;
df= 1,177 ;
df= 2,177 ;

gem.score
η
gebied
0.32
31
0.84
63
2.18
89

p< .000
p< .000
p< .161

Samenvattend kan over de variabele 'contact met Walen' opgemerkt worden dat de
informanten zowel naar gebied als naar leeftijd een statistisch significant verschillend
gedrag vertonen. De post-hoc vergelijking via de HSD-Tukey-toets voor de factor
'gebied' (waardoor het verschil tussen de drie gebieden wordt gespecificeerd) toont
dat gebied A zich onderscheidt van de gebieden В èn C. De informanten die in
gebied A wonen, vlak bij de taalgrens, hebben aantoonbaar vaker contact met hun
Franssprekende buren dan degenen die iets verder van de taalgrens weg wonen. De
oudere generatie heeft over het algemeen ook vaker contact met de Walen dan de
jongere.
4.1.4 Afstemmen op RTBF
De laatste vraag naar achtergrondvariabelen (vragenlijst, deel I, vraag 13; vergelijk
ook paragraaf 3.2.2.c) heeft betrekking op het afstemmen op de Franstalige Belgische
televisie, de RTBF. Met behulp van dezelfde scores als bij de vorige vraag, waarbij de
waarden oplopen van 0 tot 4, is de verdeling van de scores over de gebieden nagegaan:
nooit:
score 0;
minder dan eens per maand:
score 1 ;
gemiddeld eens per maand:
score 2;
gemiddeld eens per week:
score 3;
bijna dagelijks:
score 4.
Per gebied zijn de percentages per score berekend en is het zo verkregen overzicht
beschreven in Tabel 4.7 en in Figuur 4.4.
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Tabel 4.7
RTBFper gebied, aantal informanten en percentages per score
RTBF-score
O
Gebied С
veraf
Gebied В
midden
Gebied А
nabij
Taalgrens
Totaal

2

3

4

totaal

14

46.7%

2

6.7%

5

16.7%

7

23.3%

2

6.7%

30

24

38.1%

8

12.7%

9

14.3% 19

30.2%

3

4.8%

63

15

17.0% 25

28.4%

9

10.2% 23

26.1% 16

18.2% SS

53

35

23

49

21

181

De percentages van Tabel 4.7 zijn in Figuur 4.4 aanschouwelijk gemaakt:
Figuur 4.4
RTBF per gebied, percentages per score
DscO Qsc1 ESsc2 Bsc3 Hsc4
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In paragraaf 3.2.2 is er van de veronderstelling uitgegaan dat de twee variabelen
'afstemmen op de RTBF' en 'contact met Walen' samenhang vertonen met de factor
afstand tot de taalgrens. We verwachtten dan ook hier onderscheid te kunnen meten
tussen de scores van de drie gebieden: hoe verder van de taalgrens verwijderd men
woont, hoe minder men afstemt op de Franstalige televisie.
Het resultaat is uit Tabel 4.7 en Figuur 4.4 afte lezen; de hierboven uitgesproken
verwachting wordt bewaarheid. Opvallend zijn ook hier de extreme scores, zoals dat
ook het geval was bij de variabele 'contact met Walen' in paragraaf 4.1.3. Bij de 0
score, waarbij men zegt nooit op de RTBF af te stemmen, verlopen de percentages
van 17.0% in gebied A, via 38.1% in gebied B, naar 46.7% in gebied C, terwijl aan
de andere zijde van de grafiek de samengenomen scores 3 en 4 in de andere richting
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verlopen: van 44.3% in gebied A, via 35.0% in gebied В, naar 30.0% in gebied С.
Uit de cijfers blijkt dat de scores van het afstemmen op de Franstalige televisie in de
drie gebieden over het algemeen genomen minder van elkaar verschillen dan die voor
het contact met de Walen. Gezien de aard van de handeling is dat zeker niet verras
send: het kost immers minder inspanning om, al dan niet met afstandsbediening, de
tv-knop om te zetten, dan om iemand op te zoeken.
In Tabel 4.8 wordt de beschrijving van de resultaten gemeten naar leeftijds
categorie van de onderhavige variabele gegeven. Het scoreverloop van de oudere
generatie wijkt weinig af van de uitkomsten van de variabele 'contact met Walen' in
Tabel 4.6. Bij de jongeren is het verschil groter. De "nooit"-score is hier terugge
bracht van 4 5 % bij 'contact' tot een kwart voor 'RTBF' en de "eens per maand"- en
"eens per week"-kijkers zijn elk met ruim 10% toegenomen, vergeleken met degenen
die contact met Walen onderhouden. Hier interfereren ongetwijfeld factoren van
wisselend kijkgedrag in het algemeen die het verschil tussen de oudere en de jongere
generatie medebepalen en die buiten het bereik van dit onderzoek vallen.
Tabel 4.8
RTBF per leeftijdsgroep, aantal informanten en percentages per score
RTBF-score
0
1
Oud
Jong

30
23

ЪЪ.Ъ% 13
25.3% 22

2

3

14.4% 8 8.9% 23
24.2% 15 16.5% 26

4

totaal

25.6% 16 17.8% 90
28.6% 5
5.5% 91

Ook bij de variabele 'RTBF' zijn de scores van de twee factoren 'gebied' en 'leeftijd'
onderling vergeleken en samengebracht in één tabel, Tabel 4.9. Daartoe zijn weer de
gemiddelde scores berekend, per gebied, per leeftijdsgroep, en samen, per leeftijdsgroep in elk van de drie gebieden.
Tabel 4.9
RTBF, gemiddelde scores voor gebied en leeftijd

oud
Gebied С (veraf)
1.19
Gebied В (midden)
1.39
Gebied A (nabij)
2.33
Taalgrens — — _ _ _
gem. score leeßjd: 1.80
hoofdeffect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:
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F=
F=
F=

3.492;
0.618;
2.483;

η

jong

η

16
31
43

1.57
1.63
1.69

14
32
45

90
df= 2,175;
df = 1,175;
df = 2,175;

1.65

gem. score
gebied
η
1.37
30
1.51
63
2.00
88

91

ρ < .033
ρ < .433
ρ < .086
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In de aan Tabel 4.9 toegevoegde variantie-analyse is af te lezen dat de verschillen
tussen de drie gebieden statistisch significant zijn; de verschillen tussen de leeftijdsgroepen, alsook de interactie tussen beide factoren, daarentegen echter niet4.
In tegenstelling tot hetgeen waar te nemen was bij de variabele 'contact met Walen'
is het onderscheid naar leeftijd in de scores van de RTBF-variabele dus niet significant. Het is niet onwaarschijnlijk dat er bij het onderscheid naar leeftijd voor het
kijken naar de Franstalige televisie ook andere factoren een rol spelen dan alleen de
keuze tussen de Franse of de Nederlandse voertaal. Zoals we boven aanstipten, wordt
het scorepatroon van deze variabele ongetwijfeld beïnvloed door verschillen in kijkgedrag tussen de oudere en jongere generatie die een eigen wetmatigheid bezitten.
Onderzoek naar dit verschijnsel valt echter buiten onze doelstelling. Voorlopig moeten we ons dan ook tevreden stellen met de constatatie dat er geen sprekend en
statistisch belangrijk onderscheid te vinden valt tussen de RTBF-kijkcijfers van de
oudere en van de jongere groep van onze informanten.
Er wordt, met andere woorden, in gebied A wel vaker naar de Waalse tv gekeken
dan in gebied В en in gebied В weer vaker dan in gebied C, en bovendien ook nog
door de oudere groep vaker dan door de jongere groep, maar de verschillen tussen de
gebieden zijn minder opvallend dan bij het contact met de Walen in paragraaf 4.1.3
en verschillen tussen de leeftijdsgroepen bestaan niet reëel.
4.1.5 Conclusie
Samenvattend kan opgemerkt worden dat de achtergrondvariabelen 'autochtonie',
'contact met Walen' en 'afstemmen op RTBF' het beeld bevestigen dat gezocht was
bij het samenstellen van de groepen proefpersonen en bij het inrichten van het
onderzoeksgebied.
In het onderzoek zijn personen betrokken die sterk met de streek en hun woonplaats verbonden zijn; dat geldt voor alle in het onderzoek onderscheiden groepen
informanten: overal, in al de drie gebieden en in beide leeftijdsgroepen, is ongeveer
90% van de informanten "hoog-autochtoon".
Onderscheid is er daarentegen wel tussen de groepen informanten waar het de
frequentie van hun contacten met de Waalse, Franssprekende buren betreft. Er is
hier een duidelijke, statistisch significante differentiatie naar gebied en naar leeftijd:
in gebied A, vlak aan de taalgrens, heeft men meer contact met de Waalse buren dan
in gebied B, een stukje van die grens verwijderd, en hier weer meer dan in gebied C,
nog verder weg. Als het hebben van contact met leden van een andere taalgemeenschap
samenhangt met gerichtheid op die taalgemeenschap, met convergentie derhalve - en
daar lijkt veel voor te zeggen-, dan worden door de uitkomst van deze achtergrondvariabele onderzoekshypothese (2), de afstandshypothese en onderzoekshypothese
(3), de contacthypothese, ondersteund.
Overal hebben de ouderen meer contact met Walen dan de jongeren, waaruit een
eerste indicatie afte lezen is ten gunste van hypothese (lb) boven hypothese (la) uit
paragraaf 2.3.
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Samengevat is aangaande het contact met Franstaligen gebied A > gebied В >
gebied С en oud > jong, maar het is van de andere kant niet zo dat het wonen aan de
taalgrens noodzakelijkerwijs veelvuldig contact met Walen impliceert. Meer dan de
helft van de informanten uit gebied A komt zelden of nooit in contact met Walen.
Dezelfde tendens, gebied А > gebied В > gebied С en oud > jong, is ook waar
neembaar bij het afstemmen op Franssprekende televisiestations, maar minder uitge
sproken, met meer variatie, dan bij de contact-variabele.
De samenhang tussen de geografische component van de plaats van herkomst en
de frequentie van het contact met Franssprekenden is hiermee vastgesteld; we komen
er aan het slot van hoofdstuk 4 verder op terug.
4.2

Taalkundige variabelen

4.2.1 Inleiding
In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd en geanalyseerd van de vragen
over de taalkundige variabelen uit de vragenlijst. In hoofdstuk 3 is de opzet en de
inhoud van de vragenlijst verantwoord; daar is ook uiteengezet (paragraaf 3.2.3, noot
8) dat de volgorde van behandeling verschilt van de volgorde van de vragen in de
vragenlijst zoals die aan de informanten is voorgelegd. In deze paragraaf is de volg
orde van hoofdstuk 3 aangehouden: eerst komen twee fonologische variabelen in aan
het Frans of Waals ontleende woorden ter sprake: voortonige klinkers in 4.2.2 en
nasale klinkers in 4.2.3. Vervolgens worden de twee morfologische aspecten in aan
het Frans of Waals ontleende woorden aan de orde gesteld: het woordgeslacht in
4.2.4 en het woordaccent in 4.2.5. Tenslotte worden enige heteroniemen behandeld
in paragraaf 4.2.6.
Voor elk van deze vijf verschijnselen wordt zoveel mogelijk dezelfde wijze van pre
sentatie van de resultaten van de enquête aangehouden. Het is onvermijdelijk dat er
in een survey-achtig onderzoek als dit zeer veel cijfermateriaal wordt gepresenteerd;
des te belangrijker lijkt het zoveel mogelijk stroomlijn en orde in de cijfers aan te
houden. Bij elk verschijnsel komen steeds vijf vaste stappen aan de orde in de
hieronder beschreven volgorde (1) - (5).
Steeds wordt de behandeling van een verschijnsel begonnen met een beschrijvend
overzicht van de scores per afhankelijke taalkundige variabele in procenten, gemeten
over alle informanten, uit de drie gebieden en de twee leeftijdsgroepen tezamen (1).
Dan wordt, mede door middel van een betrouwbaarheidsanalyse, vastgesteld of
de onderzochte variabelen voldoende homogeniteit vertonen om ze als variabelen
van één en hetzelfde verschijnsel te behandelen (2). Eerst zal immers de vraag beantwoord moeten worden of de verkregen scores wel "optelbaar" zijn om gemiddelden
per informant, per leeftijdsgroep, per plaats en per gebied vast te mogen stellen.
Daartoe worden in deze fase de scores eerst gedichotomiseerd: een '+Frans' kenmerk
in het antwoord wordt gewaardeerd als " 1 " ; al het andere als "0". Omdat we hier
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uitdrukkelijk op zoek zijn naar +Franse varianten, is hier, wanneer een informant
meer dan één realisering heeft aangekruist waaronder een '+Franse', deze variant
steeds als " 1 " geteld. De zo verkregen opgetelde "l"-scores zijn de basis voor de
gepresenteerde gemiddelden. Bij het gebruik van de termen 'positief en 'negatief
moet 'positief steeds opgevat worden als "met een hoge Franse score". In deze fase
worden de variabelen арап tegen het licht gehouden en worden argumenten bijeen
gezet om met de juiste en verantwoorde groep variabelen de volgende analyses uit te
voeren. Hier en daar zullen er variabelen worden uitgesloten en dat zal worden
beargumenteerd.
Vervolgens worden, naar een vast stramien, de resultaten van de verschillende
informantengroepen gegeven. Eerst komt steeds een grafiek met de gemiddelde
scores per onderzoeksplaats en daarbinnen per leeftijdsgroep (3) en vervolgens een
"taalgeografische grafiek" waarin de gemiddelde scores per gebied worden uitgezet
ten opzichte van de taalgrens (4); vergelijk ook de grafieken in paragraaf 4.1 betref
fende de achtergrondvariabelen.
Tenslotte worden in een samenvattende tabel de gemiddelde scores gegeven,
onderscheiden naax gebied (A, nabij; B, midden en C, veraf) en naar leeftijdsgroep
(oud en jong). Hier worden tevens de resultaten van de variantie-analyse gegeven (5).
Wanneer percentages zijn gegeven gaat het steeds om "valide percentages"; de "missing
values" worden niet meegeteld.
In paragraaf 4.2.7 wordt, door middel van de vergelijking van de slotgrafieken
(hierboven als stap (5) aangeduid), de overeenkomst besproken tussen de vijf aanpas
singsverschijnselen in leenwoorden die in de vijf voorgaande paragrafen apart ter
sprake zijn gebracht. Tenslotte worden de belangrijkste resultaten van de analyses
van het taalkundig deel van het onderzoek samengevat.
4.2.2 Voortonige klinkers
In paragraaf 3.2.3.1 is het verschijnsel van de reductie van de voortonige klinkers in
leenwoorden beschreven en is de vraagstelling in de vragenlijst verantwoord. Vraag 4
van de vragenlijst is aan het verschijnsel gewijd en daar is aan de informanten
gevraagd hun voorkeursuitspraak voor zes variabelen aan te geven. De resultaten
voor de zes variabelen zijn in Tabel 4.10 weergegeven. In alle onderzochte woorden
zijn de twee voorgegeven realisaties (met sjwa en met volle klinker) in het dialect
mogelijk. Zo vindt men bij een woord als coureur in de dialectwoordenboeken uit
Haspengouwof in het gearchiveerde dialectmateriaal zowel de realisatie [kurßrjals de
realisatie [korßr]. De volle klinker-variant wijst op grotere invloed van het Frans dan
de sjwa.
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Tabel 4.10
Voortoon, overzicht scores per variabele, in procenten
sjwa
4a
4b
4c
4d
4e
Ai

coureur
chauffage
pochette
tirette5
pédale
sacoche

35.0
41.7
13.6
16.5
92.9
41.8

volle voortoon
65.0
58.3
86.4
83.5
7.1
58.2

η

180
180
169
182
182
182

Op het eerste gezicht zijn er drie groepen scores die bij elkaar lijken te horen. Het
behoud van de volle voortoon scoort hoog bij de variabelen pochette (gezien het
relatief hoge aantal missers, 183-169=14, is het woord kennelijk niet bij alle infor
manten bekend) en tirette, er is een middengroep bestaande uit coureur, chauffage en
sacoche en bij pédale scoort het behoud van de volle voortoon zeer laag.
De scores voor de variabele pédale wijken dus in sterke mate af van die van de
andere vijf variabelen. Dit beeld is algemeen: het geldt voor alle drie gebieden en
voor beide leeftijdsgroepen; zie Tabel 4.11.
Tabel 4.11
Pédale, per gebied en leeftijdsgroep, in procenten
sjwa

vol

η

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)
Taalgrens

93.5
93.7
92.0

6.5
6.3
8.0

31
63
88

Oud
Jong

92.2
93.5

7.8
6.5

90
92

Er zijn drie redenen aan te voeren voor het grote aantal sjwa-scores bij pédale. Ten
eerste kent de Standaard-Nederlandse pendant van de variabele, pedaal, in tegenstelling tot de pendanten van andere vijf variabelen, een sjwa in de eerste lettergreep
(Bogaards 1988: s.v.). Nu is er wel uitdrukkelijk in de vragenlijst aangegeven dat
men de dialectuitspraak en niet de algemeen Nederlandse uitspraak moet weergeven,
maar het effect van de invloed lijkt evident.
Ten tweede is die Standaard-Nederlandse pendant ook veel frequenter dan de
pendanten van de andere vijf leenwoorden6. Booij (1981: 148) heeft aangetoond dat
klinkerreductie vaker bij hoogfrequente woorden voorkomt dan bij laagfrequente.
Bovendien werd in paragraaf 3.2.3.1 al gesignaleerd dat "verdoffing" van [ë] en
[ε] in sommige gevallen beregelbaar was (Martin 1968: 172) en gemakkelijker te
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realiseren dan die van de hoge klinkers [i], [y] en [u] (vergelijk ook Booij 1981: 148).
De verdoffingstendens is, in het materiaal van Martin, het hoogst in de groep tweelettergrepigen met ongedekte [ë] van het type recent, beton, debat, pedel, enz. Bij deze
groep hoort ook het leenwoord pedale uit onze vragenlijst. Ook de intern-fonologische
positie van de [ë] die, in combinatie met de "superzware" lange [a] in de laatste
lettergreep die het woordaccent naar zich toetrekt (vergelijk paragraaf 4.2.5 en
Zonneveld 1993: 211 en 217), eerder tot reductie aanleiding geeft dan andere
klinkers (vooral Martin 1968), is (mede-)veroorzaker van de uitzonderlijke scores
van deze variabele, die, op grond van de literatuur, zeker niet onverwacht genoemd
mogen worden.
Ook in de item-rest-correlaties van de betrouwbaarheidsanalyse die in Tabel 4.12
is opgenomen, scoort de variabele pédale veel lager (.19) dan de andere items (.31 —
.43). De betrouwbaarheidscoëfficiènt {"alpha') is, op grond van de 6 variabelen,
.608 en deze wordt door het weghalen van het item pédale juist nog ¡ets verhoogd,
tot .612. Door het weghalen van pédak komen de vijf overgebleven correlaties uit
tussen .36 en .43. Dit laatste resultaat betekent zoveel als een verantwoording van
dat weghalen; het zeer lage aantal vol-scores voegt immers nauwelijks iets aan de
totale uitslag toe.
Tabel 4.12
Voortoon, resultaten betrouwbaarheidsanalyse (n-167)
item-rest
correlaties
6 variabelen
4a
4b
4c
4d
4e
4f

coureur
chauffage
pochette
tirette
pédale
sacoche

alpha

.38
.39
.31
.43
.19
.37
.608

alpha wordt
bij weglating
variabele
.549
.541
.576
.537
.612
.551

item-rest
correlaties
zonder pédale

alpha wordt
bij weglarìng
variabele

.36
.40
.31
.43

.564
.543
.587
.538

.37

.556

.612

Hoe het ook zij, pédale lijkt te voldoen aan al de voorwaarden die Booij (1981: 148)
opsomt en die klinkerreductie-bevorderend zijn. De scores van pédale dragen niet
wezenlijk bij aan het beeld dat van de voortoonreductie wordt verkregen en daarom
wordt vanaf hier gerekend op grond van de vijf overgebleven variabelen: [u] in
coureur, [o] in chauffage, [o] in pochette, [i] in tirette en [a] in sacoche.
Op grond van de zojuist aangehaalde betrouwbaarheidstest is het verantwoord de
scores van de vijf overgebleven variabelen als van dezelfde aard te beschouwen en
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samen te nemen om de scores te berekenen voor de plaatsen en gebieden en voor de
leeftijdsgroepen.
Wanneer we aan de sjwa een 0 toekennen en aan de volle vocaal-realisatie een 1,
kunnen we de gemiddelde scores allereerst per plaats en binnen elke plaats per
leeftijdsgroep uitzetten. In Figuur 4.5 is in de visuele representatie het onderscheid
naar gebied op het eerste gezicht dan wel niet zo regelmatig, in de verdere statistische
uitwerking zal dit onderscheid echter wel degelijk interpreteerbaar blijken te zijn; zie
Tabel 4.13.
In Figuur 4.5 lijkt het relatief hoge gemiddelde van Vlijtingen (plaats BI) zich
beter thuis te voelen in gebied A dan in gebied В en die van Zutendaal (Cl) sluit
meer aan bij gebied В dan in C. Dit zou wijzen op een relatief hoge +Franse score in
het oostelijke deel van het onderzoeksgebied.
Figuur 4.5
Voortoon, gemiddelde score per plaats en per leefiijdsgroep (5 var.)

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

Samengenomen voor de drie gebieden (Figuur 4.6) wijzen de gemiddelde scores
eenduidig op een per gebied afnemende schaal: vlak bij de taalgrens is het behoud
van de volle voortoon groter dan in gebied B, iets verder van die taalgrens verwijderd,
en in dit gebied В is het behoud weer groter dan nog verder weg, in gebied C.
Figuur 4.6
Voortoon per gebied, gemiddelde scores (5 var.)
Gebied С f::
Gebied В
Gebied А

I I J I I 1 ι ι ι ι ι I I I I I I I I I I I 1 •• I I I •

m

Taalgn
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In Tabel 4.13 zijn de resultaten samengevat, eerst onderscheiden per leeftijdsgroep
in de drie gebieden, daarna de gemiddelden per gebied en tenslotte de gemiddelden
per leeftijdsgroep.
De variantie-analyse bevestigt de hierboven beschreven indruk dat het onder
scheid naar gebied statistisch significant is. De post-hoc vergelijking via de HSDTukey-toets levert voor de factor 'gebied' een maximaal onderscheid op: zowel tus
sen gebied A en de gebieden В en C, alsook tussen gebied В en С onderling zijn de
verschillen significant op een .05-schaal. Het onderscheid naar leeftijd daarentegen is
statistisch niet relevant. Er is ook geen interactie gevonden tussen de factoren 'ge
bied' en 'leeftijd'.
Tabel 4.13
Voortoon, gemiddelde scores voor gebied en leeftijd (5 variabelen)

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)

oud

и

jong

η

2.13
3.42
4.21

16
31
44

1.73
3.13
3.98

15
32
45

90

3.32

92

gem. score
• leeftijd: 3.57
hoofdefFect gebied:
hoofdefFect leeftijd:
interactie:

F = 34.342;
F = 2.235;
F=
.047;

df= 2,176 ;
df = 1,176 ;
df= 2,176 ;

gem. score
gebied
1.94
3.27
4.09

η

31
63
88

p< .000
p< .137
p< .954

Samengevat geven de vijf in dit overzicht betrokken variabelen over het behoud van
de volle voortoon onmiskenbaar het beeld van een verschuivend landschap hetgeen
het duidelijkst in Figuur 4.6 en in de post-hoc toets tot uitdrukking komt. Vlak bij
de taalgrens is de handhaving van de Franse voortoon het sterkst en naarmate men
zich van de taalgrens verwijdert, verzwakt de voortoon in de richting van de sjwa. Op
deze manier wordt door de resultaten van de voortoonreductie de geografische com
ponent van de hypothese bevestigd: hoe dichter bij de taalgrens, hoe meer Frans de
vorm van de leenwoorden zal zijn (hypothese (2) van paragraaf 2.3). Het onder
scheid tussen de twee leeftijdsgroepen is daarentegen miniem in de richting van een
licht hogere score voor de oudere groep in de drie gebieden, maar dit onderscheid is
statistisch niet significant en er kan dus ook geen evidentie uit gewonnen worden
voor het alternatief van hypothese (la) of (lb).
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4.2.3 Nasale klinken
In de vragen 5 en 6 van de vragenlijst is aan de informanten gevraagd aan te geven in
welke mate nasale klinkers in leenwoorden uit het Frans zijn aangepast aan het
Nederlandse denasale klinkersysteem. Zoals uiteengezet in paragraaf 3.2.3.2 (zie
daar ook voor een schematische indeling) zijn zowel eenlettergrepige woorden (6e en
6f), als tweelettergrepige met onverschoven (Frans) woordaccent (nasaal aan woordbegin: 5a en 5b; nasaal aan woordeinde: 6c en 6d) en tweelettergrepige woorden met
verschoven (niet-Frans) woordaccent (nasaal aan woordbegin: 5c en 5d; nasaal aan
woordeinde: 6a en 6b) opgenomen. Bovendien is de informanten gevraagd te kiezen
tussen drie realisaties: denasaal, halfnasaal en nasaal. De resultaten zijn weergegeven
in Tabel 4.14.
Tabel 4.14
Nasale klinkers, overzicht scores per variabele, in procenten
denasaal
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
6d
6e
6f

compteur
ampoule
chançard
plancher
garçon
rayon
annonce
courant
plomb
frein7

2.7
2.2
3.5
2.2
9.8
5.6
10.2
7.9
8.8
24.1

halfnasaal
69.2
59.2
30.6
24.4
13.1
19.2
13.2
12.7
24.3
6.6

nasaal
28.0
38.5
65.9
73.3
77.0
75.1
76.6
79.4
66.9
69.3

η

182
179
173
180
183
177
167
165
181
183

Twee zaken springen in Tabel 4.14 in het oog:
(a) De betrekkelijk lage score voor nasaal (+Frans) in compteur en ampoule9 (na
saal aan woordbegin met onverschoven klemtoon op de laatste lettergreep) ten op
zichte van de andere nasaal-scores, ten gunste van de halfnasaal-scores, in dit geval
met een hoorbare [m]. Het lijkt aannemelijk dat de natuurlijke -mp-cluster die aan
het woordaccent voorafgaat de halfnasale uitspraak met hoorbare [m] heeft bevor
derd, daar waar de informanten bij complexe clusters als [ns] (in chançardtn annonce)
of [ns] in plancher eerder opteerden voor de nasale, Franse, uitspraak.
(b) De betrekkelijk hoge score voor denasalen bij de variabele frein (vooral voor
[ë], in de vragenlijst gespeld als free, zie noot 7), ten koste van de halfnasaal-score.
In de kruistabellen voor de scores per plaats bleek bovendien nog iets merkwaardigs met deze variabele aan de hand te zijn: alle denasale scores in plaats Al blijken
afkomstig van deze ene variabele уг«'и. Dat was voldoende reden om het gemiddelde
score-overzicht per gebied, dat is immers het belangrijkste gegeven voor de hypo
these van het hoofdonderzoek, voor alle tien variabelen te vergelijken met dat voor
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de negen andere variabelen, zonder ƒ·««. Dit staat in Tabel 4.15. Statistisch blijkt
het verschil verwaarloosbaar te zijn.

Tabel 4.І5
Nasale klinkers per gebied: gemiddelde scores voor alléén nasaal, uitgezet per gebied voor
alle 10 variabelen en voor 9 variabelen (zonder frein)

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)
Taalgrens

10 variabelen
nasaal
η

9 variabelen
nasaal
η

4.94
5.97
6.94

4.39
5.21
6.25

31
63
89

31
63
89

10 variabelen: F = 7.3060; df = 2,180; ρ < .0009; HSD post-hoc toets geeft aan dat gebied A
zich statistisch significant onderscheidt van gebied C.
9 variabelen: F = 7.5136; df = 2,180; ρ < .0007; HSD post-hoc toets geeft aan dat gebied A
zich statistisch significant onderscheidt van de gebieden В en C.
Voordat er over het lot van frein wordt beslist, bezien we eerst in Tabel 4.16 wat de
betrouwbaarheidsanalyse voor resultaten van de 10 variabelen opleven.
Tabel 4.16
Nasale klinkers, resultaten betrouwbaarheidsanalyse (n=l46)
item-rest correhties
5a compteur
5b ampoule
5c chançard
5d plancher
6a garçon
6b rayon
6c annonce
6d courant
6e plomb
6f frein
alpha

A4
.33
.48
.54
.71
.66
.67
.36
.57
.31

alpha wordt bij weghting variabele
.805
.815
.801
796
.774
.782
.779
.813
.790
.829

.815

Frein scoort er wel het laagst, maar op het eerste gezicht niet onoverkomelijk laag en
nauwelijks lager dan ampoule. Daarentegen is het wèl opvallend dat de betrouwbaarheidscoëfficiënt (de "alpha"), die bij 10 variabelen .815 bedraagt, na weglating van
frein stijgt tot .829 en dat is de doorslaggevende reden om bij de komende berekeningen ^ « ' я weg te laten.
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In paragraaf 3.2.3.2 is uiteengezet dat aan de informanten is gevraagd hun realisatiekeuze te maken uit drie mogelijke varianten: de geheel nasale (Franse) realisatie, de
half-nasale met een hoorbare nasale medeklinker en de geheel denasale waarin ook
deze nasale medeklinker was weggelaten. De resultaten daarvan zijn hierboven, in
Tabel 4.14, weergegeven. De intentie van deze driedeling was de antwoorden uit te
zetten op een schaal, lopend van denasaal, via halfnasaal, tot nasaal. Welnu, hoe
interessant het opstellen van een dergelijke schaal ook zou zijn, het lijkt van groter
belang de uitkomsten van dit verschijnsel nasale klinkers te kunnen vergelijken met
die van de andere verschijnselen, en derhalve niet voor een drie-, maar voor een
tweedeling, +Frans en -Frans, te kiezen.
De uitkomsten van Tabel 4.14 kunnen zonder problemen worden benut voor
een dergelijke tweedeling; de correlatie tussen de scores gebaseerd op drie mogelijke
antwoorden en de scores gebaseerd op de tweedeling waarbij denasaal en half-nasaal
zijn samengenomen, is hoog (.95) en laat dat toe. Daarom is in het vervolg van deze
paragraaf over nasale klinkers alleen nog onderscheid gemaakt tussen 'niet-nasaal' en
'nasaal'. Deze twee scores hebben dezelfde waarde als 'sjwa' en 'vol' in de vorige
paragraaf: 'niet-Frans' en 'Frans'.
De betrouwbaarheidscijfers van de eerste negen variabelen laten toe dat de scores per
gebied en per plaats kunnen worden opgeteld.
De gemiddelde scores per plaats voor de nasale realisaties van negen variabelen
zijn uitgezet in Figuur 4.7, waarin de scores van de leeftijdsgroepen apart per plaats
zijn aangegeven.
Figuur 4.7
Nasale klinkers, gemiddelde score per. plaats en per leefiijdsgroep (9 var.)
• oud

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

ВЭ

O jong

B4

B5

Hgemidd.

C1

C2

De gemiddelde scores van de negen variabelen per gebied staan in Figuur 4.8; deze
laatste en de statistische significanties zijn hierboven al ter sprake gekomen in Tabel
4.15.
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Figuur 4.8
Nasale klinkers per gebied, gemiddelde scores (9 var.)
Gebied С
Gebied В
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Taalgr
Het aanzien van Figuur 4.8, waarin de handhaving van nasale klinkers in leen
woorden uit het Frans, per gebied gemeten vanaf de taalgrens is uitgezet, vertoont
veel gelijkenis met dat van Figuur 4.6, waarin hetzelfde is gedaan voor de handha
ving van de volle voortoon. Vlak bij de taalgrens is het behoud het grootst en het
loopt trapsgewijze af naarmate men zich van de taalgrens verwijdert.
In Tabel 4.17 zijn de uitkomsten naar de handhaving van nasalen bij leenwoorden,
gemeten over negen variabelen, samengevat, zowel de gemiddelde scores per gebied,
als die per leeftijdsgroep alsook de combinatie van beide.
Tabel 4.17
Nasale klinkers, gemiddelde scores voor gebied en leefiijd (9 variabelen)

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)

oud

η

jong

и

4.38
5.13
6.82

16
31
44

4.40
5.28
5.69

15
32
45

91

5.34

92

gem. score leefiijd: 5.81
hoofdeffect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:

F=
F=
F=

7.625;
1.820;
1.440;

df= 2,177 ;
df = 1,177;
df= 2,177 ;

gem.score
gebied
4.39
5.21
6.25

η

31
63
89

p< .001
p< .179
p< .238

De variantie-analyses op de gemiddelde scores van de nasaal-variabelen bevestigen
het beeld dat van Figuur 4.8 was afgeleid: statistisch is het score-onderscheid tussen
de drie gebieden significant. Zoals aangetekend bij Tabel 4.15 levert ook de post-hoc
vergelijking aan de hand van de HSD-Tukey-toets een significant onderscheid tus
sen gebied A en de gebieden В èn С op. Het onderscheid naar leeftijd is statistisch
niet significant en er is geen interactie-effect gevonden tussen de factoren 'gebied' en

'leeftijd'.
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De resultaten van het onderzoek naar het tweede fonologische verschijnsel dat bij het
onderzoek naar de leenwoorden aan de orde kwam, handhaving dan wel verlies van
de nasale klinkers uit het Frans in gevallen waar beide realisaties volgens de literatuur
mogelijk zijn, lopen parallel aan de resultaten van het voortoon-onderzoek. Ook hier
wordt de geografische component van de onderzoekshypothese, hypothese (2), bevestigd. Er is een duidelijk en niet mis te verstaan taalgeografisch onderscheid in het
percentage nasale realiseringen gemeten naar de afstand tot de taalgrens: hoe dichter
in de buurt van Wallonië, hoe "Franser" de realisatie van de nasale klinkers. Gemeten naar de leeftijd van de informant is er een dergelijk statistisch significant onderscheid echter niet.
4.2.4 Woordgeslacht
In vraag 7 van de vragenlijst is aan de informanten gevraagd het grammaticale
woordgeslacht aan te geven van acht leenwoorden waarvan het geslacht in het (Standaard-) Nederlands anders is dan het geslacht in de onderliggende Franse woorden.
In paragraaf 3.2.3.3 is de keuze van de variabelen en van de enquête-methode
verantwoord. Bij de eerste zes variabelen gaat het om in het Frans mannelijke nomina (eindigend op —ing en op —age), die zich, in sommige plaatsen en bij sommige sprekers, aanpassen aan het Nederlandse genussysteem en dan vrouwelijk worden. Bij de laatste twee, mercedes en renault, is de richting omgekeerd: een automerknaam als aanduiding van de zaak zelf is in het Frans vrouwelijk en in het
Standaard-Nederlands mannelijk. In de scores van Tabel 4.18 is het percentage
verandering van geslacht (kolom 1) dan wel handhaving (kolom 2) bij ontleende
woorden uitgedrukt.
Tabel 4.18
WoordgesUcht, overzicht scores per variabele, in procenten
verandering handhaving
+Nl(=-Fr) +Fr (=-N1)
7a
7b
7c
7d
7e
7f
7g
7h

camping
living
building
garage
chauffage
embrayage
mercedes
renault

63.2
44.3
27.9
80.8
83.1
77.1
74.7
78.0

36.8
55.7
72.1
19.2
16.9
22.9
25.3
22.0

η

182
183
179
182
183
179
182
182

De scores van de handhaving van het Franse woordgeslacht lopen per variabele nogal
uiteen en bestrijken de breedte van 16.9% bij chauffage tot 72.1% bij building. In het
onderzoeksgebied wordt een woord als chauffage of garage (met 19.2% handhaving)
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kennelijk veel meer als een "Nederlands-aandoend" woord aangevoeld dan building.
Verandering van geslacht zou heel wel met de gebruiksfrequentie van een woord
kunnen samenhangen; we hebben dan ook de relatieve frequenties van de acht
variabelen in het bestand van Celex (vergelijk noot 6, met alle reserve overigens die
daar is uitgedrukt) nagetrokken.
De eerste vier variabelen van onze lijst komen in dat bestand voor; garage, waarvan de handhave-score ook laag is zoals die van chauffage, scoort in Celex inderdaad
hoog: 603, tegenover 44 voor building, camping en living scoren respectievelijk 102
en 101. Op grond van deze weliswaar tot enkele items beperkte gegevens lijken
frequentie en geslachtsverandering te correleren. Toch is er vanwege de breedte van
het score-verloop reden te over om naar de resultaten van de betrouwbaarheidsanalyse te kijken. Zie Tabel 4.19.
Tabel 4.19
Woordgesbcht, resultaten betrouwbaarheidsanalyse (n=172), gemeten over alle 8 variabelen en over 6 variabelen (zonder de automerknamen)
item-rest alpha wordt item-rest alpha wordt
correUties bij wegkting correUties bij weglating
8 variabelen variabele zonder auto's variabele
7a
7b
7c
7d
7e
7f
7g
7h

camping
living
building
garage
chauffage
embrayage
mercedes
renault

alpha:

.46
.38
.18
.49
.43
.29
-.08
-.05
.528

.406
.441
.520
.411
.437
.482
.604
.591

.51
.51
.34
.56
.50
.45

.666
.666
.717
.656
.674
.712

.721

Uit deze analyse (Tabel 4.19, linkerdeel) blijkt dat problemen zich eerder elders
voordoen, namelijk bij de laatste twee variabelen. De automerken als soortnamen
scoren volledig verschillend van de andere variabelen. Het gaat om twee verschillende verschijnselen die we vanaf hier zullen onderscheiden: "genus-1 " betreft woordgeslachthandhaving bij woorden eindigend op —ing of op —age, en "genus-2":
woordgeslachthandhaving bij automerken als soortnamen.
De onderlinge correlatie tussen de scores van de beide automerken (7g en 7h) is
alleszins redelijk te noemen: (.60); we kunnen dus ook "genus-2" als schaal aanhouden.
Om te zien of ook "genus-1" als schaal behouden kan worden, hebben we nogmaals een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd, en wel nu alleen op de variabelen
7a - 7f; het resultaat daarvan staat in Tabel 4.19, het rechterdeel. De samenhang is
voldoende homogeen om de variabelen van "genus-1" als groep te zamen te nemen.
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Genus-1
De gemiddelde scores voor "genus-1", onderscheiden per plaats en per leeftijds
groep, zijn uitgezet in Figuur 4.9; de samenvattende scores per gebied staan in
Figuur 4.10.
Figuur 4.9
Genus-1, gemiddelde score per plaats en leeftijdsgroep (6 var.)

Figuur 4.10
Genus-1 per gebied, gemiddelde scores (6 var.)
Gebied С
Gebied В
Gebied А
1

1
0.5

1

1
1 ,5

1

1
2,5

1

Taalgrens
In vergelijking met de grafieken per plaats bij de twee fonologische verschijnselen uit
de voorgaande paragrafen valt hier op dat de verschillen per leeftijdsgroep groter zijn
dan daar. De evaluatie van die verschillen komt in Tabel 4.20 aan de orde.
Samengevat voor de zes variabelen op —ing en —age гі]п de gemiddelde scores voor
woordgeslachthandhaving uitgezet in Tabel 4.20, onderscheiden naar de drie gebie
den, naar de twee leeftijdsgroepen en naar de combinatie van beide variabelen. Aan
de tabel zijn ook de resultaten van de variantie-analyse toegevoegd.
Tabel 4.20 wijst uit dat de scores voor beide factoren, 'gebied' en 'leeftijd', statistisch
significant van elkaar verschillen. O p de scores over de drie gebieden is een post-hoc
vergelijking via de HSD-Tukey-toets toepasbaar en daarbij blijkt dat gebied A zich
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Tabel 4.20
Genus-1, gemiddelde scores voor gebied en leeftijd (6 variabelen)
oud
Gebied С (veraf)
1.44
Gebied В (midden)
2.16
Gebied A (nabij)
3.48
Taalgrens
gem. score leeftijd: 2.67
hoofdeffect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:

F= 14.232;
F= 16.627;
F = 1.765;

η

jong

η

16
31
44

1.13
1.53
2.13

15
32
45

91

1.76

92

df= 2,177 ;
df = 1,177 ;
df-2,177 ;

gem.score
gebied
1.29
1.84
2.80

я
31
63
89

p< .000
p< .000
p< .174

significant onderscheidt van de gebieden В en C. Uit Tabel 4.20 is, zoals gezegd, ook
afleesbaar dat de oudere generatie significant vaker het Franse woordgeslacht in de
betrokken leenwoorden handhaaft dan de jongere generatie. De interactie tussen
beide factoren is statistisch niet significant.
Genus-2
In het tweede cluster, "genus-2", liggen de zaken anders. Hoewel uit Tabel 4.18 is af
te lezen dat de twee opgenomen variabelen, de automerknamen mercedes en renault,
voor woordgeslachthandhaving nagenoeg gelijk scoren en hoewel ook de onderlinge
correlatie alleszins redelijk is (.60), blijken de resultaten van de enquête toch onvoldoende te zijn om enig statistisch significant onderscheid, mocht daar al sprake van
zijn, aan te kunnen tonen, noch voor de verschillen per plaats, noch voor die per
gebied, noch ook voor leeftijd. De uitkomsten van deze vragen geven geen steun aan
Tabel 4.21
Genus-2, gemiddelde scores voor gebieden leeftijd (2 variabelen: de automerknamen))

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)

oud

η

jong

η

0.56
0.26
0.45

16
31
44

0.73
0.47
0.51

15
32
45

91

0.53

92

gem. score leefiijd: 0.41
hoofdeffect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:

F=
F=
F=

1.457;
1.308;
0.202;
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df = 2,177;
df = 1,177 ;
df= 2,177 ;

gem.score
η
gebied
0.65
31
0.37
63
0.48
89

p< .236
p< .254
p< .817
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de onderzoekshypothesen zoals die geformuleerd zijn in paragraaf 2.3. Blijkbaar
spelen, in tegenstelling tot de bevindingen van Cajot (1989) in diens onderzoeks
gebied, in de Haspengouwse dialecten andere factoren een rol in de keuze van het
woordgeslacht bij soortnamen van auto's. De resultaten van genus-2 staan samenge
vat in Tabel 4.21.
In verdere verwerking van de onderzoekgegevens over woordgeslacht (zie de
samenvatting in de paragrafen 4.2.7 en in 4.4) zal dan ook alleen rekening worden
gehouden met de resultaten van de woordgeslachthandhaving van genus-1.
Genus-1 daarentegen blijkt een zeer geschikte maat te zijn om de onderzoekshypo
thesen te steunen. De afstandshypothese (2) wordt bevestigd: hoe dichter men zich
bij de taalgrens bevindt, hoe meer het Franse woordgeslacht in de leenwoorden terug
te vinden is. Deze geografische component vonden we ook terug in de twee voor
gaande groepen variabelen over voortoonreductie en nasale klinkers. Hier echter, bij
genus—1, is ook de leeftijd van de informant van significante invloed op het resultaat:
de oudere groep scoort meer Frans dan de jongere en de verschillen zijn dicht bij de
taalgrens groter dan verder daarvan verwijderd. Daarmee wordt door deze resultaten
een statistisch relevante steun verworven voor hypothese (lb): de oudere generatie is
eerder geneigd Franse elementen in hun taalgebruik toe te laten dan de jongere. Dit
zou er op kunnen wijzen dat de tweetaligheid bij de ouderen aan de taalgrens groter
is dan bij de jongeren en dat de invloed van de anti-Franse reflex, die immers
voornamelijk bij de ouderen heeft gespeeld, dicht bij de taalgrens geringer was dan
verderop.
4.2.5 Woordaccent: het "T-effect"en "klem-D"
Het taalkundige deel van de vragenlijst (zie Appendix I) opent met een aantal vragen
over het verschijnsel woordaccent in leenwoorden. In paragraaf 3.2.3.4 is verant
woord waarom juist dit verschijnsel in het licht van de onderzoekshypothese is
afgevraagd en ook waarom het juist aan de hand van deze 14 woorden is gedaan. Aan
het slot van de genoemde paragraaf zijn de 14 in de vragenlijst opgenomen woorden
in vier samenhangende clusters ondergebracht.
In Tabel 4.22 zijn de onderzoeksresultaten van de 14 variabelen weergegeven.
Tabel 4.22
Woordaccent, overzicht scores per variabele, in procenten
cluster 1, type dentiste (tweelettergrepig)
niet-Frans Frans patroon
(prefinaal)
(finaal)
la dentiste
3b paspoon
3c frigo
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46,5
64,4
86,2

53,5
35,7
13,8

η
170
171
181
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cluster 2, type garande (drielettergrepig, 3 patronen)

dialectisch Stand, nederl.Frans patroon
(prefinaal)
(finaal)
(initieel)
2a
2b
2c
2d
2e
2f

garantie
pyjama
dynamo
cinema
bikini
pistolet

24,6
78,7
74,3
74,9
75,1
53,0

24,0
10,4
9,3
4,4
9,9
7,2

50,8
9,8
15,8
20,2
14,9
39,8

183
183
183
183
181
181

cluster 3, type portemonnee (meerlettergrepig met zwakke middensyüabe(n))

3d
3e
3f
3g

portemonnee
portefeuille
restaurant
patisserie

niet-Frans
(initieel)

Frans patroon
(finaal)

27,4
23,8
30,6
42,9

72,7
76,2
68,9
57,1

179
181
180
177

cluster 4, type revolver (drielettergrepig, waarvan de eerste zwak)
niet-Frans
(prefinaal)
3a revolver

78,1

Frans patroon
(finaal)
21,9

183

O p de variabelen van de clusters 1 (type dentiste), 3 (type portemonnee) en 4 (type
revolver) kon op twee manieren gescoord worden: een "Frans" accentpatroon, finaal,
met de klemtoon op de laatste lettergreep, versus een "niet-Frans" accentpatroon,
hetzij prefinaal, met de klemtoon op de voorlaatste lettergreep in de clusters 1 en 4,
hetzij initieel, met de klemtoon op de eerste lettergreep in cluster 3 . In cluster 2 (type
garantie) is er gescoord op drie mogelijkheden: "(zuidoostelijk) dialectisch" (initieel)
of "Standaard-Nederlands" (prefinaal) of "Frans patroon" (finaal).
De scores van Tabel 4.22 wijzen uit dat er, naar de resultaten gemeten, op de
clustering-vooraf nogal wat is aan te merken; in elk geval loopt deze niet parallel met
de onderzoeksresultaten. Zo liggen in cluster 1 de scores voor "Frans patroon" zeer
uiteen; wijkt in cluster 2 het patroon van garantie sterk af van de andere variabelen
van het cluster, dat evenwel in de beschouwingen vooraf van paragraaf 3.2.3.4 bijeen
leek te horen en sluit de variabele revolver van cluster 4 zich juist goed bij deze laatste
vijf variabelen van cluster 2 aan, wanneer men hier de scores "initieel" en "prefinaal"
bijeenneemt onder "niet-Frans", zoals dat ook bij de andere clusters is gedaan. Daar
is trouwens ook voldoende reden toe. Immers, bij de presentatie van de resultaten
van het vooronderzoek in paragraaf 3.2.3.4 hebben we al opgemerkt dat de scores
voor het Standaard-Nederlandse (prefínale) patroon in woorden van het type garantie zeer zwak waren, maar dat dit feit geen probleem vormde voor toetsing van de
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onderzoekshypothese, omdat in dit geval Standaard-Nederlands met Noordnederlands
gelijkgesteld moet worden en omdat dat onderscheid hier niet aan de orde is.
Om de vergelijkbaarheid met de andere onderzochte taalkundige verschijnselen
zeker te stellen, zijn dan ook, vanaf Tabel 4.22, de scores voor de variabelen voor het
woordaccent steeds teruggebracht naar de score '+Frans' (1) en '-Frans' (0).
Het uiteenlopen van de verwachtingen omtrent de mogelijke clustering van de
variabelen die vooraf is ondernomen en de onderzoeksresultaten uit Tabel 4.22 is
voldoende reden om een betrouwbaarheidsanalyse uit te voeren en de resultaten
ervan aan een nader onderzoek te onderwerpen. Zie Tabel 4.23.
Tabel 4.23 bevat de resultaten van de "reliability-test"; in de twee linkerkolommen
uitgevoerd op het totaal van de 14 variabelen; in de twee rechterkolommen zijn de
item-correlaties berekend voor de eerste drie clusters afzonderlijk. Voor het vierde
cluster, dat slechts de ene variabele revolver bevat, is een dergelijke berekening niet
van toepassing.
De resultaten bevestigen de indruk die uit de ruwe scores van Tabel 4.22 naar
voren was gekomen. In cluster 1 is geen sprake van echte clustervorming, in deze zin
dat de informanten in hun scores voor deze groep variabelen noch met elkaar in
overeenstemming zijn, noch ook consistent op dezelfde manier voor de drie variabelen gescoord hebben9. De correlaties zijn zo laag, zowel wanneer deze berekend
worden op het geheel van alle variabelen alsook wanneer er alleen rekening met het
cluster wordt gehouden, dat de scores statistisch gezien niet bij elkaar geteld mogen
worden om gemiddelden te berekenen.
Tabel 4.23
Woordaccent, resultaten betrouwbaarheidsanalyse, gemeten over alle 14 variabelen
(n=l45) en over elke cluster afzonderlijk
item-rest
alpha wordt
correUties bij wegUting
variabele
14 variabelen

cluster 1
la dentiste
3b paspoort
3c frigo

.18
.12
.19

.608
.615
.607

cluster 2
2a garantie
2b pyjama
2c dynamo
2d cinema
2e bikini
2f pistolet

.26
.32
.32
.33
.18
.30

.598
.583
.584
.581
.612
.592

item-rest
correbties
per cluster

n=157
.03
.03
-.09
alph,*: -.018
n=179
.07
.35
.45
.47
.32
.21

alpha wordt
bij weglating
variabele
-.129
-.144
.154

.614
.493
.437
.421
.502
.563

alpha: .555
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cluster 3
3d portemonnee
Зе portefeuille
3f restaurant
3g patisserie

.30
.33
.25
.34

.593
.591
.598
.586

cluster 4
3a revolver

.14

.612

alpha

n=172
.46
.47
.41
.32
alpha: .631
—

.524
.523
.566
.634
—

.615

In cluster 2 valt bij de totaal-berekening (linkerdeel) de lage correlatie van de varia
bele bikini op, maar bij weglating stijgt de alpha niet; er lijkt hier dus weinig bijzon
ders aan de hand te zijn. Bij de clusterberekening (rechterdeel) echter is de lage
correlatie van garantie opvallend, hetgeen op grond van de scores ín Tabel 4.22 niet
verrassend is. Hier stijgt de dustci-alpha, bij weglating van deze variabele, aanzienlijk, van .555 naar .614, en is er aanleiding de variabele garantie verder uit te sluiten
van cluster 2 10 . Dit laatste geldt ook voor pistolet (2f); de cluster-score is dan wel niet
zo uitzonderlijk laag als bij garantie, maar ook hier stijgt de cluster-д^Ал, en daarmee
de statistische waarde van de analyses, wanneer deze variabele wordt uitgesloten. Van
cluster 2 blijven zodoende 4 variabelen over, die een volwaardig cluster vormen, ook
in statistische zin.
In cluster 3 zijn de correlaties homogeen en kunnen de analyses zonder proble
men op de betrokken variabelen worden toegepast.
Bij de laatste variabele, revolver, is de totaal-correlatie laag (.14) en lijkt er vol
doende reden om ook deze variabele, zoals die van cluster 1, niet in de verdere
berekeningen en analyses op te nemen.
Al met al komen er twee duidelijk af te perken groepen variabelen met onderlinge
samenhang uit de betrouwbaarheidsanalyse te voorschijn voor het verschijnsel hand
having van het oorspronkelijke woordaccent in Franse leenwoorden. In het vervolg
van deze paragraaf zullen we woordaccentverspringing daarom steeds op deze twee
groepen variabelen onderzoeken; de eerste noemen we voorlopig de groep "klem-1",
bestaande uit de variabelen 2b - 2e (pyjama, dynamo, cinema, bikini) en de tweede
groep noemen we "klem-2" met de variabelen 3d - 3f (portemonnee, portefeuille,
restaurant, patisserie).
Om te bezien of deze twee groepen zich inderdaad rond een bepaald gemeenschap
pelijk kenmerk concentreren en of wellicht ook andere variabelen zich ook rond
datzelfde kenmerk scharen, hebben we een factoranalyse uitgevoerd op alle 14 varia
belen". Daarbij blijkt ten eerste eenduidig dat de vier hierboven genoemde variabe
len van klem-1 inderdaad alle hoog scoren op één en dezelfde factor, zonder dat
andere variabelen in de buurt komen. Klem-1 kan daarmee als groep worden aangehouden.
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Uit Tabel 4.22 is afte leiden dat voor de vier variabelen van ldem-1 het Zuidnederlandse accentpatroon op de eerste lettergreep in ruim driekwart van de antwoorden (het gemiddelde is 75,75%) voorkomt; in het overblijvende kwart ligt het
Standaard-Nederlandse accent op de tweede lettergreep op gemiddeld 8,5% en het
Franse eindaccent op 15,75%. Zoals gezegd zullen we verder werken met slechts
twee typen scores, +Frans en -Frans, en worden voor de laatste groep de StandaardNederlandse en Zuidnederlandse patronen bij elkaar genomen. Opgemerkt moet
worden dat de absolute scores met een Frans accentpatroon in deze groep laag zijn:
15.75%.
In de bovengenoemde factoranalyse waarmee we klem-1 hebben onderbouwd is ook
de groep variabelen die we voorlopig bij klem-2 hadden ingedeeld (portemonnee,
portefeuille, restaurant en patisserie), herkenbaar als samenhangende groep die hoog
laadt op dezelfde factor. Op deze factor scoren echter ook drie andere variabelen
hoog, namelijk dentiste (la), garantie (2a) en pistolet (2f). Wanneer we garantie van
deze groep uitzonderen, daarover later, blijven juist de zes woorden over, waarvan we
al eerder constateerden dat hier het +Franse accentpatroon samenvalt met het Nederlandse. Het zal dus met deze groep variabelen ook niet mogelijk zijn enige uitspraak
te doen over de geografische component van de hypothese, omdat we het +Franse
patroon niet kunnen isoleren van het -Franse. Wel kunnen we het dialectische of
Zuidnederlandse accentpatroon onderscheiden van het Noordnederlandse/Franse
patroon. Bij garantie hebben we in paragraaf 3.2.3.4 al aangetekend dat het finaal
accentpatroon in het woord beschouwd kan worden als algemeen Zuidnederlands;
hier blijkt nu bij Tabel 4.22 en 4.23 dat het, door het hoge scoringspercentage
+Frans en de lage item-rest-correlaties, afwijkt van het algemene patroon van cluster
2 en het beste voor verdere analyses uitgesloten kon worden. Zie ook noot 10 van dit
hoofdstuk.
De samenstelling van de clusters klem-1 en klem-2 kan als volgt worden vastgelegd:
Klem-1 met de variabelen:

Klem-2 met de variabelen
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pyjama
dynamo
cinema
bikini
dentiste
pistolet
portemonnee
portefeuille
restaurant
patisserie

(2b)
(2c)
(2c)
(2d)
(la)

(20
(3d)
(3e)

(30
(3g)

Hoofdstuk 4

In kIem-2 scoort het finale Franse eindaccent gemiddeld 61,4% en dit percentage is,
vergeleken met de gemiddelde +Franse score van klem-1 (15,75%), hoog te noemen.
Tabel 4.24
Woordaccent, resultaten betrouwbaarheidsanalyse van de clusters klem-1 en kUm-2
Klem-1
item-rest alpha wordt
correUties bij weglating
η = 181
variabele
2b pyjama
2c dynamo
2d cinema
2e bikini
alpha

.46
.48
.51
.45
.688

.634
.618
.598
.637

Klem-2
ttem-rest
correbties
η = 157
la dentiste
2f pistolet
3d portemonnee
3e portefeuille
3f restaurant
3g patisserie
alpha

.30
.34
.53
.44
.47
.40
.702

alpha wordt
bij weglating
variabele
.697
.689
.638
.662
.655
.672

Voordat er met de eigenlijke analyses begonnen wordt, is er, om zeker te zijn van de
gelijksoortigheid van de gegevens, nogmaals een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd
op de nieuwe clusters klem-1 en klem-2; de resultaten zijn opgenomen in Tabel
4.24.
Deze resultaten laten zien dat de twee nieuwe clusters zich ook statistisch als bij
elkaar behorende groepen variabelen gedragen; de scores kunnen zonder bezwaar bij
elkaar worden opgeteld voor de komende analyses.
We zullen nu eerst voor klem-1 de gebruikelijke analyseprocedure toepassen. Daarna
zullen we klem-2 behandelen.
Klem-1, variabelen: pyjama, dynamo, cinema, bikini.
De gemiddelde scores voor de vier variabelen van klem-1, onderscheiden per plaats
en per leeftijdsgroep, zijn weergegeven in Figuur 4.11.
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Figuur 4.11
Klem-1, gemiddelde score per plaats en leefiijdsgroep (4 var.)

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

In Figuur 4.11 zijn enkele in het oog springende zaken op te merken. Niet alleen het
verschil tussen de plaatsen is groot -het beeld van Figuur 4.11 is veel onrustiger dan
dat van de voorgaande grafieken per plaats zoals 4.5 of 4 . 7 - maar ook de verschillen
tussen de twee leeftijdscategorieën zijn aanzienlijk. De oude generatie scoort in twee
plaatsen, A5 (Jeuk) en B2 (Henis) helemaal niet en elders in het centrum laag terwijl
daarentegen de scores van deze groep in de perifeer gelegen plaatsen A2 (Sluizen) en
A6 (Vorsen), maar ook in B4 (Hoepertingen) en C2 (Diepenbeek) steeds opvallend
hoger zijn dan in de omringende plaatsen.
De samenvattende scores per gebied zijn uitgezet in de taalgeografische grafiek van
Figuur 4.12.
Ook hier doet zich een onverwacht verschijnsel voor. Volgens het algemene
verwachtingspatroon van de afnemende invloed van het Frans immers zou de gemiddelde score +Frans van gebied A waar zij inderdaad het hoogst is, terug moeten lopen
via gebied В naar gebied C. Maar de algemene score van gebied В is lager dan die van
gebied C. Uit de twee grafieken dringt zich het beeld op van een, vergeleken met de
verschijnselen die in de voorgaande paragrafen zijn behandeld, uitzonderlijke situatie
in het centrum van het onderzoeksgebied.
Figuur 4.12
Klem-1 per gebied, gemiddelde scores (4 var.)
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Voordat hier enige conclusie aan verbonden wordt, zullen we eerst de resultaten van
de variantie-analyses van de scores per gebied en per leeftijdsgroep in Tabel 4.25
bezien.
Tabel 4.25
Klem-1, gemiddelde scores voor gebied en leeftijd (4 variabelen)

oud
Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied А (nabij)
Taalgrens
gem. score leeftijd:
hoofdeffect gebied:
hoofdeffect leertijd:
interactie:

F=
F=
F=

0.75
0.32
0.89
0.67

1.688
0.384
1.584;

16
31
44

jong
0.33
0.59
0.64

91
df = 2,177;
df = 1,177;
df= 2,177;

0.58

gem. score
gebied
15
32
45

0.55
0.46
0.76

31
63
89

92

p<.188
ρ < .536
ρ < .208

Daaruit blijkt dat noch de factor 'gebied', noch de factor 'leeftijd' enig significant
onderscheid in de scores teweegbrengt. De scores voor de drie gebieden leveren
statistisch geen resultaat op, noch die voor de twee generaties, noch ook de interactie
tusen gebied en leeftijd.
Het T-effect
In paragraaf 3.2.3.4 hebben we gezien dat klemtoonverspringing van achteren naar
voren in een leenwoord uit het Frans kan worden beschouwd als een aanpassings
verschijnsel aan het Nederlands. Maar we hebben er ook betoogd dat de klemtoon
verspringing niet de regelmatigheid vertoont van de andere onderzochte verschijnse
len omdat het Centraalhaspengouws een sterke voorkeur heeft voor het niet-Franse
beginaccent in jongere leenwoorden uit het Frans, sterker dan de omliggende dialec
ten. We hebben dit effect het T-effect genoemd, eigen aan het Tongerlands, zonder
er overigens een steekhoudende verklaring voor te hebben kunnen vinden. Oostelijk
van Haspengouw, in Maastricht, is hetzelfde verschijnsel geconstateerd door Kurris
(1956: 390); westelijk van Haspengouw, in Brabant, is het, volgens Goemans (193654) 12 , echter onbekend.
Alles wel beschouwd lijkt het de moeite waard de plaatsen in de directe omgeving
van de stad Tongeren nader te bezien. De verwachting is dat in het centrale gedeelte
van de gebieden A en B, waar immers het Tongerlands gesitueerd moet worden, er
aanmerkelijk lager wordt gescoord op de schaal van het Franse woordaccent dan aan
de periferie van deze twee gebieden A en В en dan in gebied C, waar immers van het
T-effect geen sprake is.
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Strikt genomen, volgens de indeling van het dialectgebied van Haspengouw gegeven
in Figuur 3.2, behoren tot het Tongerlands de plaatsen A2 (Sluizen), B2 (Henis) en
B3 (Riksingen). Voor het Centraalhaspengouws kan dit gebied echter worden uitgebreid met het Bilzerlands aan de oostkant (met A l , Zichen-Zussen-Bolder, en BI,
Vlijtingen) en met het Lonerlands aan de westkant (met A3, Heers, A4, RukkelingenLoon, en B4, Hoepertingen). Op deze manier vallen, buiten gebied C, alleen de
plaatsen A5 0 eu k)> A6 (Vorsen) en B5 (Brustem) uit het Truierlands buiten het
gebied met T-effect.
Toch zijn, in de lijn van de opmerkingen bij Figuur 4.11, bij deze indeling enige
kanttekeningen te maken. Hoewel met name van A2 (Sluizen) geldt dat het dialect
sterk met dat van de stad Tongeren verbonden is (persoonlijke informatie van André
Stevens), wijkt het, gezien de score van Figuur 4.11, toch op het punt van het
woordaccent van het Tongers patroon af. In dit geval is het kennelijk zo dat op het
scherp van twee concurrerende invloedssferen men in Sluizen de invloed van het zeer
naburige Frans (vergelijk de beschrijving van Sluizen in paragraaf 3.1.2) sterker
gevoelt dan die van het diabetologisch nabije Tongeren. Voor de andere plaatsen
onder de rook van Tongeren, die niet zo dicht tegen een Waalse buurplaats aanliggen als Sluizen, geldt dat de invloed iets meer naar de Tongerse kant doorslaat. Op
een analoge manier geldt voor B4, Hoepertingen, dat gewoonlijk nog tot het
Lonerlands gerekend wordt, dat het zo dicht bij Sint-Truiden ligt dat de zuiging
vanuit Sint-Truiden sterker is dan vanuit Tongeren.
Terugkerend naar het bij Figuur 4.12 en Tabel 4.25 uitgesproken verwachtingspatroon over het woordaccent van klem-1, kunnen we die verwachting nu bijstellen
in de zin dat buiten het hierboven omschreven invloedsgebied van het T-effect, in
gebied A vlak bij de taalgrens het aandeel van het +Franse woordaccentpatroon groter zal zijn dan in gebied В en hier weer groter dan in gebied C. Ter onderscheiding
van klem-1 dat het gehele onderzoeksgebied betreft en in Tabel 4.25 is weergegeven,
noemen we het verschijnsel berekend in een deel van het onderzoeksgebied klem-T.
Zie Tabel 4.26 (klem-T) die een verbijzondering is van Tabel 4.25 (klem-1).
Voor klem-T scoren de twee leeftijdsgroepen verschillend van elkaar, in die zin dat
de oudere generatie in dit gebied een statistisch significant frequentere realisatie van
het Franse woordaccent laat zien dan de jongere. Klem-T raakt op deze manier ook
in de pas van het geografische verwachtingspatroon (gebied А > В > С), zij het
statistisch niet-significant.

120

Hoofdstuk 4

Tabel 4.26
Klem-T, gemiddelde scores voor gebied en leefiijd zonder de centrale plaatsen uit het
TongerlandsAl, A3, A4, BI, B2 en B3 (4 variabelen)

Gebied С (veraf)
Gebied В (B4 en B5)
Gebied A (A2, A5, A6)
gem. score leefiijd:
hoofdefFect gebied:
hoofdefFect leeftijd:
interactie:

F=
F=
F=

oud

η

jong

и

0.75
0.62
1.43

16
13
23

0.33
0.62
0.68

15
13
22

52

0.56

50

1.02

2.282;
4.058;
1.177;

gem.score
gebied
0.55
0.62
1.07

η

31
26
45

P< .IOS
P< .047
P< .414

df=2,96;
df= 1,96;
df = 2,96;

Toch tonen de resultaten dat de handhaving van het Franse woordaccent in leen
woorden, waar het accent noch in de standaardtaal noch in al het algemeen Zuidneder
lands het Franse patroon vertoont, vlak aan de taalgrens het frequentst voorkomt en
dat het aandeel ervan vermindert naarmate men zich van de taalgrens verwijdert.
Daarmee is de regelmatigheid van het verschijnsel dat hier ter sprake is, het verschil
in woordaccentverspringing in verband met de afstand tot de taalgrens, voor de
variabelen uit het cluster van klem-1 buiten de invloedssfeer van het Tongers wel
overeind gebleven. Anders gezegd: het op deze manier aangepaste patroon is niet in
strijd met de afstandshypothese (2).
In Figuur 4.13 is de verhouding tussen de drie gebieden ten opzichte van de
taalgrens aanschouwelijk gemaakt.
Figuur 4.13
Klem-T per gebied (zonder de centrale plaatsen uit het Tongerlands) (4 var.)
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Klem-2 - Klem-D, variabelen: dentiste, pistolet, portemonnee, portefeuille, restaurant,
patisserie.
Al bij het samenstellen van de groep variabelen voor klem-2 aan het begin van deze
paragraaf is aangegeven dat met behulp van deze groep niet gemeten kan worden of
er sprake is van verschuivende invloed van het Franse patroon, omdat dit Franse
patroon samenvalt met het Standaard-Nederlandse en dus niet uit de gegevens geïsoleerd kan worden. De score 'niet-Frans' van Tabel 4.22 valt voor deze variabelen
samen met het dialectisch patroon van het beginaccent, waarvan we al opmerkten
dat het in sommige woorden algemeen Zuidnederlands en in een uitgebreider groep
specifiek Tongerlands is. Om verwarring te vermijden en nergens de indruk te
wekken dat er met deze groep variabelen een uitspraak over de invloed van het
Franse accentpatroon gedaan kan worden zullen we deze groep variabelen in het
vervolg klem-D (van dialectisch patroon) noemen.
Voor de geografische component van het onderzoek zijn de gegevens van de
variabelen van klem-2 dus niet bruikbaar, voor de leeftijdscomponent wel. Het is
mogelijk aan de hand van de onderzoeksgegevens van deze zes variabelen een uitspraak te doen over de dialecticiteit op het punt van woordaccent voor de twee
leeftijdsgroepen, met behulp van hetzelfde type analyse waarmee we ook de berekeningen voor de leeftijdsgroepen bij andere verschijnselen hebben gemaakt. De gemiddelde scores voor de zes variabelen van klem-D, onderscheiden per plaats en per
leeftijdsgroep, zijn weergegeven in Figuur 4.14.
Figuur 4.14
Klem-D, gemiddelde score per plaats en leeftijdsgroep voor dialectisch accentpatroon op de
eerste lettergreep (6 var.)
Π jong

• oud

A1

122

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

ВЭ

B4

B5

В gemidd.

C1

C2

Hoofdstuk 4

We zouden kunnen verwachten dat, in aansluiting bij de resultaten van klem-1, de
plaatsen in het centrale gebied hoger, d.w.z. met een sterker gekleurd dialectisch
beginaccent, scoren dan aan de periferie, omdat in het centrum het T-effect moet
werken. Bij klem-T hebben we het werkzame gebied van het T-effect vastgesteld op
de plaatsen Al, A3, A4, BI, B2 en B3. We zien hier, in Figuur 4.14, dat op grond
van de 6 variabelen die klem-D vormen, inderdaad kan worden vastgesteld dat in
deze plaatsen de dialectische scores hoger zijn dan in de periferie, waar het FransNederlandse patroon sterker is. Welnu, de gemiddelde score van de zes plaatsen uit
het centrale T-gebied te zamen genomen is 2.59; die van de zeven overige plaatsen
aan de periferie is 1.97.
Zoals gezegd kunnen we aan de indeling in gebieden naar afstand tot de taalgrens
geen steun ontlenen voor dialectisch beginaccent tegenover Frans eindaccent; daarom
hebben we ook geen grafiek per gebied opgenomen. Wel zou de indeling naar
leeftijdsgroep enige correlatie met het dialectische accentpatroon kunnen vertonen.
De scores voor de twee leeftijdsgroepen zijn weergegeven in tabel 4.27.
Tabel 4.27
Klem-D, gemiddelde scores voor leeftijd (6 variabelen)
gem.score
Oud
Jong
hoofdeffect leeftijd:

1.95
2.43
F=

4.009;

df = 1,181;

ρ < .047

In Tabel 4.27 blijkt dat de jongere groep significant méér het dialectisch patroon van
het beginaccent gebruikt dan de oudere groep. Deze uitkomst van klem-D is met
andere woorden een ondersteuning van de tegengestelde uitkomst van klem-T.
We zullen bij de samenvatting van de taalkundige variabelen klem-D niet kunnen benutten in het overzicht van de verschijnselen die onder invloed van de nabijheid van het Frans veranderen op Limburgs-Haspengouws grondgebied in paragraaf
4.2.7. Maar ook de uitkomsten van klem-T zullen niet zonder meer met de resultaten van de andere verschijnselen op één lijn gesteld mogen worden, omdat er immers
in de materiaalbasis zelf belangrijke wijzigingen zijn aangebracht: in klem-T is slechts
een gedeelte van het materiaal van de andere overzichten gebruikt.
4.2.6 Heteronymie
In vraag 8 van het taalkundige deel van de vragenlijst wordt het enige lexicale
verschijnsel van het onderzoek, de heteronymie, behandeld zoals het in paragraaf
3.2.3.5 is beschreven. Aan de informanten is de vraag voorgelegd te kiezen tussen
twee of meer verschillende heteroniemen voor eenzelfde begrip, waarvan er tenminste één een leenwoord uit het Frans is. In Tabel 4.28 wordt een overzicht van de
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enquête-resultaten gegeven, waarbij telkens onderscheid is gemaakt tussen de Franse
heteroniemen en de overige, waarbij de Standaard-Nederlandse, de Zuidnederlandse
en dialectische antwoorden zijn samengenomen.
Tabel 4.28
Heteronymie, overzicht scores per variabele, in procenten
NL heteroniem Fr. heteroniem
8a
8b
8c
8d
8e
8f
8g
8h
8i
8j

cola - còca, coca
schrikdraad - elektriek(e draad)
(kauwgum) child«, tsjik, zwing
knop, schakelaar - interrupteur
reclame, advertentie - annonce
auto - voiture
brandweer - pompiers
gevangenis, gevang - prison
slabje, zeverlapje - bavette
draagbare radio - portatif

43,4
77,1
89,6
86,3
90,6
58,6
34,3
21,5
71,8

56,6
22,9
(100) »
10,4
13,7
9,4
41,4
65,7
78,5
28,2

182
179
183
183
183
180
181
181
181
181

De scores liggen ver uiteen; van 9,4% voor voiture, concurrerend met auto, tot
78,5% voor bavettedat concurreren moest met het Zuidnederlandse zeverUpjetn het
Standaard-Nederlandse slabje. Er is daarom aanleiding om naar de resultaten van de
betrouwbaarheidsanalyse te kijken; zie Tabel 4.29, de twee linkerkolommen over 9
variabelen. De variabele 8c (kauwgom) is, op grond van hetgeen in noot 13 wordt
gezegd, van deze en verdere analyses uitgesloten.
Tabel 4.29
Heteronymie, resultaten betrouwbaarheidsanalyse gemeten over 9 variabelen (n=176) en
over 7 variabelen (n-179)
item-rest alpha wordt item-rest alpha wordt
correlaties bij weglating correlaties bij wegbting
9 variabelen variabele 7 variabelen variabele
8a
8b
8d
8e
8f
8g
8h
8i
8j

còca, coca
elektriek(e draad)
interrupteur
annonce
voiture
pompiers
prison
bavette
portatif

alpha:
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.29
.08
.15
.25
.27
.45
.24
.09
.48
.557

.516
.577
.552
.531
.529
.454
.534
.573
.451

.24
—
.20
.26
.28
.48
.30
—
.48

.596
.594
.579
.576
.494
.570
—
.496

.599
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De correlatiescores voor variabele 8b (elektriek14) en 8i (bavette) zijn laag, en, bij
achterwegelating van deze variabelen, stijgt de alpha, zodat het voor de hand liggend
is nieuwe item-rest-correlaties te berekenen zonder deze twee variabelen.
Het resultaat staat in de twee rechterkolommen van Tabel 4.29. De resultaten
van deze nieuwe berekening zijn zodanig dat de alpha niet meer stijgt als er één van
de variabelen uit de reeks wordt weggelaten. De variabelen kunnen zonder bezwaar
bijeen worden genomen om de gemiddelde scores uit te rekenen.
Zoals bij de voorgaande vier verschijnselen worden eerst de gemiddelde scores per
plaats, en daarbinnen onderscheiden per leeftijdsgroep, in een grafiek weergegeven:
Figuur 4.15.
Figuur 4.15
Heteronymie, gemiddelde score per plaats en leeftijdsgroep (7 var.)
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Vervolgens worden de totaalscores per gebied uitgezet in een "taalgeografische grafiek" ten opzichte van de taalgrens (Figuur 4.16).
Figuur 4.16
Heteronymie per gebied, gemiddelde scores (7 var.)
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Gebied А :
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De onderlinge verhouding tussen de gebieden A en B, waarbij gebied В duidelijk
lager scoort dan gebied A, is in Figuur 4.16 duidelijk te zien. Opvallend is ook het
verschil in score tussen de twee plaatsen in gebied С in Figuur 4.15. Op het punt van
de keuze tussen een Frans en een Nederlands heteroniem scoort Diepenbeek der
halve "Haspengouwser" dan Zutendaal.
In Tabel 4.30 worden de scores voor de keuze bij Frans - Nederlandse heteroniemen
samengevat, voor de factor 'gebied', voor de factor 'leeftijd' en voor de interactie
tussen de twee factoren.
Tabel 4.30
Heteronymie, gemiddelde scores voor gebied en leeftijd (7 variabelen)

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)
Taalgrens
gem. score leejtijd:
hoofdeffect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:

oud

η

jong

η

gem.score
gebied

η

1.75
2.06
3.80

16
31
44

0.87
1.09
2.27

15
32
45

1.32
1.57
3.02

31
63
89

2.85

F= 35.630;
F= 44.626;
F= 1.287;

91
df= 2,177;
df = 1,177;
df= 2,177;

1.63

92

ρ < .000
ρ < .000
ρ < .279

De uitkomsten van de variantie-analyse in Tabel 4.30 wijzen uit dat zowel het scoreonderscheid naar gebied (in de richting gebied А > В > С), alsook het score-onder
scheid naar leeftijdsgroep (in de richting oud > jong) statistisch significant zijn.
Vergelijking via de post-hoc toets volgens de HSD-Tukey-methode wijst uit dat
gebied A zich onderscheidt zowel van gebied В als van gebied C; er is geen interactie
tussen de twee factoren 'gebied' en 'leeftijd'.
In termen van de in paragraaf 2.3 beschreven onderzoekshypothesen lijken de
resultaten van de navraag over het verschijnsel heteronymie te stroken met de resul
taten van de verschijnselen voortoon, nasale klinkers en woordgeslacht, zeker voor
wat betreft het onderscheid tussen de gebieden А, В en C. Daarmee wordt de
geografische component van de onderzoekshypothese, hypothese (2), bevestigd. Maar
ook de leeftijdscomponent levert een meetbaar resultaat op: de oudere generatie kiest
statistisch significant vaker voor een Frans leenwoord dan de jongere generatie en
daarmee ondersteunen de gevonden resultaten de leeftijdshypothese lb ten koste van
hypothese la.
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Om de genoemde overeenkomst in detail te bezien en statistisch te beproeven wor
den de resultaten van de vijf hierboven beschreven verschijnselen in de volgende
paragraaf nogmaals tegen het licht gehouden.
4.2.7 Conclusie
In de voorgaande paragrafen 4.2.2 - 4.2.6 hebben we de analyseresultaten gepresen
teerd van de variabelen voor vijf leenverschijnselen uit het Frans in een aantal wel
overwogen gekozen Limburgs-Haspengouwse dialecten. We hebben vastgesteld welke
onderzochte verschijnselen zich leenden voor het toetsen van de onderzoekshypothesen
zoals we die in hoofdstuk 2 ontwikkeld hadden. Het zijn de verschijnselen 'behoud
van de volle voortoon' (Voort15), 'behoud van nasale klinkers' (Nasal), 'behoud van
het Franse woordgeslacht' (Genus), 'behoud van het Franse woordaccent' (buiten
het Tongers invloedsgebied) (KlemT) en 'keuze voor een Frans heteroniem' (Heter).
In deze paragraaf vergelijken we de resultaten van de onderzochte verschijnselen
met elkaar. De eerste stap om te onderzoeken wat de overeenkomst is tussen de vijf
verschijnselen, is de vergelijking van de tabellen en grafieken waarin aan het slot van
elke paragraaf de gemiddelde scores per gebied en leeftijd staan uitgezet16. Omwille
van de onderlinge vergelijkbaarheid hebben we de vijf slotscores herberekend naar
een vijfpuntenschaal. De gegevens zijn hier niet uitgesplitst naar leeftijdsgroepen
binnen gebieden, omdat bij geen van de onderzochte verschijnselen uit de tabellen
van noot 15 een significant interactie-effect is gevonden. Zie Tabel 4.31.
Tabel 4.31
Samenvatting taalkundige variabelen: de vijf verschijnselen uitgezet op een vijfpunten
schaal

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied А (nabij)
Taalgrens
Oud
Jong

Voort
1.94
3.27
4.09

Nasal
2.44
2.90
3.47

Genus
1.07
1.53
2.33

KlemT
0.69
0.77
1.34

Heter
0.94
1.12
2.16

3.57
3.32

3.23
2.97

2.22
1.47

1.28
0.70

2.04
1.16

De uitkomsten van deze vergelijking van de verschijnselen (variabelengroepen) lenen
er zich goed voor om in een grafiek uitgezet te worden. Figuur 4.17 bevat een
weergave van de scores voor de vijf verschijnselen per gebied. Daarin zijn ook de
gevonden significanties en de specificaties voor onderscheid tussen de gebieden vol
gens de post-hoc Tukey-toets opgenomen (ook uit de tabellen die in noot 15 zijn
opgesomd). Dan blijkt dat het onderscheid naar gebied statistisch significant is bij
vier van de vijf onderzochte verschijnselen: 'voortoon', 'nasale klinkers', 'genus' en
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'heteronymie'. In termen van de onderzoekshypothesen van paragraaf 2.3 ondersteu
nen deze vier uitkomsten direct hypothese (2), de afstandshypothese. Bij klem-T is,
zoals verwacht, de richting in orde maar is het verschil tussen de drie gebieden
statistisch niet significant.
Figuur 4.17
Samenvatting taalkundige variabehn: gemiddelde scores per verschijnsel naar gebied
(vijfpuntenschaal)
В Gebied Α α Gebied В И Gebied С

Voort

Nasal

signif.
А—В—С

signif.
А—ВС

mus

KlemT

signif.
А—ВС

Heter

signif.
А—BC

Ook de scores per leeftijdsgroep uit Tabel 4.31 zijn in een samenvattende grafiek op
een vijfpuntenschaal ondergebracht, en wel in Figuur 4.18.
Figuur 4.18
Samenvatting taalkundige variabelen: gemiddelde scores per verschijnsel naar leefiijdsgroep (vijfpuntenschaal)
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Het significantiepatroon voor de leeftijdscomponent is minder welsprekend dan
voor de geografische component van de hypothesen —hier zijn immers slechts drie
van de vijf gemeten verschillen statistisch significant—, maar zeker kan vastgesteld
worden dat de oudere generatie een meer op het Frans gerichte realisatie van Franse
leenwoorden heeft dan de jongere. In geen enkele van de onderzochte verschijnselen
is steun te vinden voor hypothese (la), volgens welke de jongere generatie, niet
gehinderd door de anti-Franse reflex van de taalstrijd die immers al was afgelopen
toen zij zich hun taal verwierven, zich toegankelijker zou tonen voor Franse wendingen dan de ouderen. Integendeel, onomwonden (statistisch relevante) steun voor
hypothese (lb): ouderen zijn meer dan jongeren Frans-gericht in hun taaluitingen,
wordt verschaft door de verschijnselen genus, klemtoon (buiten het Tongerse) en
heteronymie.
In paragraaf 4.2 zijn de resultaten aan de orde geweest van de taalkundige variabelen
van het onderzoek. De informanten rapporteerden over hun taalgedrag inzake aan
het Frans ontleende elementen in hun dialect. Het ging om twee fonologische en
twee morfologische verschijnselen en om enkele heteroniemen, waarbij de informant
telkens de keuze werd voorgelegd tussen een Franse en een niet-Franse variant,
waarvan het bestaan vastlag. De resultaten van deze afhankelijke variabelen werden
telkens in verband gebracht met de onafhankelijke variabelen 'gebied' en 'leeftijd'.
Het onderscheid naar herkomst uit de drie gebieden op verschillende afstand tot
de taalgrens is in deze paragraaf duidelijk vastgesteld voor de variabelen die betrekking hebben op het behoud van de volle voortoon, op het behoud van nasale klinkers, op de handhaving van het Franse woordgeslacht en op de keuze van Franse
heteroniemen. Het taalgedrag van de informanten bevestigt de afstandhypothese
geformuleerd in hypothese (2): In plaatsen vlak bij de taalgrens is de mate van
convergentie groter dan in streken verder van de taalgrens verwijderd.
Het onderscheid gemeten naar de leeftijdsgroepen is minder uitgesproken. Weliswaar is in alle metingen het taalgedrag van de oudere generatie meer op het Frans
gericht dan dat van de jongere, maar bij slechts drie van de vijf verschijnselen was dit
onderscheid ook statistisch relevant, nl. bij handhaving van het Frans genus, handhaving van de Franse klemtoon (buiten de invloedssfeer van Tongeren) en bij de keuze
tussen een Frans of Nederlands heteroniem. Deze drie verschijnselen bevestigen
hypothese (lb), volgens welke de oudere generatie meer Franse wendingen gebruikt
dan de jongere, terwijl bij geen enkele van de onderzochte taalkundige variabelen
enige ondersteuning voor de tegenhypothese (la) is gevonden, volgens welke de
jongere generatie meer Franse elementen zou gebruiken dan de oudere.
We komen op de relatie tussen de achtergrondvariabelen en hun verhouding tot de
linguïstische variabelen nog terug in paragraaf 4.4, waar alle relevante onderzoeksvariabelen met elkaar in verband zullen worden gebracht.
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4.3

Taaiattitude-variabelen

4.3.1 Inleiding
In deze paragraaf komen de resultaten aan de orde van het onderzoek naar de
attitudes van de informanten tegenover het gebruik van Franse en Waalse elementen
in hun taal en tegenover het Frans en Franstaligen, zoals dat is uiteengezet en
verantwoord in paragraaf 3.2.4. We zullen daartoe eerst de resultaten in hun meest
ruwe vorm presenteren.
De resultaten bestaan uit scores tussen 1 en 5, tussen respectievelijk 'helemaal
mee eens' en 'helemaal mee oneens', op 32 stellingen, gegroepeerd rond vier "objecten", gegevenheden ten opzichte waarvan aan de informant gevraagd is zijn mening te geven. Het zijn telkens vier positief geformuleerde en vier negatief geformuleerde stellingen per object; zie ook Appendix I. De positief geformuleerde stellingen
zijn eerst gehercodeerd om dezelfde schaal ("richting") te verkrijgen als bij de negatief geformuleerde.
In eerste instantie bezien we in paragraaf 4.3.2 de ruwe gehercodeerde scores per
object, zoals we die vooraf, op basis van de resultaten van de proefenquête (paragraaf
3.2.5), hebben geformuleerd: de gemiddelde scores en de standaarddeviaties.
Vervolgens onderwerpen we in paragraaf 4.3.3 de uitkomsten van de variabelen
(vanaf hier worden de stellingen als variabelen behandeld) aan een factoranalyse om
structuur en samenhang op te sporen in de scores op de 32 variabelen. Bij die
factoranalyse worden correlaties berekend tussen de paren variabelen; een hoge correlatie tussen variabelen betekent dat deze dezelfde kenmerken (uitgedrukt in factoren) meten. We stellen dan vast welk aantal factoren zich het best voor verdere
interpretatie van de gegevens leent. Het doel van deze operatie is de intuïtief vastgestelde vier "objecten" van de vragenlijst te vervangen door een eventueel ander
aantal "factoren" die de onderliggende kenmerken van de variabelen vormen. Deze
kenmerken worden daarbij zo nauwgezet mogelijk beschreven.
Vervolgens worden in paragraaf 4.3.4 de scores berekend naar plaats en leeftijdsgroep voor alle factoren, zoals we dat ook voor de linguïstische variabelen hebben
gedaan.
Tenslotte zullen we ook deze paragraaf besluiten met een korte samenvatting die
vooruitloopt op het samenbrengen van alle onderzoeksgegevens in paragraaf 4.4.
4.3.2 De vier objecten van de attitude-meting
De eerste stap in de interpretatie van de onderzoeksgegevens uit de attitude-meting is
het zeker stellen van dezelfde richting in de resultaten. Bij alle uitkomsten moeten
hoge scores wijzen op hetzelfde soort verschijnsel. Zoals uiteengezet in paragraaf
3.2.4 zijn voor elk van de vier objecten waarop zich een attitude richt vier positief
geformuleerde en vier negatief geformuleerde stellingen ontworpen. Zo komen er in
de vragenlijst bijvoorbeeld voor de attitude ten opzichte van Franse leenwoorden in
de Haspengouwse dialecten de volgende twee complementaire stellingen voor: (a)
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"Ik vind het gebruik van Franse woorden in mijn dialect heel mooi" (nummer 19,
positief) en (b) "Het gebruik van Franse woorden in mijn dialect is lelijk" (nummer
5, negatief)· Op beide stellingen konden de informanten reageren met een keuze uit:
1 "helemaal mee eens"
2 "tamelijk mee eens"
3 "niet mee eens, maar ook niet mee oneens"
4 "tamelijk mee oneens"
5 "helemaal mee oneens".
Een hoog-positief geladen attitude ten opzichte van het genoemde object wordt tot
uitdrukking gebracht door middel van score 1 op stelling (a); voor de negatief
geformuleerde stelling (b) is daarentegen score 5 een uitdrukking van dezelfde hoogpositief geladen attitude. Het doel van de eerste operatie is deze twee richtingen
gelijk te trekken.
Welnu, om score 5 in alle gevallen te laten wijzen op hoog-positief geladen
attitude en score 1 op hoog-negatief geladen attitude, zijn de uitkomsten van alle
positief geformuleerde stellingen omgezet volgens het schema: 1 —» 5, 2 —» 4 , 4 —» 2,
5 —» 1. Een hoge score duidt dus steeds op een hoge lading ten gunste van Franse
elementen, het Frans of het eigen dialectgebruik. Daarmee loopt de richting van de
uitkomsten van dit deel van het onderzoek voor een deel parallel aan het taalkundige
deel. Immers, zoals bij de linguïstische variabelen een hoge score steeds duidt op een
hoge index van gerichtheid op het Frans, zo duidt hier een hoge score op een hoogpositief geladen attitude ten opzichte van het Frans of van Franse elementen.
Hieronder geven we, per object, de resultaten van dit deel van het onderzoek voor
alle informanten te zamen. Eerst het aantal valide antwoorden, de gemiddelde score
en de standaarddeviatie per variabele, gevolgd door de gemiddelde scores per groep
van vier variabelen.
Object 1
Attitude tegenover Franse leenwoorden in de dialecten van Haspengouw
(zie hoofdstuk 3, sub 3.2.4.1)
Tabel 4.32
Ruwe gehercodeerde scores voor object 1
η
gem.
sd.
positieftegenover Franse leenwoorden in de dialecten van Haspengouw(gehercodeerd)
1 In mijn dialect heb je gewoon veel Franse leenwoorden nodig.
183
3.45
1.28
2 Franse woorden in mijn dialect klinken vriendelijk.
1.26
183
3.37
3 Ik vind het gebruik van Franse woorden in mijn dialect heel mooi. 181
3.33 1.24
4 Franse leenwoorden in mijn dialect geven precies weer wat ik wil
zeggen
182
3.63 1.20
gemiddelde score voor var. 1-4
3.45
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negatieftegenover Franse leenwoorden in de dialecten van Haspengouw
5 Het gebruik van Franse woorden in mijn dialect is volslagen
overbodig.
183
6 Franse woorden in mijn dialect klinken onsympathiek.
180
7 Het gebruik van Franse woorden in mijn dialect is lelijk.
183
8 Er is altijd een Nederlands woord te vinden voor wat je met een
Frans leenwoord wilt zeggen.
183
gemiddelde score voor var. 5-8

3.78
3.75
4.08

1.18
1.33
1.21

2.20
1.20
3.45

Bij object 1 (houding tegenover Franse leenwoorden in het eigen dialect) zijn de
twee gemiddelde subgroepscores (voor de positief en voor de negatief geformuleerde
stellingen) gelijk en liggen een halve punt boven het schaal-midden (3.00). Zoals
gezegd moet een hoge score gelezen worden als een hoog-positieve attitude tegenover
de Franse elementen.
In tegenstelling tot de eerste subgroep, waar de scores per variabele dicht bij
elkaar liggen (van 3.33 tot 3.63), liggen de scores in de tweede subgroep echter meer
uiteen. Op variabele 7 wordt hoog gescoord; kennelijk is de lading van het adjectief
"lelijk" in combinatie met Franse leenwoorden zo zwaar dat er heftig op wordt
gereageerd in ontkennende zin. Op de kwalificatie "onsympathiek" van variabele 6 is
de reactie niet zo heftig, maar met 3.75 nog steeds ruim boven het gemiddelde. De
positief geformuleerde tegenpool, variabele 2, waar de kwalificatie "vriendelijk" is
gegeven, scoort met (gehercodeerd) 3.37 weliswaar boven het schaalmidden, maar
toch aanmerkelijk lager dan de negatief geformuleerde variabelen. Oskamp (1991)
onderkent dergelijk scoregedrag van informanten: het heftig verwerpen van een
negatief geformuleerde stelling en het even sterk aanvaarden van een positief geformuleerde ("acceptance response set"). Het verschijnsel is in de sociale psychologie
niet bevredigend verklaard, maar wordt, zo stelt Oskamp (1991: 66) in de praktische
enquête ondervangen door een "uitgebalanceerde" vragenlijst met evenveel negatief
als positief geformuleerde stellingen.
Op stelling 8 daarentegen, die ook bedoeld was als een negatief geformuleerde
stelling ten opzichte van Franse leenwoorden en waarop proefpersonen met een
positieve houding daarover juist ontkennend zouden moeten antwoorden, wordt
beneden het schaalmidden gescoord. Men vindt dat er wel degelijk Nederlandse
equivalenten voor Franse leenwoorden voorhanden zijn, maar dat is kennelijk geen
reden om de positieve attitude tegenover die Franse elementen te wijzigen.
De standaarddeviaties ontlopen elkaar niet veel en zij geven geen aanleiding tot
bijzondere opmerkingen of maatregelen.
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Object 2
Attitude tegenover Franse leenwoorden in het Algemeen Zuidnederlands
(zie hoofdstuk 3, sub 3.2.4.2)
Tabel 4.33
Ruwe gehercodeerde scores voor object 2
η

positieftegenover Franse woorden in AZN
9 Franse woorden klinken heel beschaafd in het Vlaams.
10 Het gebruik van Franse woorden in het Vlaams wekt veel
vertrouwen.
11 Franse leenwoorden versterken het gevoel van eigenwaarde van
de Vlaming.
12 Franse woorden zijn van oudsher een verrijking van de
Nederlandse taal.
gemiddelde score voor var. 9-12
negatieftegenover Franse woorden in AZN
13 Het gebruik van Franse woorden in het Vlaams geeft een slordige
indruk.
14 Franse woorden klinken heel onverzorgd in het Vlaams.
15 Ik zal pas Franse woorden gebruiken als het niet lukt daarvoor
een Nederlands woord te vinden.
16 Als de Franse leenwoorden zouden verdwijnen, zou de onderlinge
verbondenheid van de Vlamingen verminderen.
gemiddelde score voor var. 13-16

gem.
sd.
(gehercodeerd)
182
2.69
1.20
182

2.84

1.13

182

2.45

1.23

181

2.91
2.72

1.26

183
183

3.48
3.28

1.41
1.30

183

2.88

1.46

181

2.45
3.02

1.20

De gemiddelde scores voor object 2, dat we samenvatten als de attitude tegenover
Franse leenwoorden in het Algemeen Zuidnederlands en dat daarmee iets breder is
op te vatten dan object 1 waar het ging over leenwoorden in het eigen dialect, zijn
over het algemeen lager (iets minder positief tegenover de Franse elementen) dan
voor object 1. De informanten zijn in het algemeen kennelijk toleranter ten opzichte
van leengoed in hun dialect dan in hun meer formele taalgebruik, waar het normgevoel sterker is. Het is ook zeker niet uitgesloten dat bij deze hier nog algemene
scores, niet uitgesplitst naar gebied of leeftijdscategorie van de proefpersonen, de
invloed van de puristische "taaltuiniers" merkbaar is; die taaltuin waarin gewied
moest worden was immers niet het dialect maar juist de algemene omgangstaal in
Vlaanderen (vergelijk hoofdstuk 1).
Opvallend is wel de over de gehele linie lage scores van de positief geformuleerde
(en hier gehercodeerde) serie variabelen die alle beneden het schaal-midden blijven;
alleen de twee kwalificaties met termen als "slordig" en "onverzorgd" in de negatieve
serie, de variabelen 13 en 14, scoren boven het schaalgemiddelde. Dat doet denken
aan de kwalificatie "lelijk" bij object 1 (variabele 7), die ook een relatief hoge score
uitlokte.
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Object 3
Attitude tegenover het belang van Frans-Nederlandse tweetaligheid in België
(zie hoofdstuk 3, sub 3.2.4.3)
Tabel 4.34
Ruwe gehercodeerde scores voor object 3

~~
η

positieftegenover Frans - NederUndse tweetaligheid
17 Tegenwoordig spreekt de jeugd lang niet zo goed Frans meer als
vroeger.
18 Als je goed Frans spreekt, kom je ver in Vlaanderen.
19 Een gedegen kennis van het Frans is onmisbaar voor het culturele
leven van de Vlaming.
20 Tweetaligheid behoort tot de nationale deugden van de Belg.
gemiddelde score voor var. 17-20
negatieftegenover Frans - NederUndse tweetaligheid
21 Als de Vlaming zijn Frans blijft gebruiken levert hem dat niets
positiefs op.
22 Als Vlaming hoefje helemaal geen Frans te spreken. Als de Franstaligen naar Vlaanderen komen, moeten zij maar Nederlands leren.
23 Hoe eerder het Frans in Vlaanderen uitgebannen wordt, hoe beter.
24 Ook zonder kennis van het Frans is de cultuur in Vlaanderen te
begrijpen.
gemiddelde score voor var. 21-24

gem.
sd.
(gehercodeerd)

183
181

3.76
3.28

1.46
1.48

183
180

3.19
4.01
3.56

1.49
1.27

183

3.61

1.32

183
182

3.09
3.78

1.58
1.33

181

2.11
3.15

1.14

Bij object 3, de attitude tegenover de positie van het Frans en tegenover FransNederlandse tweetaligheid, waarbij een hoge score weer duidt op een pro-Franse
houding, liggen de gemiddelde scores voor de variabelen nogal uiteen, van 2.11, de
laagste score van alle variabelen (met een lage standaarddeviatie van 1.14, en dus
weinig "spreiding", weinig verschil tussen de informanten onderling) voor variabele
24, tot de relatief hoge score van 4.01 voor variabele 20. Hoewel de twee daar
aangeroerde zaken toch op het eerste gezicht niet zo ver uiteen liggen ("tweetaligheid
als nationale deugd van de Belg" en "kennis van het Frans is noodzakelijk om de
cultuur in Vlaanderen te begrijpen") raken ze kennelijk toch twee verschillende
snaren bij de informanten; in ieder geval wordt er niet in dezelfde zin op gereageerd.
De scores drukken uit dat de kennis van het Frans weliswaar handig is en dat men er
zich als Vlaming zelfs op kan laten voorstaan, maar dat deze "deugd" met de Vlaamse
cultuur weinig van doen heeft. Het is niet onmogelijk dat de term cultuur, die we
toevoegden naar aanleiding van de proefenquête (zie paragraaf 3.2.4.3), toch niet
zo'n gelukkige greep blijkt te zijn geweest.
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Object 4
Attitude tegenover dialectgebruik naast het Algemeen Nederlands of Algemeen Zuid
nederlands
(zie hoofdstuk 3, sub 3.2.4.4)
Tabel 4.35
Ruwe gehercodeerde scores voor object 4
η
positieftegenover het gebruik van dialect naast AZN
25 Algemene aanvaarding van het gebruik van dialecten is
vanzelfsprekend.
26 Op de markt in mijn woonplaats moet dialect gesproken worden.
27 Onderwijzers mogen dialect op de speelplaats van de school in
mijn woonplaats niet verbieden.
28 Op verenigingen in mijn woonplaats moet dialect gesproken
worden.
gemiddelde score voor var. 25-28

gem.
sd.
(gehercodeerd)

183
182

3.98
3.55

1.20
1.33

183

4.06

1.46

183

3.04
1.53
3.66

negatieftegenover het gebruik van dialect naast AZN
29 Hoe eerder het dialect in Vlaanderen uitgebannen wordt, hoe beter. 183
30 Dialect heeft een negatieve invloed op de cultuur in Vlaanderen.
181
31 Een onderwijzer moet zijn leerlingen corrigeren als deze dialect
spreken op de speelplaats.
182
32 In Vlaanderen moet alleen Nederlands gesproken worden.
183
gemiddelde score voor var. 29-32

4.33
4.20

1.20
1.13

3.79
1.56
3.25
1.62
3.89

Van object 4 is in paragraaf 3.2.4 al aangetekend dat hier een algemene attitude ten
opzichte van de positie van het dialect tegenover die van de standaardtaal in het
geding is en niet zozeer de meer specifieke attitude tegenover Franse leenwoorden,
het eigenlijke onderwerp van deze studie. Oordelen over dit object 4 worden geacht
de oordelen over de meer specifieke kwesties te ondersteunen.
De gemiddelde scores zijn hoger dan die van de drie voorgaande objecten. Dat
wil zeggen dat de informanten een algemeen positief oordeel over het gebruik van
(hun) dialect hebben, positiever dan dat zij oordelen over Franse leenwoorden daarin,
over Franse elementen in hun algemene omgangstaal en over de positie van het
Frans. Dat wil ook zeggen dat hun oordeel over Franse elementen in hun dialect niet
beïnvloed kan zijn door een algemeen negatieve attitude over hun dialect, want die
laatste attitude is juist positiever dan die over de Franse elementen.
Opvallend is het verschil in score tussen de domein-gerichte variabelen 26, 27 en
28. Men is zeer tolerant ten opzichte van dialect op schoolspeelplaats (variabele 27):
het mag er niet verboden of gecorrigeerd (variabele 31) worden; de verplichting tot
dialectgebruik op de markt (variabele 26) ligt nog beduidend boven het schaalmidden; het verplicht dialectgebruik op plaatselijke verenigingen (variabele 28) haalt
dat gemiddelde maar net. Toch kan de positie van het dialect in Haspengouw, met
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deze uitkomsten, zeker sterk worden genoemd en worden vergeleken met St.Truiden
(Creten 1982) en in zekere zin met het stadsdialect van Maastricht (Münstermann
1992). Dat wordt nog eens bevestigd in de serie negatief geformuleerde variabelen;
daar zijn de hoogste scores van het gehele attitude-deel van dit onderzoek te vinden.
Interessant is nog variabele 29 te vergelijken met variabele 23 van object 3: waar
hier wordt gesteld dat hoe eerder het dialect uit Vlaanderen wordt gebannen hoe
beter, gold die verbanning in object 3 het Frans. De informanten hechten kennelijk
meer aan het dialect (score 4.33) dan aan het Frans (score 3.78).
We zullen op de bovenstaande constateringen nog terugkomen in de volgende paragraaf, waar er sprake zal zijn van reductie van variabelen ten behoeve van een goed
interpreteerbare factoranalyse.
4.3.3 De zeven factoren van de factoranalyse
Op het in de vorige paragraaf beschreven materiaal is een factoranalyse uitgevoerd.
Als alle variabelen als verklarende factoren waren opgenomen, zou het verklaarde
percentage wel 100% zijn, maar zou de analyse, met 32 factoren, onwerkbaar zijn.
Daarom is het aantal factoren zodanig gereduceerd dat er mee te werken valt en dat
tegelijk het cumulatieve percentage verklaarde variantie aanvaardbaar blijft. Daarbij
blijkt dat de 7-factoroplossing de voorkeur verdient. Het percentage verklaarde
variantie komt bij 7 factoren uit boven de 50% en er is sprake van een (lichte)
"breuk" na factor 7 in Tabel 4.36 en in Figuur 4.1917.
Tabel 4.36
Factoranalyse: Eigenwaarden van de eerste 15 factoren
Eigenwaarde perc.var.
fact.1
fact.2
fact.3
fact. 4
fact.5
fact. 6
fact. 7
fact. 8
fact.9
fact. 10
fact. 11
fact. 12
fact. 13
fact. 14
fact. 15
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4.919
2.741
2.463
1.993
1.719
1.385
1.282
1.150
1.107
1.054
0.985
0.886
0.852
0.844
0.767

15.4
8.6
7.7
6.2
5.4
4.3
4.0
3.6
3.5
3.3
3.1
2.8
2.7
2.6
2.4

cumul.pi
15.4
23.9
31.6
37.9
43.2
47.6
51.6
55.2
58.6
61.9
65.0
67.8
70.4
73.1
75.5
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Figuur 4.19
Factoranalyse: Eigenwaarden van de eerste 15 factoren, in een grafiek (Scree-test)
4,5
4
3,5
3
2,5
Y
2
1,5
1
0,5

^—ι—ι—ι—ι—ι—ι—ι—ι—ι—ι—ι—ι—ι

0
1

2

3

4

5

6

7

θ

9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 15

De oplossing met zeven factoren blijkt de best interpreteerbare resultaten op te
leveren; ook oplossingen met meer factoren zijn bekeken, maar daarbij werden geen
betere resulaten verkregen.
In Tabel 4.37 is de geroteerde matrix van de 7-factoroplossing weergegeven en is
tegelijk aangegeven op welke wijze deze het best te interpreteren is, namelijk door
alleen de variabelen bij een factor te behouden die hoger laden dan .50, terwijl
tegelijk door die variabelen niet hoger dan .40 wordt geladen op andere factoren. In
het laatste geval is er immers sprake van een ambigue variabele die het kenmerkende
karakter van de factor verstoort. In de factormatrix komen twee variabelen voor met
dit laatste kenmerk: onder factor 1 is dat variabele 30 ("Dialect heeft een negatieve
invloed op de cultuur in Vlaanderen") die ook hoog laadt op factor 5 en onder factor
3 is het variabele 25 ("Algemene aanvaarding van het gebruik van dialecten is van
zelfsprekend") eveneens met ook een hoge lading op factor 5.
Wanneer aan de twee genoemde voorwaarden is voldaan, is de lading van de
betrokken variabele in Tabel 4.37 vet gedrukt.
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Tabel 4.37
Factormatrix: resultaten van de factoranalyse met 7 geëxtraheerde factoren (varimax
geroteerd; principale componenten; drempel .20)
factor 1
Var.
7
13
6
5
14
8
30

.767
.659
.582
.566
.558
.500
.500

10
11
16
9
12
2
1
4
3
25

22
23
32
15
28
24
17
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factor 3

factor 4

factor 6

factor 7

.266
-.366

.233
.206
.372
.266

.325

-.207
.458

-27Ъ
.754
.724
.671
.671
.365

.233

.253

.710
.680
.670
.584
.507

.370
-.225

.260
.302

.237
.496
.744
.678
.647
.577

.276
.278

-.278

.241
.381
.279
.204
.292
.332

factor 5

.257

.220

20
19
18
21
27
31
29
26

factor 2

-.363
.258
.740
.692
.445
.315

.308

-.332
-.304
.753
.557
.395
.349

.265
.270
.273
.267
.263

-.216
.322
-.245

.593
-.447
-.354
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Hieronder bezien we die zo verkregen zeven factoren één voor één van nabij, beredeneren we de samenstellende variabelen en eventueel de niet bij de factor opgenomen
items, voorzien ze van een samenvattende titel en een label en we zetten ze af tegen
de "objecten" van de vorige paragraaf. De kern van de factor, datgene wat het
eigenlijke kenmerkende van de factor bepaalt, wordt gevormd door de variabelen die
alleen op de onderhavige factor hoog laden, en elders niet of laag (lager dan .30). Van
die "kernlading" wordt het label afgeleid, een korte karakteristiek, waarnaar gemakkelijk verwezen kan worden. De behandeling van de zeven factoren wordt telkens
ingeleid door een tabel waarin de kenmerkende variabelen zijn weergegeven (Tabel
4.38 - 4.44).
Tabel 4.38
Factor 1, geaccepteerdheid:
"Franse leenwoorden zijn wenselijk en onmisbaar in mijn dialect".
5
6
7
8

Het gebruik van Franse woorden in mijn dialect is volslagen overbodig.
Franse woorden in mijn dialect klinken onsympathiek.
Het gebruik van Franse woorden in mijn dialect is lelijk.
Er is altijd een Nederlands woord te vinden voor wat je met een Frans leenwoord wilt
zeggen.
13 Het gebruik van Franse woorden in het Vlaams geeft een slordige indruk.
14 Franse woorden klinken heel onverzorgd in het Vlaams.

In Tabel 4.37 worden de 7 variabelen vermeld die > .50 laden op factor 1; het is de
gehele negatief geformuleerde subgroep van object 1 (Franse elementen in het eigen
dialect: 5, 6, 7 en 8), twee variabelen uit de negatief geformuleerde subgroep van
object 2 (Franse elementen in de omgangstaal: 13 en 14) en één negatief geformuleerde variabele van object 4 (dialect naast algemeen Nederlands: 30). De eerste zes
variabelen van de matrix, d.w.z. die afkomstig zijn uit de objecten 1 en 2, staan sterk;
ze scoren wel in andere factoren, maar niet hoger dan .40, terwijl de ene variabele
afkomstig van object 4 weliswaar .500 scoort in factor 1, maar ook hoog scoort in
factor 5 (domeinwaarde) en wel .458, dus boven de kritische grens van .40. Daarmee
voldoet deze variabele niet aan de eisen om bij factor 1 gerekend te worden (zie ook
hierboven over het ambigue karakter van var. 30). Opvallend is verder dat 4 van de 6
overgebleven variabelen die op deze factor 1 laden, ook hoger dan .20 laden op factor
3 (attractiviteit); kennelijk kunnen variabelen met beide factoren in verband staan.
De kern van de variabelen die op factor 1 laden wordt gevormd door twee
negatief geformuleerde variabelen: 7 en 13, die een hoge lading op deze factor 1 niet
met een lading hoger dan .30 op een andere factor combineren. Bij de bespreking
van de ruwe scoren van deze twee variabelen, onder Tabel 4.32 en 4.33, hebben we
al opgemerkt dat de reactie op deze twee variabelen, met de kwalificaties "lelijk" en
"slordig", in vergelijking met de reacties op de andere stellingen van de betrokken
subgroepen, relatief heftig was: "Franse leenwoorden zijn niet lelijk en staan niet
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slordig". Inhoudelijk gaat het bij deze factor 1 dan ook om de "natuurlijkheid" van
de Franse elementen in het eigen dialect en in de formelere omgangstaal, de
onopvallendheid ervan; men maakt als het ware geen probleem van hun bestaan.
Franse leenwoorden worden niet onsympathiek (6), niet lelijk (7), niet slordig (13)
of onverzorgd (14) gevonden; men heeft ze nodig om goed en gemakkelijk te kunnen communiceren; ze zijn niet onwelkom en daarmee gewenst, zeker niet overbodig
(5 en 8) en daarmee zelfs onmisbaar. Daarom heeft factor 1 als titel gekregen:
"Franse leenwoorden zijn wenselijk en onmisbaar in mijn dialect" en als samenvattend label: "geaccepteerdheid".
Tabel 4.39
Factor 2, geïntegreerdheid:
"Franse leenwoorden vormen een integraal bestanddeel mijn taal".
9
10
11
16

Franse woorden klinken heel beschaafd in het Vlaams.
Het gebruik van Franse woorden in het Vlaams wekt veel vertrouwen.
Franse leenwoorden versterken het gevoel van eigenwaarde van de Vlaming.
Als de Franse leenwoorden zouden verdwijnen, zou de onderlinge verbondenheid van de
Vlamingen verminderen.

Vijf variabelen hebben hun hoogste lading gekregen op factor 2 in Tabel 4.37: vier
ervan laden (ver) boven de kritische grens van .50 en scoren bovendien laag en
verspreid op andere factoren zodat deze vier sterk staan in deze factor 2 en er tegelijk
de kern van vormen. De vijfde variabele echter die in Tabel 4.37 haar hoogste score
in deze factor 2 heeft gekregen, 12, ("Franse woorden zijn van oudsher een verrijking
van de Nederlandse taal") laadt hier niet hoger dan .365 en laadt bovendien ook nog
aanzienlijk (.302) op factor 6 (status Frans). Het is een ambigue variabele en dat is
een goede reden om deze niet bij factor 2 te rekenen.
De kern van factor 2 wordt dus gevormd door de eerste drie positief geformuleerde variabelen van object 2 (Franse elementen in het Zuidnederlands: 9, 10 en
11), aangevuld met stelling 16, een negatief geformuleerde variabele van hetzelfde
object. Factor 2 heeft daardoor van doen met de positieve waardering van de Franse
elementen, niet zozeer in het dialect als wel in het Zuidnederlands in het algemeen.
Het gaat om de relatie tussen Franse elementen en het Zuidnederlands, zoals die
door de taalgebruiker ter plekke wordt geconstateerd en gewaardeerd. Sterker dan de
"geaccepteerdheid" van factor 1 die een zekere passiviteit uitdrukt, gaat het hier
eerder om de actieve opname en waardering van leenwoorden. Eerder dan zich tegen
die Franse elementen af te zetten zoals dat voorheen door de puristen is gepropageerd, beschouwt hij (en in dit geval waarschijnlijk vooral de jongere informant, de
post-purist) ze als een onderdeel van zijn taal, zelfs als positief onderscheidende
elementen (16). Deze elementen geven een zekere status (klinken beschaafd, 9), een
zekere toegevoegde waarde (11 en 16) aan de taalvariëteit en wekken vertrouwen
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(10). De geïntegreerdheids-variabelen zijn vrij onafhankelijk van de andere factoren;
er zijn opvallend weinig dwarsverbindingen in de matrix te vinden.
Tabel 4.40
Factor 3, attractiviteit:
"Ik vind Franse leenwoorden in mijn dialect mooi en gebruik ze graag".
1
2
3
4

In mijn dialect heb je gewoon veel Franse leenwoorden nodig.
Franse woorden in mijn dialect klinken vriendelijk.
Ik vind het gebruik van Franse woorden in mijn dialect heel mooi.
Franse leenwoorden in mijn dialect geven precies weer wat ik wil zeggen.

Vijf variabelen laden in de factormatrix hoog op factor 3, hoger dan .50; vier ervan
laden op andere factoren niet hoger dan .40 en staan dus sterk; de laatste daarentegen
scoort óók hoog, bijna even hoog zelfs, op een andere factor en valt daarmee uit voor
deze factor 3. Deze laatste variabele, 25 uit object 4 ("Algemene aanvaarding van het
gebruik van dialecten is vanzelfsprekend"), lijkt daarmee in meer dan één opzicht op
variabele 30, ook afkomstig uit object 4 dat over de positie van het dialect gaat, die
bij factor 1 is weggevallen. De hier betrokken variabele 25 scoort eveneens hoog op
factor 5 (domeinwaarde).
Bij factor 1 is hierboven al aangestipt dat er, gezien de vele gemeenschappelijke
ladingen, reden is deze twee factoren in hun samenhang te bezien. De kern van
factor 3 wordt gevormd door de gehele positief geformuleerde subgroep van object 1 :
de houding tegenover Franse elementen in het eigen dialect. Ging het bij factor 1
over de feitelijke geaccepteerdheid van de leenwoorden en bij factor 2 om positieve
waardering, hier gaat het eerder om de attractiviteit ervan, om de subjectieve gevoelens die Franse elementen opwekken bij de dialectspreker. Factor 3 is een affectieve
factor met kwalificaties als mooi (3) en vriendelijk (2); het gaat hier dan ook over de
precisie van uitdrukkingsvorm (4) en de utiliteit (1) van die woorden en kenmerken
in het dialect. Vandaar ook het label "attractiviteit" en de titel "Ik vind Franse
leenwoorden in mijn dialect mooi en gebruik ze graag".
Tabel 4.41
Factor 4, functionaliteit:
"De Franse taal is van belang voor mijn eigen Vlaamse cultuur".
18
19
20
21

Als je goed Frans spreekt, kom je ver in Vlaanderen.
Een gedegen kennis van het Frans is onmisbaar voor het culturele leven van de Vlaming.
Tweetaligheid behoort tot de nationale deugden van de Belg.
Als de Vlaming zijn Frans blijft gebruiken levert hem dat niets positiefs op.
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Factor 4 wordt gevormd door vier variabelen afkomstig uit object 3: houding tegenover de Frans-Nederlandse tweetaligheid; drie positief geformuleerde (18, 19 en 20)
en één negatief geformuleerde (21). De hoge ladingen op deze factor zijn exclusief
voor deze vier variabelen, die bovendien nergens elders hoger dan .40 in de matrix
scoren.
De kern van de factor wordt gevormd door variabele 20 over tweetaligheid als
nationale deugd; gemeenschappelijk aan de vier stellingen van factor 4 is wel het
persoonlijke nut, het belang dat men in Vlaanderen ontleent aan de kennis van het
Frans voor het culturele en maatschappelijke leven: met kennis van het Frans komt
men ver ( 18) ; het levert wat op (21 ), is onmisbaar ( 19) en vervult een eigen functie in
Vlaanderen; vandaar het label: "functionaliteit".
Tabel 4.42
Factor 5, domeinwaarde:
"Mijn dialect moet ook op school een plaats hebben".
27 Onderwijzers mogen dialect op de speelplaats van de school in mijn woonplaats niet
verbieden.
31 Een onderwijzer moet zijn leerlingen corrigeren als deze dialect spreken op de speelplaats.
De samenstelling van factor 5 is complex. Twee variabelen scoren zeer hoog op deze
factor en niet of laag (< .30) elders, zodat deze twee meteen de kern van de samenstelling van factor 5 vormen en de titel en het label bepalen. Het zijn de twee
variabelen waarin sprake is van de toelaatbaarheid van het dialect op school en wel
buiten schooltijd, op de speelplaats: 27 en 31, twee pendanten, de één positief en de
ander negatief geformuleerd en beide uit object 4. Het gaat bij dit object om de
houding tegenover het dialectgebruik naast algemeen Nederlands, waarvan we al
constateerden dat hier niet meer zozeer de positie van Franse elementen als wel die
van het dialect meer in het algemeen wordt beoordeeld. Daarmee is het karakter van
deze factor 5 enigszins afwijkend van dat van de voorgaande vier factoren, waar het
uitdrukkelijk wèl om Franse leenwoorden en om de positie van het Frans ging.
Drie andere variabelen scoren ook nog hoog (> .40) op deze factor 5, namelijk
25, 29 en 30, alle uit hetzelfde object 4 over de positie van het dialect. Alle drie
echter zijn ambigu, laden ook hoog, en zelfs hoger, op andere factoren. Variabele 29
("Hoe eerder het dialect in Vlaanderen uitgebannen wordt, hoe beter") laadt het
hoogst (.445) op de onderhavige factor 5, maar laadt ook aanzienlijk (.381) op factor
1 (geaccepteerdheid). Variabele 25 ("Algemene aanvaarding van het gebruik van
dialecten is vanzelfsprekend") laadt hoog op factor 5 (.496), maar nog hoger (.507)
op factor 3 (attractiviteit) en hetzelfde beeld vertoont ook variabele 30 ("Dialect
heeft een negatieve invloed op de cultuur in Vlaanderen"), die .458 op deze factor 5
laadt, maar ook .500 op factor 1 (geaccepteerdheid). Hoewel de vijf hoogladende
variabelen inhoudelijk zeker niet vreemd aan elkaar zijn, want alle zijn afkomstig uit
hetzelfde object 4 over het gebruik van het dialect, beperken we factor 5 toch alleen
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tot de twee hoogstladende (> .50) variabelen, 27 en 31 over het gebruik van dialect
op school, omdat de andere variabelen ondanks hun hoge lading op factor 5 niet
eenduidig in de richting van dit kenmerk wijzen.
Tabel 4.43
Factor 6, status Frans:
"Kennis van het Frans is van belang in Vlaanderen".
22 Als Vlaming hoefje helemaal geen Frans te spreken. Als de Franstaligen naar Vlaanderen
komen, moeten zij maar Nederlands leren.
23 Hoe eerder het Frans in Vlaanderen uitgebannen wordt, hoe beter.
De twee negatief geformuleerde stellingen van object 3 (houding tegenover tweetaligheid) laden hoger dan .50 op factor 6. Het zijn twee in betrekkelijk algemene
maar wel strenge bewoordingen gestelde uitspraken over de positie van het Frans in
Vlaanderen. Variabele 22, hier hoogladend en niet elders, is onmiskenbaar de kern
van deze factor; het is een negatief geformuleerde stelling waarop wel afwijzend maar
niet extreem is gescoord zoals we in Tabel 4.34 zagen. Variabelen 22 en 23 vormen,
met niet minder dan negen andere die tussen .20 en .40 op deze factor scoren, een
enigszins vaag complex tegenover de hechte eenheid van factor 4 (functionaliteit),
gevormd door de positieve tegenpool uit hetzelfde object 4 (tweetaligheid). Juist
vanwege de vaagheid van het complex is het beter voorzichtig en strikt conform de
criteria te opereren en uit de vele variabelen die op deze factor laden alleen de
hoogstladende te nemen, 22 en 23. Wel gaat het in deze factor 6 weer om de positie
van het Frans, zoals in de factoren 1 tot en met 4, en niet over het dialectgebruik van
factor 5. Factor 4 (functionaliteit) en deze factor 6 horen dus bij elkaar vanwege het
onderliggende gemeenschappelijke object 4, precies zoals de factoren 1 (geaccepteerdheid) en 3 (attractiviteit), die, zoals we boven zagen, ook veel elementen uit één
gemeenschappelijk object ontlenen.
Tabel 4.44
Factor 7, functie dialect:
"Dialect is van belang in mijn sociale leven".
28 Op verenigingen in mijn woonplaats moet dialect gesproken worden.
In factor 7 gaat het weer over de positie van het dialect zoals in factor 5. Variabele 28,
uit de subgroep positief geformuleerde stellingen bij object 4 (positie van het dialect
naast algemeen Nederlands) vormt de enig overblijvende variabele en daarmee de
kern van deze factor. Het gaat over het dialectgebruik in enigszins informele situaties, zeker informeler dan in factor 5 waar het dialectgebruik op school centraal
stond.
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Naast variabele 28 laadt een groep van niet minder dan 9 andere variabelen laag
op deze factor, zodat hier, evenals bij factor 6, sprake is van een enigszins vaag
complex.
In zekere zin vormen de bovenstaande hergroeperingen van de stellingen naar factoren een door de informanten aangegeven correctie op de oorspronkelijke verwachtingen omtrent de attitude, die waren uitgedrukt in de vier objecten van paragraaf
3.2.4. De daar al geconstateerde enigszins van de eerste drie objecten afwijkende
stellingen van object 4, waar het om de positie van het dialect gaat en niet om de
positie van Franse leenelementen, komt in de hergroepering van de stellingen over de
factoren duidelijk naar voren: de stellingen van dit object bevinden zich in de factoren 5 en 7 over de domeinwaarde en de functie van het dialect. De tweedeling in de
objecten is derhalve in de factoren, terug te vinden. Maar ook waar het over de
positie van het Frans en over Franse leenwoorden gaat, is er een zekere parallellie
tussen de verwachting over de attitude, uitgedrukt in de objecten, en de feitelijke
invulling ervan, uitgedrukt in de factoren. Opvallend is daarbij het scoreverloop in
de objecten, dat is weergegeven in de tabellen van paragraaf 4.3.2. Bij object 4 liggen
alle 8 scores boven het midden van de schaal (3.00), dus alle positief over dialectgebruik. We constateerden al dat de stellingen van dit object alleen in de factoren 5
en 7 zijn terechtgekomen en een enigszins afwijkende positie innemen.
Bij de objecten 1 (leenwoorden in het dialect) en 3 (tweetaligheid) zijn 7 van de 8
scores hoger dan het schaalmidden, terwijl bij object 2 (leenwoorden in het AZN) er
slechts 2 scores boven dit schaalmidden liggen. Dit was al aanleiding te wijzen op het
onderscheid in tolerantie van Franse elementen in het dialect enerzijds en in het
AZN anderzijds. De stellingen van dit laatste object 2 zijn alleen in factor 2 terechtgekomen en ze vertonen, zoals we boven constateerden, relatief weinig verband
("lading") met de andere factoren. Ook hier is er dus ook sprake van een verband
tussen de verwachting uitgedrukt in object 2 en het resultaat, uitgedrukt in factor 2
(geïntegreerdheid). De positief scorende stellingen van object 1, tenslotte, vormen de
kern van de factoren 1 (geaccepteerdheid) en 3 (attractiviteit) en de evenzeer positief
scorende stellingen van object 3 vormen de kern van de factoren 4 (functionaliteit)
en 6 (status Frans).
Al met al lijkt er zich bij deze eerste presentatie van de zeven factoren een
tweedeling af te tekenen en wel tussen de groep factoren die betrekking heeft op de
positie van het Frans en de Franse elementen in het dialect en in het algemeen
taalgebruik (de factoren 1, 2, 3, 4 en 6, met 20 variabelen) en de veel kleinere groep
van de factoren 5 en 7 waarin de positie van het dialect tegenover de standaardtaal
wordt beoordeeld (met 3 variabelen). Zodoende zijn er van de 32 stellingen uit de
vier objecten van de vragenlijst uiteindelijk 23 behouden in de hier behandelde zeven
factoren.
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4.3.4 Taaiattitude-variabelen en achtergrondvariabelen
Nu de factoren zijn bepaald is het mogelijk, op dezelfde manier als we dat bij de
linguïstische variabelen hebben gedaan, na te gaan hoe de gemiddelde scores zijn
verdeeld naar de achtergrondvariabelen, naar gebied en leeftijdsgroep. Van dergelijke
berekeningen is dan vervolgens afte lezen in welke mate de attitude ten opzichte van
Franse elementen in het taalgebruik (en ten opzichte van dialectgebruik in de factoren 5 en 7) zich verhoudt tot de mate van gerichtheid op het Frans dat is geconstateerd uit de linguïstische variabelen in paragrafen 4.2.2-6. We zullen deze vergelijking uiteindelijk maken in paragraaf 4.4.
Om de scores naar de achtergrondvariabelen vast te stellen, hebben we hetzelfde type figuren en tabellen gebruikt als bij de linguïstische variabelen: telkens een
figuur met de gemiddelde scores per plaats18 en de daar te onderscheiden leeftijdsgroepen (Figuren 4.20 - 4.26) en een tabel met de gemiddelde scores voor de drie
gebieden, voor de twee leeftijdsgroepen en voor beide samengenomen; de resultaten
van de variantie-analyses zijn ook hier aan de tabel toegevoegd (Tabellen 4.45 4.51). De gemiddelde scores zijn voor alle factoren gerelateerd aan de vijfpuntenschaal.
Factor 1
Geaccepteerdheid
Figuur 4.20
Factor 1, gemiddelde score per plaats en leeftijdsgroep

Hoewel er sprake is van een licht geografisch effect in de zin dat de scores oplopen
naarmate men de taalgrens nadert (gebied A > gebied В > gebied C) zoals we dit
zouden verwachten volgens de onderzoekshypothese (2) uit paragraaf 2.3, is dit
geografisch effect statistisch evenwel niet betekenisvol. Het leeftijdseffect is daarente
gen statistisch wèl significant; de jongere generatie scoort significant hoger dan de
oudere (p < .004); jongeren accepteren Franse elementen in hun dialect eerder en
meer dan hun oudere plaatsgenoten, hebben er minder problemen mee en vinden
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Tabel 4.45
Factor 1, "Franse leenwoorden zijn wenselijk en onmisbaar in mijn dialect.' Gemiddelde scores voor gebied en leeftijd (6 variabelen)

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)

oud

η

jong

3.14
3.23
3.31

16
30
43

3.52
3.49
3.72

15
32
44

89

3.61

91

gem. score leeftijd: 3.25
hoofdefFect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:

F=
F=
F=

0.932;
8.546;
0.157;

df= 2,174 ;
df = 1,174 ;
df= 2,174 ;

gem. score
η
gebied
3.32
31
3.37
62
3.52
87

η

p< .396
p< .004
p< .855

die elementen minder lelijk of onverzorgd. Hiermee wordt de onderzoekshypothese
(la) van de post-taalstrijd generatie bij wie de Franse elementen geen negatieve
lading (meer) hebben, ondersteund. Zonder twijfel onder invloed van de taalstrijd
houden daarentegen de ouderen de Franse elementen in hun plaatselijke omgangs
taal voor minder wenselijk en eerder misbaar dan de jongeren. Dit leeftijdseffect is
onafhankelijk van het gebied, aangezien de interactie niet significant is.
In Figuur 4.20 is ook te zien dat, met uitzondering van A6 (Vorsen) en B3
(Riksingen) overal de jongere generatie hoger (d.w.z. pro-Franser) scoort dan de
oudere voor deze factor 1.
Factor 2
Geïntegreerdheid
Figuur 4.21
Factor 2, gemiddelde score per plaats en leeftijdsgroep

A1
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A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

ВЭ

B4

B5

C1

C2
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Tabel 4.46
Factor 2, "Franse leenwoorden vormen een integraal bestanddeel van mijn taal."
Gemiddelde scores voor gebied en leeftijd (4 variabelen)

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)

oud

и

jong

2.17
2.15
2.62

16
31
41

3.00
2.60
2.94

η
15
32
45

88

2.83

92

gem. score leeftijd: 2.37
hoofdeffect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:

F = 3.848;
F= 12.401;
F = 0.972;

df= 2,174 ;
df = 1,174;
df= 2,174 ;

gem.score
gebied
η
2.57
31
2.38
63
2.78
86

p< .023*
p< .001
p< .380

*Post-hoc vergelijking via de HSD-Tukey-toets levert op dat gebied A zich significant onder
scheidt van gebied B.
Ook voor factor 2 geldt dat er een statistisch significant vetschil tussen de scores van
de twee leeftijdsgroepen kan worden geconstateerd: de jongere generatie is proFranser dan de oudere. Voor de jongere is de relatie tussen de Franse elementen in
zijn taal en die taal zelf evidenter dan voor de oudere. We hebben de jongere
hierboven, onder factor 1, als "post-taalstrijder" getypeerd; in de vorige paragraaf
(4.3.3) noemden we hem, naar aanleiding van deze factor 2, al "post-purist". Ook
dit resultaat ondersteunt de interpretatie van de onderzoekshypothese (la) volgens
welke de jongere generatie minder afwijzend tegenover zuidelijke invloed staat dan
de oudere. Dit blijkt ook uit een zekere extremiteit in de gemiddelde scores van de
kolommen van Figuur 4.21: in B2 (Henis) en C2 (Diepenbeek) scoort de jongere
groep aanmerkelijk hoger dan de oudere, terwijl overigens de verhouding in B4
(Hoepertingen) omgekeerd is. Duidelijk is wel dat de score van de ouderen in slechts
3 van de 13 plaatsen hoger is dan die voor de jongeren. Overigens lijkt het niet
overbodig het gehele scoreverloop voor deze factor enigszins te relativeren in deze zin
dat alle gemiddelde plaatsscores onder het schaalmidden blijven; gemeten in abso
lute scores waarderen ook de jongeren minder dan gemiddeld Franse elementen als
een integraal deel van hun taal.
De verdeling over de drie gebieden is daardoor ook enigszins complex; er is een
statistisch significant onderscheid tussen de gebieden, waarbij is aangetekend dat dit
onderscheid zich toespitst op de gebieden A en B, waarbij gebied А > gebied B. Maar
controlegebied С is niet lager dan В zoals we zouden verwachten volgens de geografi
sche component van de onderzoekshypothese, maar bevindt zich tussen de scores
van gebied A en gebied В in; bij de jongere groep vindt men daar zelfs de hoogste
score (3.00). We komen daar hieronder, bij de samenvatting van de 7 factoren, nog
op terug.
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Factor 3
Attractiviteit
Figuur 4.22
Factor 3, gemiddelde score per plaats en leeftijdsgroep

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

Tabel 4.47
Factor 3, "Ik vind Franse leenwoorden in mijn dialect mooi en gebruik ze graag."
Gemiddelde scores voor gebieden leeftijd (4 variabelen)

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)

oud

η

jong

η

2.95
3.62
3.60

15
31
43

3.08
3.37
3.53

15
32
44

89

3.40

91

gem. score leeftijd: 3.50
hoofdeffect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:

F=
F=
F=

4.241;
0.553;
0.485;

df= 2,174 ;
df = 1,174;
df= 2,174 ;

gem. score
gebied
η
3.02
30
3.49
63
3.57
87

p< .016*
p< .458
p< .617

*Post-hoc vergelijking via de HSD-Tukey-toets levert op dat de gebieden A en В zich
significant onderscheiden van gebied C.
Bij factor 3 liggen de uitkomsten van de analyses anders dan bij de twee voorgaande.
Hier is er sprake van een oplopende score naarmate men de taalgrens nadert, en het
verschil tussen de gebieden is statistisch significant: gebied А > gebied В > gebied C,
waarbij uit de post-hoc-toets blijkt dat dit verschil gevonden moet worden tussen de
gebieden A en В enerzijds en gebied С anderzijds. Dezelfde indruk laat zich uit de
kolommen van Figuur 4.22 afleiden, waar alleen in B3 (Riksingen) een van het
algemeen patroon afwijkende score wordt gevonden. Op het punt van de attractiviteit
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van Franse leenwoorden in het dialect werkt, met andere woorden, de geografische
component van de centrale onderzoekshypothese (hypothese 2): naarmate men de
taalgrens nadert neemt de positief-geladen attitude ten opzichte van Franse elementen toe.
In affectieve zin wordt er echter door de twee generaties nagenoeg hetzelfde
gedacht over het bestaan van Franse leenwoorden in het dialect; er is alleen een licht
hogere score bij de oudere generatie, maar het verschil is statistisch niet relevant en er
kan geen bevestiging in gevonden worden noch voor hypothese (la), noch voor (lb).
Tot hier toe is er dus een duidelijk onderscheid in scoreverloop te constateren
tussen de factoren 1 (geaccepteerdheid) en 2 (geïntegreerdheid) enerzijds, waar de
jongere generatie рго-Franser scoort dan de oudere, en de factor 3 (attractiviteit)
anderzijds waar juist de geografische component een statistisch significant verschil
laat zien, terwijl het generatie-onderscheid verwaarloosbaar is.
Factor 4
Functionaliteit
Figuur 4.23
Factor 4, gemiddelde score per phats en leeftijdsgroep

A1

A2

A3

A4

A5
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Tabel 4.48
Factor 4, "De Franse taal is van belang voor mijn eigen Vlaamse cultuur."
Gemiddelde scores voor gebieden leeftijd (4 variabelen)
gem.score
oud
η
jong
η
gebied
Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)

3.23
3.11
3.73

gem. score leeftijd: ЪАЪ
hoofdeffect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:

F=
F=
F=

5.542;
1.402;
0.353;

16

3.58

31

ъ.ъв

43

3.78

90
df= 2,172;
df = 1,172;
df= 2,172;

3.61

15
29
44

3.40
3.23
3.76

31
60
87

88

ρ < .005*
ρ < .238
ρ < .703

*Post-hoc vergelijking via de HSD-Tukey-toets levert op dat gebied A zich significant onderscheidt van gebied B.
Ook voor factor 4, over de rol van het Frans in Vlaanderen, speelt het onderscheid
naar leeftijd nauwelijks in de uitkomsten van de analyses; de jongere generatie schat
die rol licht hoger in, maar statistisch is het verschil niet significant en er kan geen
steun worden gevonden voor de leeftijdshypothesen. Figuur 4.23 laat voor factor 4
een onregelmatiger beeld zien voor de verspreiding van de leeftijdsgroepen over de
onderzoeksplaatsen dan voor de drie voorgaande factoren. Met name de oudere
generatie in B3 (Riksingen) scoort afwijkend en extreem laag (1.46), terwijl de
gemiddelde absolute waarden uit Tabel 4.48 toch alle boven het schaalmidden
liggen. Een verklaring voor deze afwijking ligt niet voor de hand.
Het onderscheid naar gebied is wel statistisch significant, maar er is ook hier geen
sprake van eenduidige richting in de zin van de onderzoekshypothese. De score van
gebied A is wel hoger dan die van de twee andere gebieden, zelfs significant hoger
dan die van gebied B, maar gebied В scoort lager dan gebied C, en daarmee is het
effect zoals beoogd was, slechts gedeeltelijk aantoonbaar.
Factor 4 lijkt dus in eerste instantie niet geschikt om een deel van de hypothese te
ondersteunen, of het zou moeten zijn dat met deze gegevens aangetoond kan worden
dat vlak bij de taalgrens, méér dan waar ook elders in het onderzoeksgebied, een
gedegen kennis van het Frans hoog wordt ingeschat voor het sociale en culturele
leven, en dat door beide generaties die in het onderzoek betrokken zijn.
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Factor 5
Domeinwaarde
Figuur 4.24
Factor 5, gemiddelde score per plaats en leeftijdsgroep

Tabel 4.49
Factor 5, "Mijn dialect moet ook op school een plaats hebben."
Gemiddelde scores voor gebieden leeftijd (2 variabelen)

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)

oud

«

jong

и

3.59
4.02
3.42

16
31
43

ЪЭ7
4.22
4.22

15
32
45

90

4.18

92

gem. score leeftijd: 3.66
hoofdefFect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:

F=
F=
F=

1.271;
8.305;
1.179;

df= 2,176;
df = 1,176;
df= 2,176;

gem. score
η
gebied
3.77
31
63
4.12
88
3.83

p< .283
p< .004
p< .310

De mening over de plaats van het dialect op school verschilt wel naar het gebied van
herkomst van de informant, maar er is geen richting in dit verschil waarneembaar.
Factor 5 leven geen ondersteunend resultaat op voor de geografische component van
de hypothese (2).
Naar leeftijdsgroep onderscheiden is er daarentegen wel een belangrijk verschil te
meten. De jongere generatie is aanzienlijk standvastiger in dit opzicht dan de oudere
en vraagt, met statistisch significant méér aandrang, een plaats voor het dialect op
school, al is het dan slechts op de speelplaats, zoals in het vooronderzoek bleek. Ook
de absolute score, 4.18, is hier het hoogst in vergelijking met de andere factoren. Uit
Figuur 4.24 blijkt bovendien dat de verschillen tussen oud en jong in sommige
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plaatsen inderdaad aanzienlijk zijn. Alleen al in gebied A, vlak bij de taalgrens, is dit
het geval in A2 (Sluizen), A4 (Rukkelingen-Loon), A5 Qeuk) en A6 (Vorsen), terwijl
ook de score in B3 (Riksingen) opvallend is; daar halen zowel de oudere als de
jongere generatie de maximale score: men is het in Riksingen maximaal met de
strekking van deze factor eens. Juist op het terrein waar de activiteit ten gunste van
het Standaard-Nederlands en dus tegen het dialect het sterkst is geweest, in het
onderwijs, wordt nu door de jongere generatie een plaats voor dat dialect opgeëist.
Deze uitkomst is in afgeleide zin (het gaat over dialectgebruik) een ondersteuning
van hypothese (la).
Bij deze factor moet derhalve aangetekend worden dat het hier niet gaat om de
attitude tegenover het Frans of Franse elementen zoals in de voorgaande factoren,
maar om de algemeen ondersteunende attitude tegenover het gebruiksdomein van
het dialect. Van de mogelijke domeinen laadde het dialectgebruik op school het
sterkst. Zie verder ook nog de andere domeinfactor, factor 7.
Factor 6
Status Frans
Figuur 4.25
Factor 6, gemiddelde score per plaats en leeftijdsgroep
I Cloud

A3

A4

A5

A6

B1

De scores op de twee variabelen van factor 6 zijn noch naar onderscheid per gebied,
noch naar onderscheid per leeftijdsgroep interpreteerbaar; de verschillen tussen de
gemiddelden zijn klein en zonder richting. In de drie gebieden en in de twee leeftijdsgroepen wordt overal ongeveer een half punt boven het schaalmidden gescoord.
Deze resultaten leveren geen ondersteuning op voor de onderzoekshypothesen.
Ook de kolommen van Figuur 4.25 geven een instabiel beeld te zien, tussen A3
(Heers) en B5 (Hoepertingen) enerzijds waar de score van de oudere generatie
aanzienlijk bij die van de jongere achterblijft, tegenover A4 (Rukkelingen-Loon), A6
(Vorsen) en BI (Vlijtingen), waar de oudere generatie juist aanmerkelijk hoger
scoort dan de jongere.

152

Hoofdstuk 4

Tabel 4.50
Factor 6, "Kennis van het Frans is van belang in Vlaanderen."
Gemiddelde scores voor gebieden leeftijd (2 variabelen)

я

oud
Gebied С (veraf)
3.50
Gebied В (midden)
3.25
Gebied А (nabij)
3.55
Taalgrens
gem. scon• leeftijd: 3.44
hoofdeffect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:

F=
F=
F=

0.716;
0.004;
0.125;

16
30
44

15
32
45

90

3.45

92

df = 2,176;
df = 1,176;
df =2,176 ;

gem.score
gebied

я

J°4
3.60
3.34
3.47

3.55
3.30
3.51

η

31
62
89

p< .490
p< .953
p< .883

Factor 7
Functie dialect
Figuur 4.26
Factor 7, gemiddelde score per plaats en leefiijdsgroepj.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1
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ВЭ

B4

Bij factor 7, tenslotte, waar de resultaten bestaan uit de scores van niet meer dan één
variabele, is er weer sprake van statistisch significant onderscheid in de leeftijdsgroepen:
voor de jongere generatie is het gebruik van dialect in het plaatselijke culturele en
verenigingsleven belangrijker dan voor de oudere. Dit resultaat spoort met de uitkomst van de andere domeinfactor, factor 5 over het gebruik van dialect op school,
waar ook de jongere generatie een aanzienlijk geprononceerder pro-dialect standpunt innam dan de oudere.
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Tabel 4.51
Factor 7, "Dialect is van belang voor mijn sociale leven."
Gemiddelde scores voergebieden leefiijd (1 variabele)

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)

oud

и

jong

η

2.63
2.35
3.07

16
31
43

2.47
3.66
3.40

15
32
44

90

3.34

91

gem. score leefiijd: 2.75
hoofdefFect gebied:
hoofdefFect leeftijd:
interactie:

F=
F=
F=

2.438;
7.168;
3.182;

df= 2,177 ;
df = 1,177 ;
df= 2,177 ;

gem.score
η
gebied
2.55
31
3.02
63
3.24
87

p< .090
p< .008
p< .044

Gemeten naar gebied is er onderscheid volgens de verwachtingen van de hypo
these: de scores van gebied А > gebied В > gebied C, maar statistisch is dit onder
scheid niet significant: met < .090 is de probabiliteit hoger dan de kritische 5%grens. Vermeldenswaard is evenwel dat hier de waarschijnlijkheid van de interactie
tussen de twee hoofdeffecten, gebied en leeftijd, juist onder die kritische grens van
5% blijft. Het is met andere woorden wel zeker dat het onderscheid naar leeftijd het
onderscheid tussen de gebieden beïnvloedt, en omgekeerd.
Uit de kolommen van Figuur 4.26 blijkt dat ook hier onregelmatigheden in de
scorepatronen per plaats voorkomen, waarbij aangetekend moet worden dat Figuur
4.26 de resultaten van slechts één variabele representeert. Dan nog is op enkele
plaatsen het onderscheid tussen de twee generaties groot, bijvoorbeeld in A5 Qeuk)
en vooral in B2 (Henis), B3 (Riksingen) en B5 (Brustem); de resultaten van deze
laatste drie plaatsen hebben ertoe bijgedragen dat het verschil tussen oud en jong in
gebied В in Tabel 4.51 zo groot is: respectievelijk 2.35 en 3.66.
Maar ook op deze plaats zij nogmaals uitdrukkelijk opgemerkt dat het in factor 7
niet over Franse elementen maar over de positie van het dialect gaat.
4.3.5 Conclusie
Zoals we in paragraaf 4.2.7, na de behandeling van de vijf linguïstische leenverschijnselen, een samenvatting hebben gepresenteerd waarin deze verschijnselen met
elkaar vergeleken werden, zo willen we dat in deze paragraaf ook doen met de zeven
hierboven behandelde factoren.
Vooreerst worden in Tabel 4.52 de significantie-waarden bijeengezet voor de
twee hoofdeffecten, gebied en leeftijd, en voor hun interactie. De statistisch significante waarden (p < .05) zijn vet gedrukt.
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Tabel 4.52
Statistische significanties van de 7factoren voor de hoofdeffècten gebied en leeftijd

factor 1
factor 2
factor 3
factor 4
factor 5
factor 6
factor 7

gebied

leeftijd

interactie

kbel

ρ < .396
ρ < .023
p<.0l6
ρ < .005
ρ < .283
ρ < .490
ρ < .090

ρ < .004
ρ < .001
ρ < .458
ρ < .238
ρ < .004
ρ < .953
ρ < .008

ρ< .855
ρ < .380
ρ< .617
ρ < .703
ρ< .310
ρ < .883
ρ < .044

geaccepteerdheid
geïntegreerdheid
attractiviteit
functionaliteit
domeinwaarde
status Frans
functie dialect

Uit dit overzicht blijkt ten eerste dat uit factor 6 geen enkele bevestiging gevonden
kan worden voor enige onderzoekshypothese; factor 6 levert geen steun op voor de
leeftijdshypothese of de afstandshypothese. De andere factoren ondersteunen tenminste één van de deelhypothesen.
Vervolgens blijkt dat, naarmate men de taalgrens nadert, ook de geïntegreerdheid
(factor 2), de attractiviteit (factor 3) en de functionaliteit (factor 4) van de Franse
leenwoorden toenemen. Deze drie factoren ondersteunen, met andere woorden, de
afstandshypothese (2) uit paragraaf 2.3.
Ook is af te lezen dat, naarmate men jonger is en de taalstrijd niet heeft meegemaakt de positieve houding ten opzichte van Franse elementen toeneemt voor zover
dat de geaccepteerdheid (factor 1) en de geïntegreerdheid (factor 2) ervan betreft.
Deze twee factoren bevestigen de leeftijdshypothese (la), volgens welke de jeugd een
meer pro-Franse attitude heeft dan de oudere generatie.
Tenslotte blijkt nog dat, hoe jonger men is, des te positiever men tegenover het
gebruik van dialect staat, niet alleen in plaatselijke verenigingen (factor 7) maar ook
op school (factor 5).
We zullen nu, zowel ter vergelijking met de zojuist genoemde behandeling van de
linguïstische variabelen, alsook als uitwerking van de samenvattende Tabel 4.52, de
resultaten van de scores naar gebied en naar leeftijd op de 7 factoren in Tabel 4.53 en
in de grafieken van Figuur 4.27 en 4.28 samenvatten.
In Tabel 4.53 zijn de relatieve (op een vijfpuntenschaal gebrachte) gemiddelde
scores voor de drie gebieden en de twee leeftijdsgroepen bijeengezet uit de samenvattende tabellen aan het slot van de behandeling van de zeven factoren in de vorige
paragraaf19.
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Tabel 4.53
Samenvatting taaUttitude-variabelen: de zeven factoren uitgezet op een vijfpuntenschaal
factor 1

factor 2

factor 3

factor 4

factor 5

factor 6

factor 7

Gebied С
Gebied В
Gebied А
Taalgrens

3.32
3.37
3.52

2.57
2.38
2.78

3.02
3.49
3.57

3.40
3.23
3.76

3.77
4.12
3.83

3.55
3.30
3.51

2.55
3.02
3.24

Oud
Jong

3.25
3.61

2.37
2.83

3.50
3.40

3.43
3.61

3.66
4.18

3.44
3.45

2.75
3.34

In de van Tabel 4.53 afgeleide grafiek in Figuur 4.27, met de verdeling van de scores
over de drie gebieden, zijn de significante verschillen aangetekend en is ook toege
voegd op welk onderscheid tussen gebieden de significantie betrekking heeft. Nog
maals is hier het bovengeschetste beeld gevisualiseerd: factoren die betrekking heb
ben op het waarderingsverlenende karakter van leenwoorden (factor 2), op hun
subjectief ervaren attractiviteit (factor 3) en op hun functionaliteit (factor 4) laten
onderscheid zien naar de streek waar gescoord wordt: hoe dichter bij de taalgrens,
hoe positiever men over Franse elementen oordeelt. Deze resultaten zijn een bevesti
ging dan de afstandshypothese (2).
Figuur 4.27
Taalattttude-variabelen: gemiddelde scores per factor voor de drie gebieden (vijfpunten
schaal)

I •""«•

fact.1

fact.2
signif.
sign

А—В

ь

• ·

fact.3
signif.

AB—С

fact.7

А—В

In Figuur 4.28 zijn de op dezelfde manier als in Figuur 4.27 verkregen scores in een
grafiek ondergebracht, maar nu voor de twee leeftijdsgroepen.
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Figuur 4.28
TaaUttitude-variabelen: gemiddelde scores per factor voor de twee leeftijdsgroepen (vijfpuntenschaal)

fact.1

fact.2

signif.

signif.

fact.3

fact.5
signif.

fact.6

(act.7
signif.

Het patroon van de twee Figuren waarin de taaiattitude-variabelen zijn samengevat,
4.27 en 4.28, is minder regelmatig en minder afgetekend dan het patroon van de
pendanten 4.17 en 4.18 waarin de uitkomsten van de linguïstische variabelen zijn
samengevat. De vooropgestelde richting 'gebied A > gebied В > gebied C' is te zien
bij de factoren 1, 3 en 7, waarbij alleen het verschil tussen enerzijds de gebieden aan
de taalgrens (A en B) en het controlegebied С in factor 3 (attractiviteit) significant is.
Wel opvallend is het relevante verschil tussen de gebieden A en В bij de factoren 2
(geïntegreerdheid) en 4 (functionaliteit); voor de scores op deze twee factoren is er
sprake van een positieve invloed van de nabijheid van de taalgrens. Zichtbaar afwezig
en zelfs negatiefis die invloed voor de score van de dialect-factor 5 over de domeinwaarde.
In Figuur 4.28 zien we dat de mate van geaccepteerdheid van Franse leenwoorden
(factor 1) en ook de waardering ervan als een vast bestanddeel van hun taal (factor 2)
door de jongere generatie significant hoger wordt ingeschat door de oudere generatie. En daarmee bevestigen deze twee factoren hypothese (la), die stelt dat jongeren
meer Fransgericht zijn dan ouderen. Ook de twee factoren die betrekking hebben op
de maatschappelijke positie van dialectgebruik (factoren 5 en 7) krijgen van de
jongeren een significant hogere waardering dan van de oudere informanten.
In paragraaf 4.4 zullen alle groepen variabelen, waarvan we in de drie voorgaande
paragrafen van dit hoofdstuk de onderzoeksgegevens en de analyse daarvan de revue
hebben laten passeren, nogmaals met elkaar in verband gebracht worden: achtergrondvariabelen, taalkundige variabelen en taaiattitude-variabelen.
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4.4

Samenhang tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen

4.4.1 Inleiding
De positie van het Frans in Haspengouw is in de voorgaande paragrafen van dit
hoofdstuk aan de orde geweest op basis van onderzoek naar clusters van variabelen
die we "verschijnselen" hebben genoemd. In het deel van het onderzoek naar de
taalkundige verschijnselen wordt taal beschouwd als opgebouwd uit relatief autonome "onderdelen" en al sinds het aan Gilliéron als reactie op de neogrammatici
toegeschreven adagium "chaque mot a son histoire" uit de eerste jaren van de twintigste eeuw20 is een dergelijke analytische beschouwing van afzonderlijke variabelen
een verantwoorde en zelfs geliefde manier van taalkundig denken.
Daarnaast echter vertegenwoordigt ook de samenvattende, synthetiserende benadering van taaivariatie een essentiële lijn van onderzoek, niet alleen in de zin dat alle
eerst afzonderlijk beschouwde verschijnselen nog een keer samengevat de revue passeren, maar vooral in de zin dat de mate van gelijkenis van de distributiepatronen van
de afzonderlijk bestudeerde taalvariabelen onderwerp van onderzoek wordt. Daarmee wordt de onderlinge samenhang blootgelegd tussen de onderzochte verschijnselen (Van Hout 1989: 247). Het gaat dan om onderzoek naar linguïstische covariatie,
om onderzoek naar de samenhang tussen de verklaringen die door elk van de onderzochte verschijnselen afzonderlijk worden geleverd. We doen dit door te zoeken naar
eigenschappen die gemeenschappelijk zijn aan de onderzochte taalvariabelen op basis van correlationele patronen.
4.4.2 Taalkundige index en achtergrondvariabelen
In paragraaf 4.2.7 hebben we de eerste stap gezet om overeenkomsten op te sporen in
de naar gebied en leeftijd onderscheiden scores op de taalkundige variabelen. We
hebben de vijf verschijnselen in dezelfde vijfpuntenschaal ondergebracht en met
elkaar vergeleken, zowel op hun scoreverloop naar 'gebied' (nabijheid van de taalgrens, in Figuur 4.17) als naar 'leeftijd' (oud en jong, in Figuur 4.18).
Een volgende stap is het opstellen van een index waarin de relatieve hoogte van de
Franse realisaties van de vijf verschijnselen door middel van één onderliggende en
aan de verschijnselen gemeenschappelijke score kan worden uitgedrukt. Daartoe is
eerst de samenhang tussen de vijf clusters taalkundige variabelen onderzocht in een
correlatiematrix (Tabel 4.54). Daarna is op basis van factoranalyse vastgesteld dat
vier van de vijf variabelenclusters kunnen worden samengenomen in één enkele
index (Tabel 4.55). Voor de berekening van deze index is de factorscore gebruikt (zie
Rietveld & Van Hout 1993: 289-90). Het is de algemene graadmeter voor de mate
van het behoud van Franse kenmerken van de antwoorden van de informanten.
Deze index, de "indexfactor-Frans", is gebruikt om de invloed van de onafhankelijke
variabelen, 'gebied', 'leeftijd' (Figuur 4.29) en vervolgens in de derde stap ook van de
variabele 'contact' te bepalen. We zullen eerst deze drie stappen hier nader bespreken.
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In Tabel 4.54 zijn de correlatiecoëfficiënten tussen de vijf clusters linguïstische
variabelen weergegeven zoals we die in paragraaf 4.2.7 hebben samengevat21.
Tabel 4.54
Correlatiecoëfficiënten van de vijf linguistische variabelenclusters
Voort
Voort
Nasal

Nasal

Genus

KlemT

Heter

.197**
—

.289 **
.088—

.129
.156*
.092
—

.215·*
.192 **
.337 **
.134

Genus
KlemT
Heter
: significantie < .05, eenzijdig
*: significantie < .01, eenzijdig

Uit Tabel 4.54 blijkt, volgens verwachting, dat de correlatie van "KlemT" met de
andere vier verschijnselen laag is en, op één uitzondering na, niet significant. Deze
constatering spoort met de problemen die het woordaccent opleverde in 4.2.5; daar
bleek het zeer lastig om aan de hand van de scores over woordaccentverplaatsingen
een maatstaf te vinden voor de invloed van het Frans in de betrokken dialecten. De
andere vier verschijnselen lenen zich beter tot een dergelijke maatstaf, en dat is uit de
correlatiecoëfficiënten af te lezen. Deze coëfficiënten zijn weliswaar niet erg hoog,
maar alle waarden zijn positief en op één uitzondering na zijn ze significant. Die ene
uitzondering betreft de correlatie tussen 'Nasal' en 'Genus'.
Op basis van de gevonden correlaties is er voldoende reden een factoranalyse uit
te voeren op de vier verschijnselen 'voortoon', 'nasale klinkers', 'genus' en 'heteronymie'. Het verschijnsel 'klemtoon' is hierbij niet opgenomen vanwege de lage
significantie in Tabel 4.54, en ook omdat in "KlemT" slechts een deel van het
materiaal, namelijk dat van zeven plaatsen buiten de Tongerse invloedssfeer, is vertegenwoordigd. De factoranalyse (principale componenten; criterium Eigenwaarde >
1) leverde een duidelijk resultaat op met één factor. De resulterende factormatrix
staat in Tabel 4.55.
_
Tabel 4.55
Factormatrix: resultaten van de factoranalyse met één geëxtraheerde factor.

Var.cluster
Voort
Nasal
Genus
Heter

~

factorlading
.665
.488
.709
.705
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De ladingen van de vier variabelenclusters op de factor, die we voortaan de indexfactor-Frans (in de tabellen en figuren: "IndexF") zullen noemen, zijn als relatief
hoog te beschouwen. Genus levert het grootste aandeel aan deze indexfactor-Frans.
Om de scores van de informanten te bepalen op de indexfactor-Frans is de factorscore gebruikt. Bij de bepaling van de scores op de factoren bij de attitude-vragenlijst
daarentegen (vergelijk de factormatrix uit paragraaf 4.3, Tabel 4.37) werd een andere
berekeningswijze toegepast. Daar is teruggegrepen op een optelling van de oorspronkelijke variabelen om op die manier de interpretatie van de factoren concreet te
verbinden met de betrokken attitude-vragen. Die noodzaak tot concretisering is er
niet bij de indexfactor-Frans.
In Figuur 4.29 is de indexfactor-Frans, gemeten over de genoemde vier clusters
variabelen tezamen, in een grafiek per plaats en leeftijdsgroep uitgezet. Bij de presentatie van de gegevens in paragraaf 4.2 is telkens, bij alle clusters van variabelen,
begonnen met een grafiek van de gemiddelde scores per plaats en leeftijdsgroep. Bij
het uitzetten van het covariatie-patroon in de vorm van de indexfactor in Figuur
4.29 is bij deze presentatiewijze aangesloten. De indexfactor-Frans is een z-score,
d.w.z. dat de gemiddelde waarde 0 en de standaarddeviatie 1 is. Er zijn dus uitslagen
te verwachten aan beide zijden van de horizontale as; de positieve scores liggen boven
de gemiddelde verwachting aan Frans; de negatieve scores liggen lager dan de gemiddelde waarde van de x-as.
Figuur 4.29
Indexfactor-Frans, perpUats en per leeftijdsgroep (4 clusters)
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Volgens de afstandshypothese (2) moeten er positieve scores van de taalkundige
variabelen gevonden worden in de plaatsen aan de taalgrens (gebied A) en negatieve
scores in gebied C, en eventueel ook in gebied B, die verder van de taalgrens verwijderd liggen. Op grond van de gevonden verschillen naar leeftijd, is het te verwachten
dat hypothese (lb) bevestigd wordt, volgens welke de oudere generatie positiever
scoort, een meer op het Frans gerichte realisatie zal tonen, dan de jongere. Dat was
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immers ook de uitkomst van de samenvattingen aan het slot van de paragrafen van
4.2.
Het algemene distributiepatroon voldoet aan de hierboven uitgesproken ver
wachting. Alle gemiddelde scores in gebied A, dus vlak aan de taalgrens, liggen boven
de horizontale as; alle gemiddelde scores in В en С liggen daaronder. Bovendien
vinden we in 11 van de 13 plaatsen inderdaad de bevestiging van hypothese (lb): de
oudere generatie scoort daar, ongeacht de herkomst en de afstand tot de taalgrens,
hoger en daarmee pro-Franser dan de jongere. In twee plaatsen evenwel, Vorsen (A6)
en Vlijtingen (B2) blijkt de richting omgekeerd en scoort de jongere generatie een
fractie hoger dan de oudere.
Eveneens zoals in paragraaf 4.2 komt na de grafiek met de geaggregeerde gegevens de
variantie-analyse aan bod waarin gedifferentieerd is naar gebied (А, В en C) en naar
leeftijdsgroep (oud en jong). De uitkomsten van de variantie-analyse voor de index
factor-Frans staan in Tabel 4.56.
Tabel 4.56.
Indexfactor-Frans, gemiddelde scores voor gebieden leeftijd

Gebied С (veraf)
Gebied В (midden)
Gebied A (nabij)
gem. score leeftijd:
hoofdeffect gebied:
hoofdeffect leeftijd:
interactie:

oud

η

jong

η

-.73
-.11
1.09

16
31
43

-1.15
-.61
.11

15
32
45

90

-.35

92

.35

F = 66.434;
F= 46.603;
F = 2.968;

df= 2,176;
df = 1,176;
df= 2,176;

gem.score
gebied
-.93
-.36
.59

η

31
63
88

p< .000
p< .000
p< .054

Daarin blijkt dat zowel de parameter 'gebied' alsook de parameter 'leeftijd' een
statistisch significant onderscheid te zien geven. De interactie tussen de twee hoofdeffecten 'gebied' en 'leeftijd' is statistisch niet significant, maar de waarde wijst op
een tendens: de verschillen tussen de generaties nemen toe naarmate men de taal
grens nadert. Bovendien levert de gebruikelijke post-hoc vergelijking via de HSDTukey toets voor het onderscheid tussen de drie gebieden op, dat de verschillen
tussen alle drie gebieden relevant zijn: 'gebied A > gebied В > gebied C'. Met andere
woorden, in termen van de onderzoekshypothesen van paragraaf 2.3, worden zowel
de afstandshypothese (2) alsook de leeftijdshypothese (lb) waarin gesteld wordt dat
de oudere generatie Franse leenelementen meer volgens de brontaal realiseert dan de
jongere, ondersteund.
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We kunnen nu nog een stap verder gaan. Tot nu hebben we steeds twee onafhankelijke variabelen in het onderzoek van de talige gegevens betrokken, namelijk de
afstand tot de taalgrens en de leeftijd van de informant. Maar er zijn nog twee andere
informantenkenmerken in het onderzoek betrokken, zoals we in paragraaf 4.1 hebben uiteengezet en gepresenteerd: contact met Walen (ContactW) en afstemmen op
de Franstalige televisie (RTBF). De variabele 'ContactW scoorde, zoals we zagen in
Tabel 4.6, significant verschillend voor beide hoofdeffecten 'gebied' en 'leeftijd'. De
factor 'RTBF' deed dat alleen voor 'gebied' (Tabel 4.9). We hebben de correlatie van
de indexfactor-Frans met deze twee tot nu toe nog niet in de analyses betrokken
onafhankelijke variabelen berekend en weergegeven in Tabel 4.57:
Tabel 4 5 7
Correhtiecoéfficiënten van de onafhankelijke variabelen ContactW en RTBF met IndexF

IndexF

ContactW

RTBF

.592**

.261**

*: significantie < .05
**: significantie < .01
Beide blijken dus statistisch significant te zijn. Met andere woorden, er is sprake van
een aantoonbaar verband tussen de mate van gebruik van Franse elementen in
leenwoorden aan de ene kant en de frequentie van het contact met Walen en ook van
het afstemmen op de Franstalige televisie aan de andere kant. Uit de tabel is ook afte
lezen dat het contact met Walen aanzienlijk beter scoort dan RTBF; de
correlatiecoëfficiënt van .592 tussen de indexfactor-Frans (dus de Fransgetinte realisatie in leenwoorden) en de frequentie van het contact met Franssprekenden is
redelijk hoog te noemen. Deze resultaten en met name de samenhang tussen alle vier
onafhankelijke variabelen: 'gebied', 'leeftijd', 'contact met Walen' en 'afstemmen op
RTBF', komen hieronder opnieuw aan de orde.
Om de verklaringswaarde van de vier onafhankelijke variabelen gezamenlijk te kunnen vaststellen, maken we gebruik van regressie-analyse (Rietveld & Van Hout
1993: 81-90). De afhankelijke variabele is de hierboven beschreven indexfactorFrans; de onafhankelijke variabelen zijn 'gebied' (afstand tot de taalgrens), 'leeftijd'
(oudere en jongere generatie), 'contact met Walen' en 'afstemmen op RTBF' (beide
in een vijftrappenschaal lopend van "nooit" tot "dagelijks"; vergelijk paragraaf 4.1).
De variabele 'gebied' stelt daarbij enige problemen, omdat immers de drie "scores",
nabij, midden en veraf, een nominale waarde hebben en er geen reden is om aan de
verschillende gebiedswaarden een numerieke waarde te verbinden. Daarom is de
variabele 'gebied' gesplitst in twee apart te beschouwen onafhankelijke dummyvariabelen: 'Dimensie-A', waarin gebied A (nabij) zich onderscheidt van de gebieden
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В en С (midden en veraf); en 'Dimensie-B', waarin gebied В (midden) zich onder
scheidt van de gebieden A en С (nabij en veraf).
Op deze zo verkregen vijf onafhankelijke variabelen is een stapsgewijze regressie
analyse toegepast (opnamecriterium ρ < .05). Vier variabelen werden in de regressievergelijking opgenomen en wel de twee gebiedsvariabelen 'Dimensie-A' en 'Dimen
sie B', 'contact met Walen' en 'leeftijd'. Dat houdt in dat de variabele 'RTBF' niets
kan toevoegen aan verklarende waarde, gegeven de inbreng van de reeds in de
regressievergelijking opgenomen variabelen.
De relevante informatie is opgenomen in Tabel 4.58.
Tabel 4.58
Resultaten regressie-analyse op indexfactor-Frans
b
Dim.-А
Dim-.B
Leeftijd1
ContactW
constante

1.194
.477
-.611
.192
-.690

M.R.: .748
R2:
.559

F: 55.519
df: 4,175
p: .000

ƒ
.601
.229
-.308
.286

t

7.417
3.178
-5.917
4.709
-5.180

Ρ
.000
.002
.000
.000
.000

De totale verklaarde waarde van de indexfactor door de vier in de regressievergelijking
opgenomen variabelen is afte leiden van de waarde van R2 en is dus 55.9% en dit is
vergeleken met de gebruikelijke percentages in sociaal-wetenschappelijk onderzoek
een alleszins redelijk percentage (Van Hout 1989: 276). Bovendien is inbreng van de
opgenomen variabelen hoog. De kracht van het onderscheidend effect van elk van de
opgenomen onafhankelijke variabelen en de relatieve inbreng is afleesbaar uit de
bèta-kolom. Het grootste aandeel van de variatie in de indexfactor-Frans blijkt dan
verklaard te worden door de gebiedsvariabelen, vooral door Dimensie-A: het feit dat
men vlak bij de taalgrens woont.
Uit Tabel 4.58 kunnen we ook afleiden dat de variabele 'leeftijd', d.w.z. het naar
generatie verschillende taalgebruik van de informanten, onmiskenbaar een significante en belangwekkende variabele is voor het verklaren van het voorkomen van
Franse elementen in de betrokken dialecten, maar deze leeftijdsfactor is, zoals blijkt
uit de bèta-kolom, van minder gewicht dan de nabijheid van de taalgrens.
De persoonsgebonden variabele 'contact met Walen' voegt daar nog een substantieel (statistisch significant) aandeel aan toe. De geografische positie van de woonplaats van de informant en de mogelijkheid om in contact met Walen te komen
hangen evident samen. We hebben in paragraaf 4.1 geconstateerd dat het effectief
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contact met de Franstalige buurgemeenten in absolute getallen gering is. Toch blijkt
hier dat ook de contactvariabele nog een belangrijk en aantoonbaar deel van het op
het Frans gerichte taalgedrag verklaart, onafhankelijk van het gebied waar men
woont. Daarmee wordt expliciet steun verworven voor onderzoekshypothese (3) die
we hebben opgesteld in paragraaf 2.3, volgens welke de convergente strategie als
vorm van taalgedrag sterker wordt naarmate de frequentie van het contact met de
Franstaligen toeneemt.
We kunnen de samenhang tussen de hier opgevoerde onafhankelijke variabelen
als volgt interpreteren. Indien alleen de variabelen 'gebied' en 'leeftijd' in de regressie-analyse zouden zijn opgenomen als verklarende factoren voor de variantie van de
indexfactor-Frans en de factor 'contact' niet, dan zou daarmee de verklarende waarde
van deze factor 'contact' geheel zijn opgegaan in 'gebied' en 'leeftijd'. De lokale
dialectkenmerken, d.w.z. de variatie tussen gebieden, plaatsen en leeftijdsgroepen
zou alle variatie verklaren die er tussen de informanten aanwezig is op het gebied van
de realisatie van Franse leenelementen. Indien we het andere uiterste in de regressieanalyse hadden aangetroffen, alleen het contact met Walen als verklaring voor de
variantie van de indexfactor-Frans, of tenminste als een belangrijker factor dan
'gebied' en 'leeftijd', dan hadden persoonskenmerken de overhand boven dialectkenmerken als verklaring, hetgeen zou wijzen in de richting van (voornamelijk)
accommodatie. Maar uit Tabel 4.58 blijkt dat de verschillen in de indexfactor-Frans
verklaard moeten worden uit de combinatie van beide: enerzijds voor een (belangrijk) deel uit lokale gebiedskenmerken zoals de afstand tot de taalgrens en uit het
generatieonderscheid. Anderzijds levert ook de frequentie van het contact met Franssprekenden een verklaring voor de verschillen tussen de plaatsen in één gebied (die
immers niet door de afstand tot de taalgrens worden verklaard), en voor de verschillen tussen individuen van dezelfde generatie in één plaats (die niet door leeftijdsverschil worden verklaard).
4.4.3 Taalgedrag en attitude-variabelen
In paragraaf 4.3 hebben we de attitude-variabelen geanalyseerd in relatie tot de twee
"vaste" onafhankelijke variabelen van de onderzoeksopzet: gebied en leeftijd. In
aansluiting bij hetgeen we in paragraaf 4.4.2 hebben uiteengezet over de indexfactorFrans in relatie tot de twee vaste en twee toegevoegde onafhankelijke variabelen,
zullen we in deze paragraaf bezien in hoeverre de attitude-component van de in het
onderzoek betrokken persoonskenmerken een bijkomende verklaring kan leveren
voor het taalgedrag inzake de aan het Frans of Waals ontleende elementen van de
informanten.
Voor de zeven behandelde factoren hebben we, zoals in paragraaf 4.3.5 uiteengezet, de zeven scores op de attitude-test genomen. De correlaties van de afhankelijke
variabele 'indexfactor-Frans' met de scores van de zeven in paragraaf 4.3.3 gevonden
factoren zijn opgenomen in Tabel 4.59.
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Tabel 4.59
Correbtiecoëfficiënten van de 7 attitude-variabelen met IndexF
factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 factor 5 factor 6 factor 7
geaccept. geïntegr. attractif, functional, domeinw. statusFr. functieD.
IndexF

.108

.067

.219**

.202**

-.130

.071

.048

*: significantie < .05, eenzijdig
**: significantie < .01, eenzijdig
De correlaties zijn over het algemeen laag. Uit Tabel 4.59 blijkt dat een hoge score
Frans bij de linguïstische variabelen (de Index-F) over het algemeen niet correleert
met een hoge score pro-Frans in de attitude-schalen. Anders gezegd, de richting en
de tendenzen die waar te nemen zijn in de afhankelijke geëxtraheerde taaigedragsvariabele "Frans", komen niet of weinig overeen met de richting en tendenzen van de
zeven factoren die we geëxtraheerd hebben uit de scores op de attitude-vragen.
Alleen de factoren 3 en 4, die we de "attractiviteit van Franse leenwoorden in mijn
dialect" en "het belang van het Frans voor de Vlaamse cultuur" hebben genoemd,
correleren significant met de taaigedragsfactor die de indexfactor-Frans toch in de
grond van de zaak is.
Ondanks de aanlokkelijkheid van de verklaringskracht van sociaal-psychologische attitudes voor het ogenschijnlijk inconsequente taalgedrag (Knops & Van Hout
1988: 14) en ondanks de veronderstelling die we zelf opgesteld hebben in paragraaf
2.2 over de verhouding tussen convergent taalgedrag (linguïstische convergentie) en
de motivatie daarvoor die tot uitdrukking komt in psychologische convergentie,
leveren attitude en gedrag zelden hoge correlaties op. De lage correlaties worden in
ons geval niet veroorzaakt door gebrek aan samenhang tussen het object van de
attitude (Frans en Franse elementen in het Zuidnederlands) en het object van het
onderzoek naar taalkundige variabelen (aanpassing van aan het Frans ontleende
elementen). Ondanks die grote mate van samenhang zijn de correlaties (waarvan de
maximale waarden immers tussen -1 en +1 liggen) laag; de hoogste is .219.
Münstermann & Van Hout (1988: 175) citeren Wicker (1969)23 en onze uitkomsten passen volkomen in het door hen geschetste weinig rooskleurige beeld van de
onderlinge samenhang tussen attitude en taalgedrag.
In Tabel 4.58 hebben we de resultaten weergegeven van de regressie-analyse van vijf
onafhankelijke variabelen op de indexfactor-Frans en we hebben geconstateerd dat
vier van de vijf variabelen 55.9% van de variantie van de indexfactor wisten te
verklaren. Tabel 4.59 maakt al duidelijk dat de regressie-analyse op de indexfactor
waarin ook de zeven factoren van het attitude-onderzoek zijn opgenomen, waarschijnlijk weinig zal kunnen opleveren, omdat immers slechts twee van de zeven
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factoren een significantie correlatie vertonen met de indexfactor-Frans. Daarentegen
lijkt het wel degelijk interessant te onderzoeken of de taaiattitude-factoren, en zo ja
welke, nog iets aan verklarende waarde toevoegen aan de in Tabel 4.58 vermelde
onafhankelijke variabelen 'gebied' ('dimensie-A' en 'dimensie-B'), 'leeftijd' en 'contact met Walen'.
Dan blijkt dat, na de vier stappen die in tabel 4.58 staan beschreven, nog één
factor wordt opgenomen in de regressie-analyse, en wel factor 2 (geïntegreerdheid).
Ofschoon niet significant correlerend met Index-F in Tabel 4.59, voldoet deze factor
als enige van de zeven factoren aan de toelatingsgrens van ρ < .05 en is ze opgenomen
in de analyse als vijfde stap van de regressie. In paragraaf 4.3.4 hebben we deze factor
omschreven als de geïntegreerdheidsfactor. Deze factor heeft betrekking op de positieve waardering van Franse elementen in het Zuidnederlands in het algemeen. Er
wordt met deze enigszins op zichzelf staande factor uitgedrukt dat het gevoel van
eigenwaarde en van onderscheiding (vergelijk paragraaf 4.3.3) door het gebruik van
Franse elementen wordt versterkt. Het is een typisch post-taalstrijd-standpunt, waarop
de jongere generatie goed scoort en die zeer weinig dwarsverbanden vertoont met de
andere factoren.
Door toevoeging van deze ene factor aan de regressieanalyse, is de verklaarde
variantie, in vergelijking met Tabel 4.58, overigens niet meer dan zeer licht toegenomen met 1.2%: van 55.9% tot 57.1%.
Deze constatering spoort met de observatie die we hierboven hebben gedaan: ook
in dit onderzoek blijkt uiteindelijk dat de correlatie tussen gedrag en attitude laag is.
Daarmee vindt door deze bevindingen hypothese (4) onvoldoende steun in de uitkomsten van ons onderzoek.
De relevante gegevens zijn opgenomen in Tabel 4.60.
Tabel 4.60
Resultaten regressie-analyse op indexfactor-Frans, met toevoeging van de zeven factoren
uit de attitude-variabelen
b
Dim.-A
Dim-.B
ContactW
Leeftijd
Factor 2
constante

1.176
.479
.186
-.586
.500
-.699

M.R.: .756
R*
.571

F: 46.370
df: 4,174
p: .000
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.592
.230
.277
.295
.112

t

7.375
3.228
4.590
-5.707
2.206
-5.305

Ρ

.000
.002
.000
.000
.029
.000
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4.4.4 Conclusie

In de voorgaande paragrafen hebben we een beeld geschetst van de samenhangen die
er bestaan tussen het taalgedrag van de informant wanneer hij Franse leenwoorden in
zijn dialect gebruikt en enerzijds de positie van zijn woonplaats ten opzichte van de
taalgrens en de frequentie van de contacten die hij met Franstaligen onderhoudt, en
anderzijds zijn leertijd en de taaiattitude die hij formuleert ten opzichte van Franse
leenwoorden en de positie van het Frans.
Afstand tot de taalgrens, leeftijd en frequent contact met Franstaligen blijken van
doorslaggevende betekenis te zijn voor het behouden van Franse kenmerken in
leenwoorden. Maar afstand en contact zijn van minder belang voor een meer of
minder positief oordeel, voor de attitude, van de informant ten opzichte van Franstaligen. Voor dit laatste is de leeftijd van de informant onmiskenbaar belangrijk. De
jongere generatie mag dan wel, zoals zij zelf in de vragenlijsten rapporteert, de Franse
leenwoorden veel minder van Franse kenmerken voorzien dan de oudere generatie,
de oordelen en meningen die de jeugd ten beste geeft over de gepastheid en
welgevoeglijkheid van die leenwoorden zijn veel positiever dan bij hun ouders.
We hebben in ons onderzoek geen aanwijzing kunnen vinden voor een grote
mate van samenhang tussen taalgedrag en attitude. Dat mag geen verrassing heten;
wel verrassend daarentegen is de uitkomst dat, gemeten naar de twee generaties, er
sprake is van een tegengestelde richting tussen deze twee verschijnselen 'gedrag' en
'attitude'. We komen daar in hoofdstuk 5, paragraaf 2, op terug.
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Noten
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3

4
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6
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9
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12
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Met name is gebruik gemaakt van: SPSS-Inc, SPSS-X User's Guide, 3rd Edition, Chicago
IL. 1988. Zie vooral Rietveld & Van Hout (1993) voor de in de tekst niet nader verklaarde statistische terminologie.
Dat zelfs een ogenschijnlijk zo voor de hand liggende vraag als deze nog misverstanden
kan oproepen blijkt uit het antwoord dat twee informanten er op gaven: "(Ik spreek het
dialect van) ... kinds af.", of uit het éénmaal gegeven antwoord: "(·..) van de streek".
Uitgezet naar leeftijd is de bijna-afwezigheid van de "vaak" scores (3 en 4) voor de
jongeren in de gebieden В en С treffend: slechts 4 trefFers van 47; de rest scoort "zelden";
deze gegevens zijn verder niet in een tabel ondergebracht.
Post-hoc vergelijking via de HSD-Tukey-toets levert echter voor de factor 'gebied' op dat
er geen significant verschil aangetoond kan worden tussen gebied В en gebied С op de
0.05-schaal.
De scores [I] en [i] (mogelijkheden 2 en 3 van het vragenlijstformulier, resp. "als in vis" en
"als in dier') zijn beide gewaardeerd als "vol".
De relatieve frequentie van de variabelen is nagegaan bij de Celex-databank van het Max
Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen. Chauffage en tirette komen niet in
het Celex-bestand voor; van de vier overgebleven variabelen zijn de scores van laag naar
hoog: sacoche. 9; pochette: 16; coureur. 28 enpedaah 42 (met dank aan Richard Piepenbroek
van Celex).
Overigens moet dit frequentie-argument met enige omzichtigheid worden gehanteerd,
omdat naar de frequentie op dialectniveau geen onderzoek is gedaan en het niet ondenkbaar is dat andere hier opgevoerde leenwoorden zoals chauffage of sacoche plaatselijk zeer
frequent zijn; Stevens (1986) en ZNWb suggereren dat ook.
De scores voor denasale open e ([ê], 23.0%) en gesloten e ([ê], 1.1%) zijn hier samengenomen.
De vraag naar de relatieve frequentie van deze nasale variabelen bij Celex heeft alleen
scores opgeleverd voor annonce (en wel de relatief zeer lage score 7); geen van de andere 9
was in de databank aanwezig; vergelijk noot 6.
Vergelijk Rietveld & Van Hout (1993: 203).
In hoofdstuk 3, noot 22 is al opgemerkt dat garantiemet finaal accent ook door Blancquaert
(1953: 242) als Zuidnederlandse variant is toegelaten; dit verklaart zeker mede de hoge
score finaal accent in Tabel 4.22. Overigens geeft Grauls e.a. (1953: 97-104) in zijn "lijst
van moeilijke klemtoongevallen" voor alle in onze vragenlijst opgenomen woorden het
(noordelijke) standaardpatroon: dy^namo, garantie, ^paspoorten pyjama.
In vervolg op de opmerkingen gemaakt bij Tabel 4.22 over het terugbrengen van de
scoremogelijkheden tot het paar "+Frans" versus "-Frans", hebben we al bij deze factoranalyse de scores gehercodeerd naar het model +Frans en -Frans.
Van de 14 variabelen komen er slechts 4 in Goemans voor {cinema, paspoort, pistoleten
portemonnee) waarin het woordaccent niet gemarkeerd en dus finaal moet zijn; vgl. p. xi:
"De betoning van het dialectwoord wordt dan alleen aangeduid wanneer ze van de
Nederlandsche verschilt of—waar het ontleende woorden geldt— wanneer ze niet overeenkomt met die van 't oorspronkelijke woord."
Voor vraag 8c, heteroniemen van 'kauwgum' kwamen alleen Franse woorden in de
voorgegeven antwoorden van de vragenlijst voor; deze kwamen derhalve niet voor verdere
verwerking in dit hoofdstuk in aanmerking. De percentages van de verschillende ant-
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woorden waren als volgt: chiklet. 52,2% (n=95); (t)sjik. 46,2% (n=84); chiklet en (tjsjik
beide: 1,1% (n=2); zwing. 0,5% (n=l); totaal aantal antwoorden: 182; geen antwoord: 1.
Mogelijkerwijs is het percentage voor de term schrikdraad beïnvloed door de reclame. De
fabrikant van een zeer gangbaar merk hing aan de door hem geleverde afrastering veelvuldig bordjes op met de tekst: "Opgepast! Nóg een Cools-schrikdraad". Zo werd het
Nederlandse heteroniem letterlijk verspreid.
Tussen haakjes staat steeds de titel van het verschijnsel zoals het in de volgende samenvattende Tabellen en Figuren voorkomt.
Het zijn Figuur 4.6 (voortoon), Figuur 4.8 (nasale klinkers), Figuur 4.10 (genus), Figuur
4.13 (klem-T) en Figuur 4.16 (heteronymie); de waarden van de gemiddelde scores per
gebied en leeftijd zijn in de samenvattende tabellen omwille van de onderlinge
vergelijkbaarheid steeds teruggebracht tot een vijfpuntenschaal (5 / aantal variabelen χ
gemiddelde scores uit de laatste tabel van elk verschijnsel); ze zijn dan ook relatief en zijn
afgeleid uit de samenvattende tabellen: Tabel 4.13 (voortoon), Tabel 4.17 (nasale klin
kers), Tabel 4.20 (genus), Tabel 4.26 (klem-T) en Tabel 4.31 (heteronymie).
We geven daartoe eerst de "Eigenwaarden" van de eerste 15 variabelen als factoren, met
de percentages verklaarde variantie en de cumulatieve percentages in Tabel 4.36. O m te
bepalen met welk aantal factoren verder gegaan moet worden, zoeken we naar een "breuk"
in Tabel 4.36, terwijl het cumulatieve percentage boven de 50% blijft. Die breuk is
zichtbaar te maken in de grafiek van de "Scree-test", hier in Figuur 4.19.
Niet in alle gevallen was de opname van een figuur met scores per plaats van even evident
belang; toch hebben we vanwege de vergelijkbaarheid van de factoren onderling en ook
met de linguïstische variabelen een dergelijke figuur bij alle zeven factoren opgenomen.
Het zijn Tabel 4.45 voor Factor 1; Tabel 4.46 voor Factor 2; Tabel 4.47 voor Factor 3;
Tabel 4.48 voor Factor 4; Tabel 4.49 voor Factor 5; Tabel 4.50 voor Factor 6 en Tabel
4.51 voor Factor 7.
Bloomfield (1933: 328 en 520) legt dit zo beroemd geworden zinnetje-als-een-program
in de mond van Jaberg (1908: 6), omdat het zou stroken met diens beroemde pamflet
Sprachgeographie (zo ook in Hagen 1984: 25). Anderen beschouwen echter Jabergs leermeester Gilliéron, die indertijd samen met Schuchardt het verzet tegen de toen overheersende school van de neogrammatici aanvoerde, als auctor spiritualis van deze gevleugelde
en vaak geciteerde uitspraak; zie bijvoorbeeld Lehmann (1962: 126) en vooral Malkiel
(1967).
Zoals in hoofdstuk 4 zijn de vijf verschijnselen ook hier in de tabellen en figuren opgenomen met de verkorte benamingen Voort (voortoon), Nasal (nasale klinkers), Genus
(woordgeslacht), KlemT (klemtoon buiten de Tongerse invloedssfeer) en Heter
(heteronymie).
De negatieve waarden van de leeftijdsfactor wordt veroorzaakt door de overigens willekeurig gekozen scoring van "oud' = 0 en 'jong' = 1.
Wicker (1969: 65): "It is considerably more likely that attitudes will be unrelated to overt
behaviours than that attitudes will be closely related to actions. Product-moment
correlations are rarely above .30 and often are near to zero."
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5
Conclusies en discussie

5.1

Conclusies over de geografische patronen van Franse leenwoorden
in Haspengouw

Terugkijkend op het verloop en op de uitkomsten van het onderzoek springen
enkele zaken in het oog. De opbouw van de steekproefpopulatie vertoont grote
regelmaat: het aantal geselecteerde plaatsen per gebied benadert de vooraf opgestelde
wenselijkheid en de spreiding van de informanten over de twee leeftijdsgroepen,
zowel in het algemeen als per gebied genomen, is evenwichtig. Ook de autochtonie,
de verbondenheid van de informanten met hun streek en hun streektaal, is voor alle
informanten groot. Toch is ook de spreiding van de resultaten over de informanten,
uitgedrukt in de standaarddeviaties, er niet minder om: ook de variatie van de
antwoorden is groot.
Bij alle onderzochte linguïstische verschijnselen in paragraaf 4.2 en attitudefactoren in paragraaf 4.3 hebben we telkens de resultaten ook in de vorm van een
staafdiagram gepresenteerd, waarin voor alle 13 onderzoeksplaatsen de score van de
groep oudere informanten, de score van de jongeren en de gemiddelde score was
opgenomen; zie bijv. Figuur 4.5 over voortoon (p. 121). Een opvallend kenmerk van
deze diagrammen is dat de verschillen tussen de oudere en de jongere generatie, de
spreiding, over het algemeen genomen groot is. Maar ook de spreiding tussen de
individuele informanten, waaraan we overigens in de presentatie van de gegevens
(behalve bij de scores op de attitude-schaal in paragraaf 3.2.4 en 4.3.2) geen expliciete aandacht hebben geschonken, is groot. Zowel bij de taalkundige variabelen als
bij de attitude-vragen zijn er zeer uiteenlopende antwoorden gegeven.
We hebben die spreiding verklaard door eerst de plaatsen in te delen in gebieden,
en de informanten naar gebied en leeftijd; deze twee factoren namen al een flink deel
van de spreiding voor hun rekening. We hebben ook vastgesteld dat de factor 'contact met Walen' nog een aanzienlijk deel van de verklaring op zich nam, onafhankelijk van de twee eerdere (hoofd)factoren 'gebied' en 'leeftijd'. Met deze drie factoren
kon er 56% van alle variatie tussen de informanten worden verklaard. En dat is een
bevredigend percentage voor een betrekkelijk vrije onderzoekssituatie zoals deze.
Ondanks de grote verschillen tussen de informanten zijn de tendenzen waarin de
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verklaring moet worden gezocht, afstand van de woonplaats tot de taalgrens, generatieverschil en frequentie van contact met Franstaligen, duidelijk te herkennen.
Bij de uiteenzetting van de opzet van het onderzoek in paragraaf 3.0 hebben we
gesteld dat de te volgen methode van onderzoek zich op het kruispunt van
sociolinguïstiek en taalgeografie bevindt. We hebben immers de variatie op het oog
van geografische patronen in taalcontacten we maken gebruik van vragenlijsten. Tegelijk hebben we zeker niet minder oog voor individuele variatie in taalgedrag, voor
attitudinele aspecten en voor de invloed van persoonsgebonden kenmerken zoals
contact met Franssprekenden. We zijn ons ervan bewust dat het afzien van de
opbouw van het databestand door middel van interviews en van direct verzameld
spraakmateriaal op band de sociolinguïst zou kunnen hebben verrast. Toch menen
we te mogen stellen dat de resultaten die mogelijke terughoudendheid logenstraffen:
het is mogelijk gebleken goed interpreteerbare resultaten te verkrijgen door middel
van op de hier gehanteerde manier schriftelijk ingevulde vragenlijsten, d.w.z. in
geleide groepssessies en met lijsten waarin vooraf opgestelde keuzes aangekruist moeten worden.
In paragraaf 4.2 zijn Franse leenelementen als geclusterde onderdelen van de oorspronkelijke vraagstelling naar de positie van het Frans in Haspengouw aan de orde
geweest. We hebben de resultaten van de vijf onderzochte aanpassingsverschijnselen
in leenwoorden telkens uitgezet tegen de onafhankelijke variabelen 'gebied' en 'leeftijd'. We hebben daarbij in paragraaf 4.2.7 geconstateerd dat in alle vijf clusters voor
beide onafhankelijke variabelen de richting van de verschillen steeds dezelfde is:
'gebied A > gebied В > gebied C' en 'oud > jong' (Figuur 4.17 en 4.18). Bij vier van
de vijf verschijnselen, bij behoud van de volle voortoon en van de nasale klinkers, bij
het behoud van het Franse woordgeslacht en bij de keuze tussen een Frans of een
niet-Frans heteroniem, correleert de afstand van de woonplaats van de informant tot
de taalgrens significant met een hoge op het Frans gerichte score. Door deze vier
verschijnselen wordt de afstandshypothese (hypothese 2) bevestigd, volgens welke
Franse leenelementen zich minder snel aan de ontvangende taal aanpassen naarmate
men zich dichter bij de taalgrens bevindt.
De afitandshypothese, de veronderstelling dat taalgedrag en attitude vlak bij de
taalgrens een hoger, d.w.z. meer op het Frans gericht resultaat te zien geven, dan
enkele kilometers verderop en helemaal dan op nog groter afstand van ongeveer 2025 km (hypothese 2) is een krachtige verklarende factor gebleken voor het onder
scheid in taalgedrag, voor de op het Frans gerichte fonologische of morfologische
realisering van leenwoorden en voor de keuze voor een Frans heteroniem. Als er
sprake is van variabiliteit, als de informant de keuze heeft tussen twee mogelijkhe
den, een Franse en een niet-Franse variant zoals in de vragenlijst (Appendix I), dan
kiest hij vlak bij de taalgrens vaker voor de Franse variant dan verder van die taal
grens verwijderd. Dit geldt in feite bij alle vijf onderscheiden verschijnselen, al kostte
het bij de cluster rond klemtoon wel enige moeite om de juiste werking van de
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afstandsfactor vast te stellen. Bij de onderlinge vergelijking van de verklarende kracht
tussen alle onafhankelijke variabelen, bleek de afstandsfactor het belangrijkste aandeel in de verklaringswaarde van de variatie in taalgedrag onder informanten te
leveren. Voor het verklaren van het verschil tussen de informanten bij de attitudevariabelen is de afstand tot de taalgrens een veel minder uitgesproken factor dan bij
taalgedrag.
Bij drie van de vijf verschijnselen, bij het behoud van het woordgeslacht en van de
klemtoon (buiten invloed van Tongeren) en bij de heteroniemen, was de score van
de oudere generatie statistisch significant hoger dan die van de jongeren. Op het
punt van taalgedrag, van de realisering van aan het Frans ontleende elementen,
wordt door deze drie verschijnselen de leeftijdshypothese (lb) ondersteund, volgens
welke het taalgebruik van de oudere generatie meer aan het Frans is aangepast dan
dat van de jongeren.
De Uefiijdsfactor is derhalve ook een krachtige verklarende factor voor de variatie
in de antwoorden: de oudere generatie vertoont significant meer Franse kenmerken
in de leenwoorden dan de jongere. Aan het slot van hoofdstuk 4 hebben we verrast
geconstateerd dat de leeftijdsfactor een aan het taalgedrag omgekeerde tendens laat
zien in de variatie van de attitude-component van het onderzoek. Daar is de jongere
generatie in lichte mate positiever in haar houding ten opzichte van Franse elementen dan de oudere. We zullen dit gegeven verder uitwerken in paragraaf 5.2.
Daartoe op het spoor gezet door de taalaccommodatie-theorie (Giles 1973 e.a., zie
paragraaf 2.2.) hebben we verondersteld dat het feitelijk taalgedrag van de convergente strategie (de linguïstische convergentie) gemotiveerd wordt door een positieve
houding of attitude ten opzichte van degene tot wie men zich wendt (de psychologische convergentie). Daarom hebben we in paragraaf 4.3 de resultaten besproken en
geanalyseerd van de attitude-meting van de informanten die aan het taalkundig
onderdeel hadden deelgenomen. We hebben de meningen ondergebracht in zeven
factoren, in de vorm van zeven onderliggende overtuigingen of overkoepelende meningen. Ook deze uitkomsten hebben we, zoals de linguïstische clusters in paragraaf
4.2, uitgezet tegen de onafhankelijke variabelen 'afstand' en 'leeftijd' in paragraaf
4.3.4, Figuur 4.27 en 4.28. Op de beide assen bleek het beeld minder regelmatig dan
bij de linguïstische variabelen.
Drie factoren, die betrekking hebben op de geïntegreerdheid van leenwoorden,
op hun attractiviteit en functionaliteit, tonen significant verschil naar de streek waar
geënquêteerd is: dichter bij de taalgrens oordeelt men positiever over Franse leenelementen. Deze drie factoren bevestigen de afstandshypothese (2). De andere vier
factoren tonen geen significant verschil en leveren geen bijdrage aan de ondersteuning van hypothese (2).
Twee factoren van de vijf betreffende Franse elementen en ook de twee factoren
die betrekking hebben op de waardering van het dialect, geven een statistisch significant onderscheid te zien tussen de leeftijdsgroepen. Opmerkelijk is dat het resultaat

Conclusies en discussie

173

hier omgekeerd is aan dat van de linguïstische variabelen. Hier, bij de taaiattitudes,
scoort de jongere generatie meer pro-Frans en meer pro-dialect dan de oudere, in
overeenstemming met hypothese (la). Zie verder paragraaf 5.2.
Ondanks de aanlokkelijkheid van de verklaringskracht van attitudes voor (taakgedrag (Knops & Van Hout 1988: 14) is de correlatie tussen attitude en gedrag laag.
We hebben in paragraaf 4.4 geconstateerd dat, —na de afstand tot de taalgrens, het
onderscheid naar generatie en de frequentie van het contact met Franstaligen— slechts
één van de zeven factoren die we onderscheiden hebben in de attitude van de
informanten nog een zeer kleine verhoging van de verklaarde variantie in taalgedrag
voor zijn rekening nam; en wel factor 2, met het label "geïntegreerdheid". We
hebben ook geconstateerd dat dit geringe aandeel geen verbazing wekt en deze lage
attitude - gedragscorrelatie doet aan het zelfstandige belang van de attitude ook niets
af. Attitudes geven iets prijs van de gedragsintenties van de informant, ook al zet hij
deze niet om in effectief gedrag (Oskamp 1991: 268).
5.2

De betekenis van het vastleggen van de taalgrens in 1962 voor het taalveranderingsproces in Haspengouw

In de voorgaande hoofdstukken hebben we getoond dat er belangrijke verschillen
zijn te constateren in de wijze waarop dialectsprekers in het zuiden van Belgisch
Limburg Franse kenmerken in leenwoorden realiseren. Ook in hun attitude tegenover leenwoorden met Franse kenmerken in hun dialect en tegenover de positie van
het Frans zijn er grote verschillen. We hebben de verschillen in taalgedrag voor een
aanzienlijk deel kunnen verklaren door ze in verband te brengen met de afstand tot
de taalgrens: hoe dichter de plaats waar leenwoorden gevonden worden bij de taalgrens ligt, hoe meer Franse kenmerken ze vertonen.
Een ander aanzienlijk deel van de verschillen tussen de informanten kan worden
teruggevoerd op het verschil in leertijd tussen hen. Globaal genomen vertonen sprekers van de oudere generatie een meer aan het Frans aangepast taalgedrag, terwijl
jongeren een meer pro-Franse attitude tonen dan ouderen. Op dit laatste aspect, het
generatie-onderscheid, gaan we in deze paragraaf verder in.
Wanneer we het onderscheid tussen de oudere en de jongere generatie interpreteren
als een onderscheid in ontwikkeling, met andere woorden als we de resultaten voor
taalgedrag en voor attitude van de ouderen zien als een stadium dat in de tijd
voorafgaat aan de resultaten van de jongeren1, dan kunnen we uit onze resultaten
voor de twee in het onderzoek betrokken leeftijdsgroepen ook conclusies trekken
omtrent het taalveranderingsproces in de buurt van de taalgrens. De tijd die door dit
proces wordt bestreken beslaat de tijd tussen het moment waarop de oudere generatie zich haar taal eigen gemaakt heeft (ruwweg de tijd van de tweede wereldoorlog) en
de tijd waarin de in het onderzoek betrokken jongere generatie dat deed (na 1980).
In deze tijdspanne valt de wettelijke vastlegging van de taalgrens in 1962. Sterker
nog: het generatieonderscheid van de onderzoekspopulatie is zodanig gekozen dat
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1962 precies tussen de twee perioden in viel waarin de betrokken leeftijdsgroepen
zich hun taal eigen maakten.
We hebben met name in paragraaf 1.2 gezien dat de wetten van 1962 de aanzet
tot een reeks politieke ontwikkelingen hebben gegeven die na 30 jaar België in de
richting van een federale staat hebben geleid. Daardoor zijn in ieder geval in politiek
opzicht de grenzen tussen de Franstalige en de Vlaamse gemeenschap en tussen het
Waalse en Vlaamse gewest scherper geworden dan ze voorheen, als provinciegrenzen,
waren. We hebben ook de veronderstelling aannemelijk gemaakt dat de wettelijke
vastlegging van de taalgrens een verandering betekende voor de omstandigheden
waaronder het taalcontact verliep voor de gemeenschap ter plekke, tussen Nederlandstaligen en Franstaligen aan de taalgrens. In dit perspectief kunnen we verschil in
resultaat tussen de oudere en de jongere generatie in Haspengouw interpreteren in
termen van verandering, van de toename of afname van convergent gedrag en positieve
attitude ten opzichte van de Franstalige buren. Deze verandering vindt plaats mede
onder invloed van de recente politieke ontwikkelingen.
Aan het slot van paragraaf 4.2, waarin de verschillen in taalgedrag aan de orde waren,
hebben we geconstateerd dat de oudere generatie meer Franse kenmerken voor alle
onderzochte aanpassingsverschijnselen in leenwoorden toont dan de jongere. In de
tijd gemeten kunnen we derhalve stellen dat er afname is te constateren in de Franse
realisering van de leenwoorden. In de periode tussen de taalleermomenten van de
oudere en de jongere generatie van ons onderzoek (en 1962 valt in deze periode) is
het convergente gedrag (hier de mate waarin Franse kenmerken voorkomen in leenwoorden aan het Frans) afgenomen, zeker op het terrein van de twee morfologische
verschijnselen, behoud van het Franse woordgeslacht en van de finale klemtoon
(buiten Tongeren) en op het punt van de keuze voor een Frans heteroniem. Vergelijk
Figuur 4.18.
Op dezelfde manier kunnen we ook de resultaten van de attitudetest beschouwen
als een veranderingsproces en dan constateren we dat de aan het slot van paragraaf
4.3 samengevatte resultaten een tendens te zien geven die op onderdelen tegengesteld is aan het resultaat van het taalgedragsgedeelte van het onderzoek. Bij drie van
de vijf factoren die zich richten op de attitude tegenover het Frans en Franse elementen (namelijk attractiviteit (3), functionaliteit (4) en de status van het Frans (6))
ontlopen de posities die de twee leeftijdsgroepen innemen elkaar nauwelijks of niet.
Bij twee factoren (geaccepteerdheid (1) en geïntegreerdheid (2)) is er sprake van een
relevante toename van de positieve attitude ten opzichte van Franse elementen in de
plaatselijke dialecten (de jongere generatie is positiever dan de oudere). Ook op de
twee factoren die de positie van het dialect betreffen (factoren 5 en 7) is er sprake van
toename en wordt er nu (d.w.z. door de jongeren) positiever over de plaats en de
functie van het dialect gedacht dan vóór 1962 (d.w.z. door de ouderen).
In paragraaf 2.2 hebben we de taalstrijdperiode in Vlaanderen beschreven in
termen van divergentie ten opzichte van de overheersende Franstaligen. Vóór 1962
was de "divergente strategie", met purismen en vermijding van Franse elementen,
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een onderdeel van Vlaamse taal- en emancipatie-politiek. We hebben ook geconstateerd dat vlak aan de taalgrens echter de strijdbaarheid en het antagonisme van de
taalstrijd werden getemperd door veelvuldig contact met de Franstalige buren. De
taalstrijd gaat grotendeels aan de bewoners van de taalgrens voorbij.
In termen van de "leertijdshypothese" die we hebben opgesteld in paragraaf 2.3,
zien we nu enerzijds dat op het punt van convergent taalgedrag inderdaad het
taalcontact een compenserende uitwerking heeft gehad. Voor 1962 zijn er nog relatief veel Franse kenmerken in leenwoorden te vinden, zeker vlak bij de taalgrens.
Anderzijds is op het punt van taaiattitude de compenserende werking van taalcontact
veel minder effectief gebleken. Met andere woorden, in de taalstrijdperiode, toen het
in Vlaanderen nuttig en sociaal geaccepteerd ("social conformity", Oskamp 1991:
264) was om zich een anti-Franse houding aan te meten, (ook al had men in de
grond van de zaak een andere mening2), werden divergente strategieën in de hand
gewerkt en bevorderd. In Haspengouw is dat merkbaar aan de taaiattitude van de
oudere generatie, waarin sporen van die negatieve houding zijn terug te vinden. Na
1962 ebt deze negatieve houding grotendeels weg, omdat het object waartegen men
zich in de negatieve attitude afzette, de suprematie van het Frans in het openbare
leven, als directe bedreiging is beëindigd. De attitude van de jongere generatie ten
opzichte van de positie van het Frans in Vlaanderen is indifferent geworden. De
natuurlijke verbondenheid van de twee Haspengouwen kan weer toenemen, en is er
zelfs sprake van licht positieve attitude bij de jongere generatie. "Licht" omdat slechts
bij vier van de zeven factoren die zijn onderscheiden bij de attitudemeting een
significant verschil tussen de generaties (jong sterker dan oud) aangetoond is en
omdat twee van deze vier factoren betrekking hebben op dialectgebruik en niet op
Franse elementen (vgl. Figuur 4.28). Wat betreft de positieve attitude ten opzichte
van Franse elementen vindt derhalve hypothese (la) (zwakke) steun in de onderzoeksresultaten.
In hypothese (lb) werd het tegendeel aangenomen; daarin werd gesteld dat de
breuk die de taalstrijd had veroorzaakt onherstelbaar zou blijken te zijn en dat de
convergentie na 1962 af zou nemen. Deze hypothese vindt zijn neerslag in de constatering dat men heden ten dage (de uitkomst van de jongere generatie) minder
geneigd is dan voorheen (de uitkomst van de oudere generatie) om zich naar het
Frans van de directe buurman te richten. Deze hypothese wordt bevestigd op het
vlak van het taalgebruik: de ouderen passen de Franse leenwoorden minder aan het
Nederlands aan dan de jongeren, ofwel, uitgezet in de tijd: vroeger paste men leenwoorden minder aan het Nederlands aan dan tegenwoordig.
Al bij het opstellen van de hypothesen in paragraaf 2.3 hebben we op de mogelijke
correlatie gewezen van de linguïstische en/of psychologische convergentie en het
contact met degenen aan wie men convergeert dat dicht bij de taalgrens plaatsvindt.
We hebben deze correlatie geformuleerd in de vorm van hypothese (3): hoe frequenter de contacten met Franstaligen, des te groter is de mate van convergentie. In
paragraaf 4.4 hebben we geconstateerd dat de factor 'taalcontact' wel degelijk een op
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zichzelf staande verklarende factor is voor het onderscheid in de wijze waarop de
informanten leenwoorden realiseren. Taalcontact blijkt eerder een taalgedrag beïnvloedende factor dan een taaiattitude beïnvloedende factor te zijn. Immers bij de
oudere generatie wordt de aanpassing aan het Frans positief beïnvloed door frequent
contact met Franstaligen (significant meer dan bij jongeren, zie paragraaf 4.1.3);
maar dit contact heeft minder invloed op de attitude die immers bij de ouderen
negatiever is dan bij de jongeren (vroeger negatiever dan nu).
We hebben in hoofdstuk 1 geconstateerd dat de taalstrijd zich op verschillende
niveaus heeft voltrokken en dat de krijgshaftigheid die deze periode kenmerkte aan
een groot deel aan de taalgrensbewoners voorbij is gegaan. Zij vormden immers al
een gemeenschap met hun Franstalige buren. De invloed van de door de politiek
opgelegde divergente strategie is echter wel aantoonbaar gebleken; er was voor 1962
sprake van een negatiever houding ten opzichte van Franse elementen dan nu. Er is
nu, onder invloed van het verdwijnen van de taalstrijd, bij de jongere generatie
sprake van een indifferente, hooguit een licht positieve, houding. Het contact met de
zuiderburen is, vanwege de accentuering van interne grenzen ten gevolge van de
staatshervorming, bij de jongeren verminderd en wellicht is daardoor ook het gebruik van de Franse taalelementen afgenomen.
Op het vlak van de chronologische component van het onderzoek kan men derhalve
globaal genomen een tegengestelde tendens waarnemen:
(a) de lijn van het taalgedrag (behoud van Franse vormelementen) is hoog bij de
ouderen en laag bij de jongeren; ofwel: de linguïstische convergentie is voor 1962
groot onder invloed van frequent contact met Franstaligen en neemt na 1962 af
omdat door de groter wordende scheiding tussen de taalgemeenschappen het contact
afneemt.
(b) de lijn van de taaiattitude (meningen over Franse elementen in de eigen taal en
over de positie van het Frans) is laag bij de ouderen en hoog bij de jongeren; ofwel:
de psychologische convergentie is voor 1962 klein onder invloed van de anti-Franse
reflex die een bijprodukt was van de Vlaamse emancipatiebeweging en neemt na
1962 toe omdat de divergentie ten opzichte van het Frans na het einde van de
taalstrijd is verdwenen. Hier zijn de verschillen evenwel minder groot dan bij taalgedrag. Het is bovendien niet onwaarschijnlijk dat voor 1962 er ook bij de oudere
generatie sprake was van een de facto positieve attitude die echter aangeleerd of
opgelegd negatief tot uiting werd gebracht, terwijl na 1962 de attitude ten opzichte
van de positie van het Frans indifferente trekken krijgt.
In Figuur 5.1 zijn beide lijnen in een schema ondergebracht.
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Figuur 5.1
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Ten aanzien van de leeftijdshypothese kan samengevat gesteld worden:
(a) het onderscheid naar generatie is voor de afzonderlijke taalkundige verschijnselen
een krachtige verklarende factor en wel in de zin dat de oudere generatie overal een
sterkere voorkeur voor de Frans-getinte varianten laat zien dan de jongere. Vooral
wanneer alle taalkundige variabelen als één geheel worden genomen (in de zg. indexfactor-Frans, paragraaf 4.4), is het onderscheid naar leeftijd van onmiskenbaar belang en wel in dezelfde richting als bij de variantenclusters afzonderlijk: oud houdt
meer aan het Frans vast dan jong. Het frequente contact met Franstaligen is een
evidente factor voor het bepalen van taalgedrag en taaiattitude van de oudere generatie. Door dat contact werd de mogelijk negatieve en divergerende houding ten
opzichte van Franstaligen, die zou kunnen zijn opgeroepen door de tijdgeest van de
taalstrijd, vlak aan de taalgrens gemitigeerd. Uitgezet op de tijdsbalk is er na 1962
sprake van afname van de op het Frans gerichte realisatie van leenelementen, of,
anders gezegd, van een toename van de aanpassing van Franse elementen aan de
ontvangende taal. Het voortschrijdende standaardiseringsproces van het Algemeen
Nederlands in Vlaanderen, de toenemende scholingsgraad van de jeugd en wellicht
ook de toenemende populariteit van het Engels als tweede taal zijn waarschijnlijk
ook van invloed op de minder aan het Frans aangepaste leenwoorden van de jeugd.
(b) bij de attitude-metingen echter is de richting omgekeerd; hier is de voorkeur van
de jongere generatie juist pro-Franser dan de voorkeur van de oudere. We hebben
deze stijgende voorkeurslijn voortdurend enigszins gerelativeerd omdat een aandeel
ervan voor rekening komt van het positieve oordeel over dialectgebruik, maar de
gemeten relevante waarden wijzen steeds in de richting dat de jongere generatie een
positiever houding ten opzichte van het Frans heeft dan de oudere. Voor deze laatste
is de divergente strategie ten opzichte van het Frans en de Franstaligen uit de periode
van de emancipatie-taalstrijd effectief geweest voor de attitude. Contact met de
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Franstalige buren heeft voor hen op dit punt niet verzoenend gewerkt. De jongere
generatie heeft de divergentie strategie nooit gekend en er was ook geen externe
aanleiding om die op te roepen. Er is nu eerder sprake van indifferentie, omdat er
nauwelijks een object is waarop zich de attitude kan richten, noch in positieve noch
in negatieve zin.
5.3

Generaliseerbaarheid en discussie

Een van de kenmerken van het onderzoeksgebied, Haspengouw/Hesbaye, is, zo
hebben we vastgesteld in hoofdstuk 1 en 2, het ononderbroken cultuurgebied. Landschappelijk is er geen breuk tussen de twee taalgebieden; bergkammen, moerassen of
rivieren hebben nooit voor een scheiding gezorgd en landbouw-economisch zijn de
twee delen juist op elkaar aangewezen: suikerfabrieken en fruitverwerkende industrieën betrekken hun grondstofFen van beide streken. Haspengouw/Hesbaye is in het
algemeen ten opzichte van de Kempen en ook in absolute zin zeker in het westelijk
deel, van oudsher een welvarende streek. De taal is eigenlijk het enige wat de bewoners van deze streek scheidt. En degenen die vlak aan de taalgrens wonen hebben in
hun door veelvuldige contacten verworven tweetaligheid een afdoende remedie tegen dit ongemak gevondenEen dergelijke stabiele situatie moet tenminste tot voor enkele generaties hebben
bestaan. We hebben echter gezien dat er taalverandering is opgetreden in de streek.
In het licht van het bovenstaande lag het voor de hand het onderzoek ook op
tweetaligheid te concentreren en de vaardigheid in het Frans van de informanten in
het onderzoek te betrekken. Maar, de handen verbrand aan vragen over tweetaligheid in het vooronderzoek en intussen wijzer geworden door de geschiedenis van de
talentellingen, hebben we ervan afgezien verder nog rechtstreekse vragen te formuleren naar vaardigheden in het Frans. Daarom is er geen paragraaf over de kennis van
het Frans opgenomen bij de informantenkenmerken (paragraaf 3.1.3 en 4.1.1).
Onrechtstreeks is de vaardigheid in het Frans echter wel onder de kenmerken te
vinden. Door rechtstreeks te vragen naar de frequentie van contacten met Franstaligen (en in zekere zin ook van het afstemmen op de RTBF) worden we onrechtstreeks
geïnformeerd over tweetaligheid. Voorwaarde voor contact is immers het tenminste
passief beheersen van de taal; men gaat niet regelmatig met Walen om als men hen
niet verstaat of zich niet verstaanbaar maken kan. Ook al omdat wel vaststaat dat
tweetaligheid niet of zelden bezuiden, maar steeds benoorden de taalgrens voorkwam
—dat immers was een van de strijdpunten in de interpretatie van de talentellingen-,
mag men hier de informatie over contact met Walen interpreteren als informatie
over tweetaligheid. De conclusie van paragraaf 4.1.3 over taalcontact mag dus als
volgt gelezen worden: tweetaligheid neemt statistisch significant af wanneer men
zich van gebied A naar gebied В en van gebied В naar gebied С begeeft en evenzeer is
er statistisch significant verschil in tweetaligheid tussen de oudere generatie (vroeger)
en de jongere (nu). Tweetaligheid valt onder de verschijnselen waarvan we hebben
gezien dat ze onderhevig zijn aan verandering in de streek.
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De extrapoleerbaarheid van de Haspengouwse onderzoeksresultaten naar andere taaigrensgebieden en daarmee de bijdrage die ons onderzoek levert aan de typologie van
het verschijnsel taalgrens, lijkt gering te zijn, vooral omdat de niet-talige situatie in
het onderzoeksgebied zo specifiek is. Maar ook de talige situatie lijkt uitzonderlijk.
In hoofdstuk 1 hebben we al geconstateerd dat de situatie van de Romaans-Germaanse taalgrens aan weerszijden van het Belgische deel in Frankrijk, in Lotharingen
en in de Westhoek, zeer van het Belgische deel verschilt. Niet alleen de topografie
van Haspengouw bepaalt de uniciteit van dit stuk taalgrens, maar ook de typisch
Belgische talige situatie. Tot voor kort was dat het evenwicht dat de Haspengouwse
taalgrensbewoner (buiten de invloedssfeer van Brussel) voor zichzelf had bereikt
tussen de trouw aan zijn eigen taal (er zijn in ons onderzoek geen sporen van
taaiovergang gevonden) en de wens met de anderstalige buurman te communiceren.
Afgeschermd voor politieke onrust en fanatisme bestond er aan de taalgrens een
communicatieve gemeenschap die zich uitstrekte in een zone van tweetaligheid van
enkele kilometers breed vlak aan de taalgrens. Recente ontwikkelingen tornen aan
deze gemeenschap.
Voor zover in andere streken dergelijke kenmerken worden gevonden, kunnen de
bevindingen van dit onderzoek daar ook geldig zijn. Te denken is aan de taalgrensstrook aan de westkant van Brussel, waar dezelfde politieke constellatie heerst. Te
denken is ook aan Waalse kant van de taalgrens. Natuurlijk zijn er verschillen tussen
Hesbaye en Haspengouw, maar er is ook zoveel gemeenschappelijks dat het onderzoek daar zou kunnen worden herhaald. In ieder geval gelden de invloeden van de
recente staatkundige ontwikkelingen in Wallonië even sterk als in Vlaanderen. De
feitelijke scheiding van de twee taalgemeenschappen waarvan we de gevolgen meenden te zien bij de jongste generatie in de vorm van onafhankelijker taalgedrag gecombineerd met een toleranter opstelling ten opzichte van de zuiderburen, zal ook een
pendant hebben in het gedrag en in de attitude van de Waalse jongere generatie. Er is
sprake van een spanning tussen enerzijds de scheidende werking van de grenzen in
het federaliserend België, en anderzijds de unificerende werking van een verenigd
Europa. Wellicht houden beide bewegingen elkaar juist aan de taalgrens in evenwicht.
Ook de informanten zelf geven aan dat er voor hen een nieuwe tijd is ingetreden. Zo
gaan de jongeren die aan de taalgrens wonen niet meer uit in Borgworm of in Luik
zoals hun ouders, maar in Hasselt of in Genk. Sterker nog, enkele grote disco's in
Tongeren liggen aan de zuidkant van de stad, aan de weg naar Luik. Het zou niet
verrassend zijn wanneer een groot deel van de bezoekers door de Luikse jeugd wordt
gevormd. Hier wordt van de nood een deugd gemaakt. Gezien het volume van ander
geluid heeft men niet zoveel last van gebrek aan talige vaardigheden en de "positieve
attitude" vindt een uitweg in ontspanning en amusement. De trek gaat dan de
omgekeerde richting uit vergeleken met enkele generaties geleden. Natuurlijk laat
zich de vroegere toestand niet met de huidige vergelijken. Men mag zeker niet over
het hoofd zien dat de economische situatie tot in het midden van deze eeuw zodanig
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was dat de Vlaamse boeren (overigens ook Haspengouwse, want lang niet iedereen
bezat een grote hoeve) naar Wallonië trokken om daar als seizoenarbeider aan de kost
te komen. De omgekeerde weg was tot een generatie geleden nog hoogst onwaarschijnlijk. De economische kracht van Waals Hesbaye was groter dan die van Limburgs Haspengouw. Toen trok alleen de veearts (het woord artiste vétérinaire heeft in
Limburg lexicografische sporen nagelaten; zie Kruijsen 1990a: 24) of de verkoper
van landbouwgereedschap (de merknaam PUnet eveneens; zie WLD 1.5: 157) naar
het noorden. En nu? Het zou de moeite waard zijn een deel van het onderzoek te
herhalen aan de Luikse kant van de taalgrens en te zien in welke mate de resultaten of
tenminste de tendenzen van dit onderzoek daar worden bevestigd. Is de jeugd daar
ook toleranter ten opzichte van Vlaamse elementen in hun taal en dagelijks leven dan
hun ouders dat waren? Het is de moeite van een onderzoek waard.
In feite is de taalgrenszone in de loop van de geschiedenis steeds weer versmald.
Gysseling sprak nog van een groot meertalig menggebied van nakomelingen van de
Romeinse kolonisten vermengd met Keltische Galliërs, waarin het Romeins/Romaans
idioom de boventoon had, met vele Germaanse stammen die zich waarschijnlijk
amper van hun verwantschap bewust waren. In dit gebied ontstaat de taalgrens, als
een evenwicht tussen wisselende suprematieën, in de vorm van een zone van tweetaligheid. Het is uitdrukkelijk geen politieke grens en eigenlijk nooit geweest, tot aan de
recente staatshervorming toe. Wel is, vooral uit politieke motieven, de tweetaligheidszone alsmaar kleiner geworden. Al ten tijde van Coquebert de Montbret aan het
begin van de negentiende eeuw werd het van politiek en economisch belang precies
aan te geven van welke taal men in zich in de gemeenten aan de rand van het
keizerrijk bediende. We hebben in hoofdstuk 1 gezien hoezeer de dagelijkse omgangstaal van een gemeenschap voer werd voor politici. Hoe meer de taalgrens een voorwerp van politieke zorg werd, hoe zorgvuldiger men hem beschreef en hoe smaller de
zone werd. De taalgrens in Haspengouw is formeel al een politieke grens en is hard
op weg ook een politieke grens in de beleving van de taalgrensbewoners te worden.
Nu krijgt de taalgrens de allure van een staatsgrens: smal, vastgelegd en vooral niet
verschuifbaar.
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Noten
Voor een overzicht van de huidige stand van de discussie omtrent de relatie tussen de
Laboviaanse begrippen "real time" en "apparent time" zij verwezen naar Van Bree (1986)
en Van Bree (1990: 240).
Boves & Knops (1989: 86): "Soms is het voordeliger algemeen geldende normen te
volgen dan te accommoderen".
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Appendix I

Vragenlijst

Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD)
Katholieke Universiteit Nijmegen
Onderzoek naar de huidige taalsituatie in Haspengouw

U doet nu mee aan een onderzoek naar de huidige taalsituatie in het zuiden van de
provincie Limburg.
Aan de universiteit van Nijmegen wordt al geruime tijd gewerkt aan het Woordenboek van de Limburgse Dialecten, dat uiteindelijk alle dialecten van de twee provincies
Limburg, in België en Nederland, moet omvatten. Het redactiewerk voor het Woordenboek is voornamelijk historisch georiënteerd: "hoe het vroeger in Limburg was..."
Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar de huidige taalsituatie in Limburg.
Welke dialecten zijn nog levend en welke zijn langzamerhand aan het verdwijnen;
hoe veranderen dialecten en zijn er verschillen tussen het taalgebruik van de ouderen
en van de jongeren? Verandert de uitspraak van woorden, en van welke soort woorden het eerst? Dat zijn het soort vragen dat gesteld wordt.
In dit onderzoek willen we nagaan hoe het thans staat met de Haspengouwse dialecten.
Daartoe leggen we deze vragenlijst voor aan een groep oudere en aan een groep
jongere dialectsprekers in 7 plaatsen vlak aan de grens met de provincie Luik en in 7
andere plaatsen die op enige afstand daarvan liggen.
We willen enkele aspecten van de uitspraak van sommige woorden onderzoeken en
nagaan of de woordkeuze in de laatste jaren is gewijzigd. We willen ook bezien of de
mening van de dialectsprekers over hun taal is veranderd.
De vragenlijst bestaat uit drie delen:
1. Enkele vragen over uzelf: over uw leeftijd, de plaats waar u vandaan komt en het
dialect dat u spreekt, over uw opleiding en uw contacten met mensen uit Wallonië.
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Deze en alle in deze vragenlijst verstrekte gegevens blijven anoniem en worden alleen
voor dit onderzoek gebruikt.
2. Vragen over taalgebruik. In 8 vragen worden voorbeelden gegeven van enkele
woorden in de dialecten van zuidelijk Limburg, met verschillende mogelijkheden
van klemtoon, klinkerkleur, woordkeuze, woordgeslacht, enz. U moet dan telkens
een keuze maken uit de vooraf gegeven mogelijkheden, door een hokje zwart te
maken.
Bij deze vragen zult U telkens even moeten nadenken over de te maken keuzes.
3. Vragen naar uw mening over uitspraken. U moet in dit deel van de vragenlijst
aangeven of u het met bepaalde uitspraken over het gebruik avn dialect eens bent of
niet, door een kruisje te zetten in en voorgedrukt hokje.
In tegenstelling tot de vragen over de woorden uit deel 2, gaat het hier om uw
spontane reactie en is het beter juist niet te lang over een antwoord na te denken.
Bij voorbaat dank en succes met het invullen.
Joep Kruijsen
redacteur WLD
september 1991
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Vragenlijst over de dialectsituatie in Haspengouw
Deel 1,
Vragen over uzelf

1.
2.
3.

geslacht:
man / vrouw
geboortejaar: 19....
ik spreek het dialect van:

4.
5.
6.
7.

huidige woonplaats (oude benaming*):
geboorteplaats:
ik woonde gedurende de lagere schooltijd te:
nog andere woonplaatsen dan de genoemde:

8.
9.

geboorteplaats vader:
geboorteplaats moeder:

10. hoogst genoten opleiding:
(voor jonge groep) huidig schooltype:
11. Heeft u contacten met mensen in Wallonië? Nee, nooit
Ja, ik heb wel contacten
12a Zo ja? Waar wonen deze mensen?:
(Als het meer dan één Waalse plaats betreft, dan de plaats opgeven waar de
meeste van uw Waalse kennissen wonen.)
12b En hoe vaak hebt u deze contacten?
Bijna dagelijks
Gemiddeld eens per week
Gemiddeld eens per maand
Minder dan eens per maand
13. Kijkt u naar de Waalse TV, de RTBF?
Ja, bijna dagelijks
Ja, gemiddeld eens per week
Gemiddeld eens per maand
Minder dan eens per maand
Nee, nooit

[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

*) Steeds wordt naar de oude naam van uw woonplaats gevraagd; niet naar de
fusiegemeente.
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Deel 2,
Vragen over taalgebruik

In dit gedeelte van de vragenlijst moet er telkens een keuze worden gemaakt tussen
twee of meer verschillende uitspraken van een bepaald woord in uw dialect. Het
beste kunt u daartoe de gegeven uitspraakmogelijkheden zachtjes voor uzelf realise
ren, en dan de uitspraak kiezen die het dichtst die van uw dialect benadert.
Bij voorbeeld, in vraag la over de pUats van de klemtoon in het woord dentist, zegt и
eerst zachtjes het woord met de klemtoon vooraan: DENtist, dan nog eens met de klemtoon
achteraan, den TIST; en pas dan maakt и een keuze en zet и een kruisje in het hokje van de
rechterkolom dat het best past bij uw uitspraak.
Als het gevraagde woord in het dialect van uw woonplaats niet voorkomt, dan hoeft
u ook niets in te vullen. Alleen in het uiterste geval, als werkelijk twee uitspraak
mogelijkheden naast elkaar bestaan, mag u twee kruisjes zetten. Als u zich vergist
heeft, omcirkel dan het foutieve kruisje en zet een nieuw.
Let wel, het gaat dus steeds om klanken en woorden zoals die in uw dialect voorko
men.
1. Als men tandpijn heeft, dan gaat men naar de tandarts; naar den dentist,
zegt men in het dialect.
a Over de klemtoon. Let op de stukjes in hoofdletters van het woord.
Ligt de klemtoon op het begin,
(DENtist)
of aan het einde van het woord?
(dennST)
b Over de eerste klinker, die hier met een hoofdletter is gedrukt, dEntist;
spreekt u die uit als de e in DENneboom
(DENtist)
of als de o in DONder,
(DONtist)
of als de u in DUNner,
(DUNtist)
of als de a in TANden,
(DANtist)
of op z'n Frans, met een neusklank, dus als in
dentiste
с Over de tweede klinker, is dat de i zoals in PIT, (denTlST)
of een ie zoals in BIET?
(denTiEST)
d Over de eerste letter, is dat een d zoals in Dapper, (DENtist)
of een t zoals in Tand?
(TENTISI of TANTÏst)
2. Enkele vragen over de klemtoon in losse woorden. Let weer op de stukjes
van de woorden die in hoofdletters staan.
a Als men een nieuwe auto koopt, krijgt men tegenwoordig een vol jaar
garantie. Waar ligt in dat laatste woord in uw dialect de klemtoon?
op het begin:
GARantie
in het midden:
gaRANtie
aan het einde:
garanTiE

198

la

lb

lc
Id

2a
[]
[]
[]

Appendix I

's Nachts draagt men doorgaans een pyjama. Ligt de klemtoon van dit
woord:
op het begin:
PYjama
in het midden:
pyjAma
aan het einde:
pyjaMA
Licht op een fiets krijg je van de dynamo. De klemtoon ligt:
op het begin:
DYnamo
in het midden:
dyNAmo
aan het einde:
dynaMO
Films worden gedraaid in de cinema. De klemtoon ligt:
op het begin:
cinema
in het midden:
ciNEma
aan het einde:
cineMA
Op het strand dragen meisjes vaak een bikini. De klemtoon ligt:
op het begin:
Bikini
in het midden:
Ьіюпі
aan het einde:
bikiNi
Een klein broodje wordt vaak een pistolet genoemd. De klemtoon ligt:
op het begin:
Pistolet
in het midden:
pisTolet
aan het einde:
pistoLET
, Geef ook bij de volgende woorden steeds aan waar de klemtoon ligt in
uw dialect (het deel dat in hoofdletters staat):
Cowboys schieten met pistolen; men noemt ze ook wel revolvers.
Waar ligt de klemtoon van dit woord in uw dialect?
in het midden,
revOLver
of achteraan:
revolvEER of: revolvElR
Als je naar het buitenland wilt heb je een paspoort nodig. Waar ligt de
klemtoon van dat woord in uw dialect?
aan het begin:
PASpoor
of aan het einde:
pasPOOR
Etenswaren die niet mogen bederven bewaart men in de keuken in een
koelkast of ijskast, of een frigo. Waar ligt in dit woord de klemtoon?
aan het begin:
FRlgo
of aan het einde:
friGO
Kleingeld bergt men op in een een beurs of een portemonnee.
In uw dialect:
met klemtoon aan het begin:
PORT(e)monee
of aan het einde:
portemoNEE
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e En het papieren geld, het paspoort, rijbewijs en dergelijke zaken neemt
men mee in een portefeuille; ligt de klemtoon hier
aan het begin:
PORT(e)fiil
of achteraan:
porteFUL
f Als men buitenshuis gaat eten, gaat men naar een restaurant. Ligt de
klemtoon hier
aan het begin van het woord:
RESTaurant
of aan het einde:
restauRANT, of
restoRANG
g Fijn gebak met chocola en slagroom noemt men wel patisserie; waar
ligt in dit woord in uw dialect de klemtoon?
aan het begin:
PATisserie
of achteraan:
patisseRlE

3e

3f

3g

4. In deze vraag gaat het niet zozeer om de klemtoon van het woord, maar
om de uitspraak van de eerste klinker. Dit is ofwel een onbeklemtoonde
doffe klinker zoals in het lidwoord de, of zoals in de laatste lettergreep
van verkleinwoorden zoals kop/?, meisje, ofwel een Frans klinkende
klank, die per geval verschilt. Spreek ook hier weer de gegeven mogelijk
heden eerst zachtjes voor uzelf uit voordat u een keus maakt en een hokje
aankruist. De gevallen lijken veel op elkaar, maar kunnen zeer wel van
elkaar verschillen; beoordeel dus ieder geval afzonderlijk.
a De eerste klinker van het andere woord voor wielrenner, kogrreur,
klinkt die dof zoals in het lidwoord de of in dun
of klinkt die als de oe in doen?
b De eerste klinker in het andere woord voor centrale verwarming,
chauffage.
klinkt die dof zoals in het lidwoord de of in duf
of klinkt die als de oo in doof?
с En in het woord voor het zakdoekje dat mannen, als ze chique uitgaan,
in het zakje van hun colbert dragen: pochette,
klinkt de eerste klinker daar dof zoals in het lidwoord de of in dus
of klinkt die zoals in het Franse pochette?
d De eerste klinker in het andere woord voor ritssluiting, tirette,
klinkt die dof zoals in het lidwoord de,
of klinkt die als de korte i van vis,
of zoals de lange ie van dier?
e In het andere woord voor trapper van een fiets, de pfdal of de pidaal,
klinkt de eerste klinker hier dof zoals in het lidwoord de
of klinkt die als de ее in keet?
f En tenslotte de eerste klinker in het andere woord voor handtas, sacoche,
klinkt die dof zoals in het lidwoord de of in dus
of klinkt die als een scherpe a zoals in das?
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5. Nog enkele vragen over de beginklanken van woorden. Ook hier gaat
het om apart te beoordelen gevallen.
a De eerste klank van het andere woord voor teller of meter, konteur, is die
oo-achtig, zoals in koot, koo-teur,
of on-achtig met een hoorbare n, zoals in kont, kont-eur,
of is het een neusklank, zoals in het Franse compteur*.
b De eerste klank van het dialectwoord voor een lamp of peertje, opoeU
is die:
oo-achtig, zoals in opa, oo-poeU
of am-achtig met een hoorbare m, zoals in damp, am-poel,
of lijkt die meer op de neusklank in het Franse ampoulé.
с De eerste klank in het andere woord voor geluksvogel of voor iemand
die altijd geluk heeft, sjansaar, is die:
oo-achtig, zoals in sjoon (schoon): sjoo-saar,
of an-achtig met een hoorbare n, zoals in sjans (kans): sjansaar,
of is het een neusklank, zoals in het Franse chancara
d De eerste klank van het andere woord voor houten vloer, pUnsjee, is die:
oo-achtig, zoals in poos, dus phos-jee,
of an-achtig met hoorbare n, zoals in plan, dus pUn-sjee,
of lijkt die meer op de Franse neusklank in pbnchen
6. In deze vraag gaat het niet om de eerste klank, maar juist om de laatste
kUnk van een woord; ook hier kunnen de antwoorden van woord tot
woord verschillend zijn.
a De laatste klank in het andere woord voor kelner of ober in een
restaurant, garsoo, is die:
oo-achtig, zoals in stroo, gar-soo,
of on-achtig met hoorbare n, zoals in bron, gar-son,
of lijkt die meer op de neusklank van het Franse garçon}
b De laatste klank van het andere woord voor een rek of schap in een
winkel, reijoo, is die:
oo-achtig, zoals in stroo, rei-joo,
of on-achtig met een hoorbare n, zoals in bron, rei-jon
of lijkt die meer op de neusklank van het Franse rayoni
с De laatste klank van het andere woord voor een advertentie in de krant,
annoos, is die:
oo-achtig, zoals in roos, ann-oos,
of ons-achtig met hoorbare η en s, zoals in bons, ann-ons,
of lijkt die meer op de slotklank van het Franse annoncé.
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d De laatste klank van het andere woord voor elektrische stroom, koeroo,
is die:
oo-achtig, zoals in stroo, koe-roo
of on-achtig waar de η goed hoorbaar is, zoals in bron, koe-ron,
of lijkt die meer op de neusklank van het Franse couranti
e De laatste klank van het andere woord voor een elektrische zekering of
stop, ploo, is die:
oo-achtig, zoals in stroo, pho,
of on-achtig met een hoorbare η aan het eind, zoals in bron, pion,
of lijkt de uitspraak meer op de neusklank van het Franse piombi
f De laatste klank van het andere woord voor de rem van een fiets, free,
is die:
ee-achtig, zoals in thee,fr-ee,
of èè-achtig zoals in het Franse ètre,fr-èè,
of en-achtig met hoorbare n, zoals in hen, fr-en,
of lijkt die meer op de neusklank van het Franse freini
7. Wilt u bij de volgende woorden aangeven of u ze, in uw dialect, laat
voorafgaan door neoinen (mannelijke woorden) of door een (vrouwelijke woorden), steeds zonder klemtoon, dof uitgesproken:
a «scamping
of « я camping
b ne living
of een living
с пеп building
of «?г building
d ne garage
of «»garage
e ne chauffage
of een chauffage
f пеп embrayage
oí een embrayage (in een auto)
g и? Mercedes
of een Mercedes
h «f Renault
of een Renault
8. In deze vraag gaat het niet alleen om de uitspraak van woorden, maar
tegelijk om de keuze uit verschillende mogelijkheden. Wilt u telkens
aangeven welk woord u het vaakst in uw dialect gebruikt voor het
omschreven begrip?
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a voor coca-cola, zegt u daarvoor:
cola,
of кокка (met de klemtoon vooraan),
of коккл (met de klemtoon achteraan);
Ь voor het ijzerdraad rondom een wei, waarop een lichte stroomspanning
staat, zegt u daarvoor:
schrikdraad,
of ele(k)trieke draad
of ele(k)triek;
с voor kauwgum, zegt u daarvoor:
chiklet,
of (t)sjik,
of zwing?
d De knop om het licht aan en uit te doen, is dat een:
knop,
of schakelaar,
of interrupteur?
e De "ingezonden mededeling" van een bedrijfin een krant, waarin dat
bedrijf zijn waar aanprijst, is dat een:
reclam(e),
of advertentie,
of annonce?
f Welk woord gebruikt u het vaakst in uw dialekt voor een auto?
auto,
of voiture?
g Als er ergens brand is uitgebroken, wie trekt dan uit om te gaan blussen
de brandweer,
of de pompiers?
h Boeven en misdadigers horen thuis in:
de gevangenis,
of het gevang,
of de prisong
i Men doet kleine kinderen bij het eten een lapje voor, zodat ze kun kleren
niet vies maken; noemt u dat:
een slabje,
of een zeverlapje,
of een bavet?
j Een kleine radio op batterijen die je dus kunt meenemen, is dat een:
draagbare radio,
of een portatief?
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Deel 3,
Vragen over stellingen

Het laatste gedeelte van dit onderzoek bestaat uit een aantal uitspraken over het
gebruik van Franse woorden in het Vlaams en in het Limburgs en over tweetaligheid.
Het is de bedoeling dat u aangeeft in welke mate u het eens of oneens bent met de
uitspraak. Dat gaat op de volgende manier.
Achter elke uitspraak staat een balk met 5 hokjes:
U moet uw mening over elke uitspraak aangeven door een kruisje te zetten in één van
de hokjes van de balk:

er helemaal mee eens: hokje 1 :

er tamelijk mee eens: hokje 2:

er niet mee eens, maar ook niet mee oneens: hokje 3:

er tamelijk mee oneens: hokje 4:

er helemaal mee oneens: hokje 5:

'x

2

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

x

3

4

5

3

4

5

4

5

x

x

5

5

x

Het gaat om uw eerste reactie op de uitspraken die bewust met enige stelligheid
worden geponeerd; het is dus niet nodig lang na te denken. Uw spontane antwoord
is dan ook nooit "fout", maar altijd een goed antwoord dat voor het onderzoek
bruikbaar is, ook al zou het op het eerste gezicht lijken dat de antwoorden onderling
niet allemaal met elkaar overeenstemmen.
Let op:
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-Per balk mag u maar één kruisje zetten.
-Zorg ervoor dat het kruisje goed in één hokje staat.
-Sla geen balken over.
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1

In mijn dialect klinken Franse woorden onsympa
thiek.

2

3

4

5

2

Hoe eerder het dialect in Vlaanderen uitgebannen
wordt, hoe beter.

2

3

4

5

3

Franse woorden zijn van oudsher een verrijking
van de Nederlandse taal.

2

3

4

5

4

Een gedegen kennis van het Frans is onmisbaar
voor het culturele leven van de Vlaming.

2

3

4

5

5

Het gebruik van Franse woorden in mijn dialect is
lelijk.

2

3

4

5

6

Dialect heeft een negatieve invloed op de cultuur
in Vlaanderen.

2

3

4

5

7

Het gebruik van Franse woorden in het Vlaams
geeft een slordige indruk.

2

3

4

5

8

Tweetaligheid behoort tot de nationale deugden
van de Belg.

2

3

4

5

9

In mijn dialect heb je gewoon veel Franse leen
woorden nodig.

2

3

4

5

10 Er is altijd een Nederlands woord te vinden voor
wat je met een Frans leenwoord wilt zeggen.

2

3

4

5

11 Een onderwijzer moet zijn leerlingen corrigeren
als deze dialect spreken op de speelplaats.

2

3

4

5
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12 Franse woorden klinken heel onverzorgd in het
Vlaams.
13 Als de Vlaming zijn Frans blijft gebruiken levert
hem dat niets positiefs op.
14 Franse woorden in mijn dialect klinken vriendelijk.
15 Algemene aanvaarding van het gebruik van dialecten is vanzelfsprekend.
16 In Vlaanderen moet alleen Nederlands gesproken
worden.
17 Ik zal pas Franse woorden gebruiken als het niet
lukt daarvoor een Nederlands woord te vinden.
18 Als Vlaming hoefje helemaal geen Frans te spreken. Als de Franstaligen naar Vlaanderen komen,
moeten zij maar Nederlands leren.
19 Ik vind het gebruik van Franse woorden in mijn
dialect heel mooi.
20 Op de markt in mijn woonplaats moet dialect
gesproken worden.
21 Franse woorden klinken heel beschaafd in het
Vlaams.
22 Als de Franse leenwoorden zouden verdwijnen,
zou de onderlinge verbondenheid van de Vlamingen verminderen.
23 Hoe eerder het Frans in Vlaanderen uitgebannen
wordt, hoe beter.
24 Franse leenwoorden in mijn dialect geven precies
weer wat ik wil zeggen.
25 Onderwijzers mogen dialect op de speelplaats van
de school in mijn woonplaats niet verbieden.
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26 Het gebruik van Franse woorden in het Vlaams
wekt veel vertrouwen.
27 Tegenwoordig spreekt de jeugd lang niet zo goed
Frans meer als vroeger.
28 Ook zonder kennis van het Frans is de cultuur in
Vlaanderen te begrijpen.
29 Het gebruik van Franse woorden in mijn dialect is
volslagen overbodig.
30 Op verenigingen in mijn woonplaats moet dialect
gesproken worden.
31 Franse leenwoorden versterken het gevoel van eigenwaarde van de Vlaming.
32 Als je goed Frans spreekt, kom je ver in Vlaanderen.
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Resultaten van het Vooronderzoek

/: Voortoonverdoffing in het vooronderzoek, gemiddeldefrequentieover 6 items.
1
[9...J
3,33
2,16
2,50

Gebied С
Gebied В
Gebied А
Taalgrens

2
vol
2,33
3,66
4,00

2: Denasalering in het vooronderzoek; gemiddeldefrequentieover 10 items.
(zoals in:)
Gebied С
Gebied В
Gebied А
Taalgrens

1

2
[on]
4,66
1,83
2,33

[ö]
0,66
0,00
1,33

3
[δ]
5,33
8,00
6,33

3: Woordgeshchtswisseling in het vooronderzoek, gemiddelde frequenties
3a: Woordgeslachtswisseling-A: Frans mann. - Nederl. vrouw., type: camping en garag
gemiddeldefrequentieover 6 items.

Gebied С
Gebied В
Gebied А
Taalgrens

1
mann.
0,33
2,50
2,83

2
vrouw.
5,66
3,33
3,00

3b: WoordgesUchtswisseling-B: Frans vrouw. - Nederl. mann., type: een/ene Renault;
gemiddelde frequentie over 2 items.
1
mann.
2,00
1,66
1,83

Gebied С
Gebied В
Gebied А

2
vrouw.
0,00
0,50
0,16

3c: Woordgeslachtswisseling-C: Frans mann. - NNederl. neutrum. - ZNederl. mann.,
type: het/de bureau; gemiddelde frequentie over 2 items.
1
het...
0,00
0,16
0,00

Gebied С
Gebied В
Gebied А

2
de...
2,00
1,83
2,00

4. Woordaccent in het vooronderzoek, gemiddelde frequenties
4a: WoordaccentverpL·atsing-A, drievoudige keuze; gemiddelde frequentie over 5 items.

(zoals in:)
Gebied С
Gebied В
Gebied А

1
"ga...
3,00
4,00
3,50

2
... "ran...
0,00
0,00
0,33

3
... "tie
1,66
0,83
1,16

4b: Woordaccentverplaatsing-B, tweevoudige keuze; gemiddelde frequentie over 6 items.

(zoals in:)
Gebied С
Gebied В
Gebied А
Taalgrens
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1
"den...
2,33
2,50
2,33

2
... "tist
2,33
3,33
3,50
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5: Heteronymie in het vooronderzoek; gemiddeldefrequentieover 5 items

Gebied С
Gebied В
Gebied А
Taalgrens

1
NNederl.
1,66
0,50
1,00

2
ZNederl.
2,66
3,83
2,66

Resultaten van het Vooronderzoek

3
Frans
0,66
0,50
2,00
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Modèles cartographiques de langues en contact
Emprunts romans dans les dialectes limbourgeoïs de h Hesbaye

La recherche qui est présentée dans ce livre a été faite en Hesbaye, en Belgique, ou
pour être plus juste, dans la Haspengouw, le versant limbourgeois de la région. Les
noms de Haspengouw et de Hesbaye forment un doublet, comme Liège et Luik ou
Waremme et Borgworm. La Hesbaye est délimitée au nord par la Demer, à l'est et au
sud par la Meuse, et par la Grande Gette à l'ouest; elle est habitée depuis les temps les
plus reculés, et on la considère comme une des régions les plus fertiles et les plus
prospères de Belgique. C'est aussi une zone de contact linguistique, puisque la
Hesbaye se trouve à cheval sur la frontière romano-germanique. Les frontières sont
certes des lignes qui séparent, mais elles constituent tout autant des points de rencontre
entre les éléments séparés, des lieux où il s'établit des ponts entre les deux populations.
C'est là que nous avons effectué nos recherches et c'est le contact linguistique entre
les deux communautés adjacentes qui fait l'objet de la présente étude.
L'observation attentive des matériaux lexicographiques réunis pour le Dictionnaire
des Dialectes Limbourgeois ( WLD) avait déjà révélé que les éléments empruntés au
français ou au wallon sont beaucoup plus fréquents dans les dialectes limitrophes de
la frontière que dans les dialectes plus éloignés de la ligne de démarcation, car plus on
est près de la frontière, plus on a l'occasion d'entrer en contact avec les francophones
et plus on a de chances d'être bilingue.
La première tâche qui s'impose à l'enquêteur est de rendre cette observation plus
précise et donc de découvrir dans l'espace géographique jusqu'à quelle distance de la
frontière linguistique on sent vraiment la proximité du français et au delà de laquelle
cette influence va diminuant.
Au critère géographique s'ajoute le critère chronologique. Il semblait que le "combat
linguistique", qui avait paralysé les communautés flamande et wallonne pendant
plus d'un siècle et demi, avait pris fin avec la fixation, par la loi de 1962, des
frontières entre les provinces dorénavant unilingues de Liège et du Limbourg. Aussi
le facteur temporel pourra-t-il se refléter dans l'âge des informateurs: les jeunes qui
ne connaissent ce combat qu'à travers les récits de leurs parents, pourraient ainsi
nourrir d'autres idées et avoir d'autres comportements envers le français que la
génération précédente, qui avait vécu ce combat.
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L'importance de ces deux critères nous a amené à procéder de la façon suivante.
Nous avons sélectionné deux groupes d'informateurs, un groupe de jeunes et un
groupe de personnes plus âgées, et ce, dans 13 endroits répartis dans trois zones en
Hesbaye limbourgeoise, une zone toute proche de la frontière linguistique avec 6
villages (zone A), une autre zone à environ 10 km avec 5 villages (zone B) et la
troisième zone, qui sert de contrôle, avec deux endroits à quelque 25 km de la
frontière (zone C). L'enquête a été faite à l'aide de questionnaires, que les informateurs ont remplis eux-mêmes. Cet instrument propre à la géolinguistique nous a
permis de résoudre une problématique sociolinguistique; les formulaires ont été
remplis sous la direction de l'enquêteur dans des séances collectives pour tous les
informateurs du village.
Le questionnaire que nous avons soumis se composait de trois parties. Une partie
générale avec des questions sur l'informateur lui-même, son autochtonie, la
fréquentation de francophones, etc. Puis, dans la partie linguistique cinq phénomènes
d'emprunt ont été évoqués dans cinq cas différents, ou davantage, où l'on pouvait
s'attendre à ce que le passage du français au limbourgeois puisse poser des problèmes:
deux aspects phonologiques (maintien ou perte de la voyelle prétonique pleine et
maintien ou perte de la nasalité de la voyelle nasale), deux aspects morphologiques
(accent tonique et genre du substantif) et le choix dans une dizaine de cas
d'hétéronymie. L'informateur devait indiquer la réponse à toutes ces questions en
cochant son choix parmi un certain nombre de possibilités indiquées — il n'avait pas
besoin de noter lui-même des réalisations phonétiques. La troisième partie du
questionnaire se composait de 32 assertions, et l'informateur devait indiquer dans
quelle mesure il partageait l'avis énoncé. Les assertions portaient sur quatre questions,
pertinentes pour notre recherche, sur lesquelles les informateurs étaient censés avoir
une opinion: l'appréciation des emprunts français dans le dialecte local et dans le
néerlandais parlé en Belgique, la position du français en Flandre et l'emploi du
dialecte en général.
L'interdépendance des réponses recueillies a été déterminée à l'aide d'analyses
statistiques, et nous avons établi aussi dans quelle mesure ces réponses reflètent
l'origine géographique de l'informateur, son âge et la fréquence de ses contacts avec
les francophones. Nous avons constaté que le degré d'autochtonie de la grande
majorité des informateurs est très élevé et que cependant la diversité des réponses est
grande. Nous avons tenté d'expliquer cette diversité en classant d'abord les points de
l'enquête en trois zones et en divisant les informateurs selon Péloignement de ces
zones et en les répartissant dans les deux groupes d'âge. Mis en rapport avec ces
variables indépendantes de 'distance' et d"âge', les résultats des cinq phénomènes
d'adaptation des emprunts permettent d'observer que la direction de la variation est
partout la même: 'zone A > zone В > zone C' et 'âgé > jeune', où ">" signifie "ayant
plus de caractère français". Ces deux facteurs expliquent déjà une bonne part de la
diversité, et il s'y ajoute le facteur 'contact avec les Wallons', qui s'est avéré capable de

214

Résumé

rendre compte d'une autre part importante. Pris en ensemble, ces trois facteurs
assument 56% de la variation des réponses.
Le critère spatial, qui suppose que le comportement et l'attitude linguistiques
sont plus orientés vers le français tout près de la frontière linguistique qu'à quelques
kilomètres de là et encore plus qu'à quelque 25 km, s'est avérée d'une importance
capitale pour l'explication du comportement, qui se traduit par le maintien des
éléments phonologiques et morphologiques et par un choix en faveur d'un hétéronyme
français.
Le critère chronologique est également un facteur explicatif important; sur trois
des cinq phénomènes d'emprunts (maintien du genre et de l'accent et choix
d'hétéronymes) la génération âgée manifeste une influence française significativement
plus élevé que les jeunes. Nous avons constaté avec surprise que l'âge joue le rôle
inverse quand il s'agit d'attitudes; là, la jeune génération fait preuve d'une attitude
légèrement plus positive envers les éléments français que celle des parents.
Malgré l'attrait d'une explication du comportement linguistique par les attitudes,
la corrélation statistique entre les deux est peu élevée; les attitudes dévoilent sans
doute les intentions de comportement, mais on ne parvient pas nécessairement à les
réaliser.
Quand nous interprétons les données linguistiques des deux générations comme
étant les deux étapes d'un même mouvement, c'est-à-dire, quand nous considérons
les résultats d'enquête des plus âgés comme une situation qui précède dans le temps
les résultats obtenus auprès des jeunes, nous sommes à même de formuler les
conclusions en termes de changement linguistique. Il ne serait pas injuste de décrire
la période du combat linguistique en Flandre comme une période de 'divergence' et
de 'non-accommodation' envers la domination francophone. Avant 1962 la 'stratégie de divergence' a fait partie de la politique d'émancipation de la Flandre; on évitait
tout élément français possible et on préférait les purismes. Nous avons constaté,
pourtant, qu'une telle combativité et qu'un tel fanatisme linguistiques étaient bien
modérés, sinon totalement absents sur le territoire limitrophe de la frontière
linguistique, ce, sans doute, à cause des contacts fréquents avec les voisins francophones.
L'esprit de combat linguistique ne semble pas avoir gagné les habitants de la zone de
contact. Il semble pourtant que ce contact soit un facteur qui influence plutôt le
comportement que l'attitude. Sur le plan de l'adaptation linguistique, la génération
âgée se laisse volontiers influencer par le contact francophone, mais mais elle garde
une attitude plus négative envers la position du français que les jeunes.
Ainsi sommes-nous amené à conclure sur le plan chronologique que (a) la courbe du
comportement linguistique (maintien des éléments français empruntés) est élevée
pour la génération âgée et peu élevée pour les jeunes; autrement dit, la convergence
linguistique est grande avant 1962, sous l'influence du contact fréquent avec les
francophones, et diminue après 1962 parce que les contacts s'espacent à cause de la
séparation des communautés flamande et wallonne; et, d'autre part, que (b) la courbe
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de l'attitude (jugements sur la position du français) est moins élevée pour les plus
âgés que pour les jeunes, autrement dit, la convergence psychologique est réduite
avant 1962, sous l'influence du réflexe anti-français, un sous-produit du mouvement
d'émancipation flamand, et augmente après 1962 parce que la volonté de se distinguer
du français a disparu après la fin du combat linguistique.
La séparation effective des communautés linguistiques des deux côtés de la frontière,
dont nous avons cru entrevoir les effets sur les jeunes limbourgeois sous la forme
d'un comportement linguistique plus indépendant combiné à une tolérance accrue
envers les voisins wallons, trouve sans aucun doute un pendant chez leurs
contemporains voisins de Wallonie. Ainsi semble s'établir un équilibre entre la force
qui sépare les communautés linguistiques de Belgique et la force qui en même temps
qui tend à faire l'unification de l'Europe occidentale.
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Summary
Languages in contact and recurrent geolinguistic patterns
Romance elements in the Limburg dialects ofHaspengouw

The research for this Ph.D. thesis has been carried out in Haspengouw, or more
precisely, on the Limburg side of the region called Haspengouw by the Dutchspeaking population of Belgium and Hesbayehy those who speak French. These two
names form a doublet just like Du. Luik and Fr. Liège and Du. Borgworm and Fr.
Waremme. The Haspengouw/Hesbaye region corresponds roughly to the territory
bordered by the rivers Demer in the north, Meuse in the east and south and Grande
Gette in the west. The site of very old settlements, this piece of land is regarded as
one of the most fertile and agriculturally most prosperous parts of Belgium. But it is
also a linguistically interesting area, since the language boundary runs right through
its middle. In the eastern part, the boundary coincides with the border that was
drawn in 1962 between Liege and Limburg provinces. Boundaries are set up to
separate two elements, but they also are the place where the two elements come
together and provide grounds for building bridges and laying contacts. This propitious situation explains why the Haspengouw/Hesbaye region was chosen for the
present study of languages in contact.
A close observation of the dialectal data collected for the Dictionary of Limburg
Dialects ( WLD) had already brought to light that in the Belgian Limburg dialects the
number of French and/or Walloon elements grows as the proximity to the language
boundary increases. This correlation outlined the geographical task, prompting the
investigation to find out how far from the language boundary is the influence of
French still to be felt effectively and, by the same token, where does it begin to wane.
The closer the Flemish are to the boundary, the bigger for them the possibility of
having direct personal contacts with Walloons, and therefore the greater the chances
of their being bilingual. In addition to addressing this geographical question, the
investigation tried to assess the chronological factor. The linguistic conflict in which
the Flemish and Walloon-speaking communities of Belgium were locked in for
nearly 150 years, ended when the language boundary was legally established in 1962.
The chronological dimension could be derived from the age of the speakers: the
youngsters, who only knew of the linguistic conflict from stories told by the older
generation might look upon French in another way than their parents. Indeed, it
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would be plausible to assume that in Flanders those who were born after 1962 would
have a set of ideas and opinions on the position of French that would be different
from those of their parents, who had lived through the linguistic conflict.
The investigation was conducted in three areas with in total 13 places: 6 villages near
the language boundary (zone A), 5 villages some 10 kilometers away from the
linguistic border (zone B) and 2 places about 25 kilometers away from the dividing
line (zone C); the latter two served as control places. Everywhere we used two groups
of informants: an older group and a younger one. The data were collected by means
of questionnaires filled out by the informants. With this typical instrument of language geography, we tried to solve a sociolinguistic problem. As much as possible,
the survey was held in guided group sessions.
The questionnaire consisted of a general part with questions on the informant,
on how much he is bound to his place of residence and on the frequency with which
he meets people from the Walloon provinces. This was followed by a linguistic part,
in which informants were asked to answer questions by choosing the suitable answer
among those given; they were not asked to write down phonetic forms. The questions dealt with five phenomena, which are known to cause problems for speakers of
Dutch using loanwords from French. There were two phonological phenomena
(preservation or loss of the full front tone and the lot of nasal vowels), two morphological phenomena (change of word-accent and gender) and one lexical phenomenon (heteronymia). The third part of the questionnaire consisted of 32 statements.
The informants had to indicate to what extent they agreed with them. These statements dealt with four subjects: the appreciation of French loanwords in the informant's own dialect and in Flemish, the position of French in Flanders and the use of
dialect in general.
The collected data were submitted to statistical analyses, which revealed to what
extent the answers were consistent with one another, and how they related to the
origin and age of the informants as well as the frequency with which they met
French-speaking Belgians.
These analyses showed that 90% of the interviewees had a high degree of indigenousness (permanence of place and knowledge of dialect) and that there was nevertheless a large amount of diversity in the answers to the questionnaire. We explained
this wide range of answers by grouping the places into areas and by classifying the
informants on the basis of their age and geographical origin; these two factors
accounted for a large part of the diversity. We also found that the 'contact with
Walloons' factor also played an important explanatory role, independently of the
two (main) factors 'area' and 'age.' With these three factors 56% of all the variations
between the informants were explained. When the results of the five adjustment
phenomena in loanwords are measured against the independent variables 'area' and
'age,' it becomes manifest that in all five clusters for both independent variables the
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direction of the differences is always the same: 'zone A > zone В > zone C' and 'old >
young'.
The distance hypothesis, the assumption that speech behavior and attitude close to
the language border show more positive results, i.e. more directed towards French,
than some kilometers away from the language boundary and much more so than in
the places furthest away from the language boundary, emerged as a powerful instru
ment for the explanation of the differences in speech behavior, of the greater French
flavor of the phonological or morphological realizations of loanwords, and for the
choice of a French heteronym.
The age factor was another important instrument for explaining the variation of
answers. For three of the five phenomena (the preservation of gender, the preserva
tion of stress [outside the influence of Tongeren] and heteronymia) the score of the
older generation is, statistically speaking, significantly higher than the score of the
younger generation. At the end of chapter 4 we were surprised to see that the age
factor shows that the tendency observed in speech behavior runs in the opposite
direction in the case of the speakers' attitude. Here the younger generation is slightly
more positive in its attitude towards the French elements than the older generation.
Although it would be tempting to use attitudes to explain (speech) behavior, the
correlation between attitude and behavior is low. Attitudes do betray something of
the informants' behavior intentions, even if the informant does not transform them
into effective behavior.
When we interpret the differences between the older and the younger generation as
differences in a serial development, in other words if we look upon the results of
speech behavior and attitude of the older generation as if they were the chronological
antecedents of the results of the younger generation, we may also draw conclusions
from our results for the two age groups involved in this research concerning language
change in the vicinity of the language boundary. The period of the linguistic conflict
in Flanders can be described in terms of divergence from the dominating Frenchspeaking population. Before 1962 the "divergence strategy", with purisms and the
avoidance of French elements, was part of the Flemish language and emancipation
policy. We observed, however, that close to the language boundary the militancy and
the antagonism of the linguistic conflict were often tempered by the frequent con
tacts with the French-speaking neighbors. To a large extent, the people living close
to the language boundary were not affected by the linguistic conflict. Contact be
tween languages seems to be a factor that influences speech behavior rather than
language attitude. After all, among the older generation their accurate reproduction
of French loanwords is positively influenced by frequent contacts with the Frenchspeaking population, but this contact has less influence on the attitude, for among
the older generation the attitude is more negative than among the younger genera
tion (it was more negative in the past than it is at the present time).
As far as the chronological component of the research is concerned, one can
observe the reverse tendency: a) the line of speech behavior (preservation of French
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form-elements) is high for the older generation and low for the younger generation.
The linguistic convergence is significant before 1962 because of frequent contacts
with French-speaking people and diminishes after 1962 because the contacts between the two language communities decrease as a result of the increasing separation
between the two groups, b) The line of the language attitude (opinions on French
elements in one's own language and on the position of French) is low for the older
generation and high for the younger generation, i.e. the psychological convergence is
limited before 1962 under the influence of the anti-French reflex, which was a spinoff of the Flemish emancipation movement, and becomes important after 1962
because the antagonism towards French has disappeared together with the linguistic
conflict.
The actual separation of the two language communities may lead the younger generation to take greater phonetic and grammatical liberty in their use of words borrowed from their southern neighbors; no doubt this will have its counter effect on
the behavior and attitude of the younger Walloon generation. There is a tension
between the dividing influence of the boundaries in federal Belgium on the one hand
and the unifying influence of a uniting Europe on the other. Possibly, both movements neutralize each other on the linguistic border.
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Stellingen

bij het proefschrift

Geografische patronen in taalcontact
Romaans leengoed in de Limburgse dialecten
van Haspengouw
op 6 april 1995 te verdedigen door Joep Kruijsen
1. In het Woordenboek van de Brabantse Dialecten, deel I, aflevering 3 (1976), Het Rund, p. 496, lemma KOEWACHTER, moet het daar
gegeven woordtype ventje gelezen worden als vatsji, ontleend en
aangepast aan Waals vatcbt, en te vergelijken met Haspengouws
vatsji. Zie Veldeke 65 (1990): 56-60.
2. In het Woordenboek van de Limburgse Dialecten, deel I, aflevering 1 (1983), Bewerking van akker- en weidegrond, p. 52, lemma
VOORSCHAAR VAN DE PLOEG, moet het daar gegeven woordtype pelleux
(wa.) gelezen worden als pèleû, ontleend aan Waals pèleû, en te
vergelijken met Frans peloir en peleur, afgeleid van peler "schillen".
Zie Veldeke 65 (1990): 134-140.
3. De alfabetische ordening van woordtypen binnen het lemma van
een naar opzet systematisch geordend woordenboek, zoals Van Keymeulen (1994: 266) die voorstelt voor de behandeling van de algemene woordenschat in de drie regionale Zuidnederlandse woordenboeken van de Vlaamse, Brabantse en Limburgse Dialecten (WVD,
WBD en WLD), is inconsequent en onnodig.
4. Weijnens behandeling van de vokaalreductie in de Nederlandse
dialecten die zich voordoet in voortonige lettergrepen (1991:110-111)
kan aanzienlijk worden uitgebreid en verdiept door in het overzicht
ook de resultaten van Stroops onderzoek (1974) te betrekken.
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5. Het spellingsonderscheid tussen vacuüm en continuum (naar Van
Dale's Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 12de druk; continuum komt niet voor in de Woordenlijst van 1954) wijst op een
verschil in de mate van inburgering. Kennelijk moet volgens de redactie van Van Dale het aan de Nederlandse spellingsregels aangepaste en daarmee bastaardwoord vacuüm als meer ingeburgerd worden beschouwd dan het niet aangepaste vreemde woord continuum.
Daartoe lijken echter geen redenen voorhanden.
6. Ten onrechte verwijst Trudgill (1986: 11 en 43) bij de behandeling
van salience niet naar Schirmunski's primaire dialectkenmerken (in:
Germanisch-romanische Monatsschrift 18, 1930: 113-122; 171-188; en
in Deutsche Mundartkunde, 1962: 81-82), terwijl beide begrippen elkaar nochtans goeddeels dekken.
7. Diabetologisch onderzoek op micro-niveau als het onderhavige is
erbij gebaat wanneer het kan worden vergeleken met gelijksoortig
onderzoek in andere taalgrenssituaties en op macro-niveau kan worden ingepast in onderzoek dat zich over zeer grote gebieden uitstrekt;
de twee typen onderzoek zijn complementair. Het is dan ook vanuit
wetenschappelijk oogpunt betreurenswaardig dat de Atlas Linguarum
Europae, een dialectgeografische macro-onderzoek, uit Nederland is
verdwenen.
8. Bovendien is er ook uit wetenschaps-economisch oogpunt te snel
en onverantwoord toegegeven aan de druk om de aan Nederlandse
universiteiten en wetenschappelijke instituten opgebouwde knowhow en goodwill in het project Atlas Linguarum Europae uit het land
te laten ontvoeren.
9- Het is een verheugende ontwikkeling dat groeperingen die gemotiveerd vanuit de christelijke traditie een socialistisch of sociaaldemocratisch maatschappijbeeld uitdragen, elkaar vinden buiten kerkelijke
structuren: de AG der Woodbrookers, de Rode Hoed, de lezerskringen
van Wending en Taak en Tijd, enz. Terecht zijn hier maatschappelijk
handelen en godsdienstige inspiratie aan kerkelijke denominatie ondergeschikt gemaakt.
2

10. Een algemeen inhaalverbod voor zware vrachtwagens op alle
soorten wegen is noodzakelijk en een logisch uitvloeisel van de dif
ferentiatie van het goederen- en personenvervoer. Personenwagens
en vrachtwagens zijn grootheden van een volslagen verschillend ka
liber geworden. Het verschil in kwetsbaarheid tussen die twee is even
groot als dat tussen een personenwagen en een autostep. En de wet
laat deze ook niet samen op de snelweg toe.
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