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Werkwoordvolgordes in het
Amsterdams van de 17e eeuw
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Arjen Versloot, Hanneke Hengst, Marjan Huisman

Abstract1
The early 17th century comedies by Amsterdam authors Bredero, Tengnagel and
Coster are written in a vernacular-like style resembling the variety spoken in
Amsterdam at the time. The 17th century Amsterdam vernacular in those texts
both morphologically and phonologically resembles 20th century Hollandic dialects as the Marken or Katwijk dialects or West-Frisian.
The present corpus-based investigation deals with word order in verb clusters in this 17th century Amsterdam vernacular and the extent to which this
deviates from present-day Standard Dutch and Hollandic dialects. The aim is
twofold: first, contribute to the description of word order phenomena in older
Dutch; and second, as word order is found to be an indicator for substrate influence, to investigate a Frisian substrate in Holland. Indeed correspondences
between West-Frisian and Frisian word order are commonly interpreted as revealing a Frisian substrate.
As far as the syntax of verb clusters is concerned, the language of the investigated comedies closely resembles present-day Dutch. While Coster seems to
write rather South-Hollandish, word order in Bredero and Tengnagel resembles
20th century Katwijks and Zaans. 17th century Amsterdams does not resemble
the 20th century West-Frisian which, syntactically speaking, closely resembles
Frisian in being consistently verb-final, and having a distinct gerund, a restricted
usage of gaan ‘go’ and blijven ‘remain’, and no ipp-effect. These findings cast
doubt over the hypothesis that Frisian features used to be diffused over an area
stretching much further to the south. Hence Frisian syntax does not directly testify to a historical Frisian language area in Holland, which has been reconstructed
by means of other evidence.

1 Arjen Versloot is Hoogleraar Germaanse Taalkunde (UvA); Hanneke Hengst heeft
aan het onderzoek bijgedragen als ba-studente UvA, Nederlandse Taal en Cultuur (m.n.
database en literatuuronderzoek; Hengst 2011); Marjan Huisman als Onderzoeksassistente Fryske Akademy (lemmatisering van de onderzochte bronnen). De auteurs
willen hier de redactie en verschillende reviewers danken voor hun kritische vragen en
nuttige aan- en verwijzingen. De reflectie daarop is het stuk zeer ten goede gekomen.
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1. Inleiding en doelstellingen
42

1.1. Definitie van de onderzochte thema’s
De syntactische eigenschappen van werkwoorden in werkwoordsclusters verschilt in het Nederlands zowel in ruimtelijke als in diachrone dimensie (Barbiers 2008, dl 2: 14-38, Coussé 2008: 63; Coussé & De Sutter, dit nummer).
Dit artikel wil in de eerste plaats de kennis over het historische en ruimtelijke
verloop van deze variatie vergroten. Voorwerp van het onderzoek is het Amsterdams van de 17e-eeuw en de relatie met variëteiten van het Hollands in
de 20e-eeuw. Het 17e-eeuwse Amsterdams lijkt fonologisch en morfologisch
sterk op 20e-eeuwse Hollandse dialecten zoals Markers, Katwijks en Westfries2 (zie 2.1.). Dit artikel behandelt in de eerste plaats de volgorde van werkwoorden in werkwoordsclusters, waarbij ook aandacht geschonken wordt
aan het al of niet aanwezig zijn van ipp, van een apart gerundium naast de
gewone infinitief en ten slotte het meer of minder selectieve gebruik van gaan
en blijven. Deze verschijnselen zijn onder andere geselecteerd op basis van
contrastief Nederlands-Fries onderzoek en komen in de 20e eeuw ook voor in
het Westfries (Hoekstra 1994a, Weijnen 1984). Alvorens de probleemstelling
en het belang van vergelijking met Fries en Westfries nader te omschrijven
in 1.2, volgt in de rest van 1.1. eerst een aantal definities en een inhoudelijke
toelichting op de genoemde syntactische verschijnselen.
Nederlands en Fries zijn hier in de eerste plaats op te vatten als de 20eeeuwse standaardtalen onder die naam. Het Fries is de autochtone, Germaanse taal die gesproken wordt in de Nederlandse provincie Fryslân. Voor het
Fries wordt hier uitgegaan van de standaardtalige vorm (bijvoorbeeld Popkema 2006). In de gesproken taal komen o.a. in de syntaxis interferenties vanuit
het Nederlands voor (zie bijvoorbeeld De Haan 1997). Die worden hier buiten
beschouwing gelaten.
Holland is het gebied van de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland. De
grens tussen de twee provincies ligt ten zuiden van Amsterdam en Haarlem en
dateert uit de 19e eeuw. Tot die tijd vormden ze tesamen één gewest Holland,
waarvan het gebied boven het IJ bij Amsterdam aangeduid werd als Hollands
Noorderkwartier. Het gebruik van de term ‘Noordhollands’ dient in dit artikel
in die historische betekenis begrepen te worden.3 Hollands is de aanduiding
voor de dialecten van het Nederlands zoals gesproken in het vroegere gewest
Holland (Heeroma 1935). Het gaat daarbij met name om een aantal archaïsche
2 Wij volgen de spelling ‘Westfriesland’ die de provincie Noord-Holland ook aanhoudt en die helpt om verwarring met West-Friesland, nl het gebied westelijk van
Leeuwarden, te voorkomen. Het bijbehorende adjectief is dan ‘Westfries’.
3 We spellen daarom ‘Noordhollands’ om verwarring met ‘Noord-Hollands’, dat het
adjectief is bij de provincie Noord-Holland, te voorkomen.
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variëteiten die gesproken worden (werden) in enigszins geïsoleerde plaatsen
in Zuid-Holland zoals Scheveningen en Katwijk (De Vink 2004ab) en verder
met name in Noord-Holland ten noorden van het IJ. Daar zijn/waren de meer
behoudende dialecten het Zaans (Boekenoogen 2004) en het Westfries (Pannekeet 1995) en de dialecten van dorpen als Marken, Volendam (Van Ginneken e.a. 1954) en Egmond (Heeroma 1935). Het Westfries is geen Fries dialect,
maar een Hollands. Voor heel Holland en niet uitsluitend voor Westfriesland,
geldt dat er sprake is van een middeleeuws Fries substraat (Bremmer 2008:
295, zie ook Buccini 1995).4 Voor namen en locaties zie kaart in figuur 1.
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Figuur 1: kaart met in het artikel genoemde topografische aanduidingen.
4 “Such [linguistic] features allow us to assume that in the inhabitable parts of Holland between the coast, the Maas and the [Hollandse] IJssel, an early form of Frisian
was spoken, with a concentration on either side of the mouth of the Old Rhine.” (Bremmer 2008: 295). Dit is, zoals ook bleek uit sommige reviews, niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ik wil met instemming daarom ook de volgende passage van Bremmer
aanhalen (p. 300): “The search for the possible presence of Frisian elements in Holland
does not only meet with linguistic problems. There is an ideological component in this
quest as well. [....] Recognising the possibility that Frisian was once spoken in the heart
of Holland also seems to involve the problem of the ethnic identity of the Dutch. Perhaps now, in this post-modern era in which all the major ideological narratives have
evaporated, the time is ripe for a renewed search for the Frisian antecedents of the
dialect of Holland.”hetzelfde artikel
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Tweeledige werkwoordsclusters zijn in het Nederlands hoofdinitieel of hoofdfinaal. De eerste variant wordt rood genoemd, de tweede groen, in aansluiting
bij het onderzoek van Pauwels (1953), die de geografische spreiding van de
varianten met de kleuren rood en groen op kaarten heeft weergegeven (Boonen 2007: 166), bijvoorbeeld:
hoofdfinaal/‘groen’: Nu wij dit artikel geschreven hebben,......
hoofinitieel/‘rood’ Nu wij dit artikel hebben geschreven,......

Strikt genomen geldt de terminologie ‘groen’ en ‘rood’ alleen voor tweeledige
clusters. De 10 (7%) zinnen in ons corpus met 3 of 4 werkwoorden zijn hoofdinitieel en hebben allemaal de volgorde finiet werkwoord - hulpwerkwoord hoofdwerkwoord. Voor het gemak noemen we die hier ook ‘rood’ (zie ook 4.2).
Het tweede genoemde verschijnsel is de Infinitivus Pro Participio (ipp): het
werkwoord heeft de vorm van een infinitief terwijl op grond van het bijbehorende hulpwerkwoord een voltooid deelwoord zou worden verwacht. ipp
doet zich voor in zinnen met meer dan 2 werkwoorden en betreft de middelste, modale werkwoorden:
hebben + participium:
ipp:								

Wij hadden het anders gewild
Wij hadden het anders willen doen.

Ten derde: het Fries en het oudere Westfries hebben een afzonderlijk gerundium op -en dat voorkomt na te en in combinatie met aspectuele of perceptiewerkwoorden. De gewone infinitief gaat uit op -e (Hoekstra 1994a). Vergelijk
Westfries:
gewone infinitief:		 Ik wil slepe 			 ‘ik wil slapen’
te + gerundium:		 Ik gaan te slepen ‘ik ga slapen’
perceptieww. + ger.: Ik zag ‘m leggen ‘ik zag hem liggen’

Ten slotte heeft het Fries een veel beperkter gebruik van aspectueel gaan en
blijven dan het Nederlands. Het Fries kent gean ‘gaan’ enkel als hulpwerkwoord met een aantal werkwoorden van lichaamshouding, zoals:
Nederlands:
Fries:				

Ik ga liggen.
Ik gean lizzen (lizzen is de gerundiumvorm)

Als puur aspectueel hulpwerkwoord komt gean in het Fries niet voor (sand
zin 213, zie Barbiers e.a. 2006, 2008, passim):
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Nederlands:		
Fries:				

Peter en Liesje gaan trouwen.
Peter en Liesje sille trouwe.

1.2. Doelstelling
De woordvolgorde in werkwoordsgroepen vertoont variatie zowel in ruimte
(Barbiers 2008) en tijd (Coussé 2008 en Coussé & De Sutter, dit nummer)).
Ook als tijd en ruimte constant zijn, is er een veelvoud aan syntactische, morfologische, semantische, stilistische en prosodische factoren die uiteindelijk
meebepalen welke volgorde (bij voorkeur) gebruikt wordt (De Sutter 2009).
In het grootschalige diachrone onderzoek van Coussé & De Sutter (dit nummer) is het aantal werkwoorden en constructies dat onderzocht kan worden
noodzakelijkerwijze beperkt. De Sutter (2009: 225) beperkt zich tot 1 constructie, namelijk groepen van 2 werkwoorden met een voltooid deelwoord in
bijzinnen, maar gaat daarbij heel ver in de analyse van de context. Noodzakelijkerwijze zijn beide onderzoeken gebaseerd op geschreven teksten die voor
een niet onbelangrijk deel ook formeel zijn (oorkonden, verslagen, krantenberichten, e.d.).
Dit artikel bestudeert in de eerste plaats de werkwoordsvolgorde in Hollandse teksten uit de zeventiende eeuw. Het gaat om teksten van drie Amsterdamse schrijvers, geboren in de late 16e of vroege 17e eeuw (zie verder
paragraaf 2.1). De teksten van de drie schrijvers zijn geschreven in het platte
Amsterdams van die tijd. De studie is synchroon (beslaat een beperkt tijdvak),
maar wel historisch (de eerste helft van de 17e eeuw). Voor een gedetailleerde multifactoriële analyse als van De Sutter is het hier gebruikte corpus veel
te klein. Toch kan een aantal variabelen bekeken worden, zodat ten opzichte
van het diachrone onderzoek van Coussé & De Sutter voor één punt in plaats
en ruimte wat meer diepte geboden kan worden. Door de beperking tot een
aantal in Amsterdams dialect geschreven bronnen wordt getracht wat dichter
bij het gesproken Hollands van die tijd te geraken, zodat daar een contrast
ontstaat ten opzichte van ander onderzoek naar meer formeel taalgebruik uit
die tijd.
Een korte kenschets van het Hollands van die tijd ten opzichte van huidige
Hollandse dialecten en de huidige standaardtaal is te vinden in paragraaf 2.1.
In paragraaf 2.2 wordt uiteengezet hoe de data geclassificeerd zijn. Om te kunnen beoordelen of het Amsterdams van die tijd een apart gerundium op -en
had naast een infinitief op -e moest apart gekeken worden naar de interpretatie van een geschreven slot-n in het Amsterdams van de 17e eeuw: paragraaf
3. In paragraaf 4 wordt een schets van het gebruik van rood en groen gegeven
in de kluchtentaal van de drie onderzochte auteurs. Op deze manier vormt het
artikel een empirische bijdrage tot de studie van historische werkwoordsvolgorde in het Nederlands. Daar waar constructies vergelijkbaar zijn, wordt ver-
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geleken met moderne dialectgegevens voor het Nederlands en het Hollands in
het bijzonder (sand) en met het Hollands van die tijd zoals naar voren komt
in het diachrone onderzoek van Coussé & De Sutter (dit nummer: paragraaf 5).
In paragraaf 6 worden de implicaties van de uitkomsten besproken in relatie tot het thema van Fries substraat in Holland. Terwijl op grond van vooral
de fonologie van historische taalstadia (met name historische plaats- en eigennamen, bijv. Gysseling 1962, Bremmer 2008) Fries substraat tot aan de
Oude Maas wordt gereconstrueerd, lijkt syntactisch substraat alleen duidelijk
aanwezig in het 20e-eeuwse Westfries, maar niet in de rest van de Hollandse
dialecten. Volgens onderzoek van o.a. Van Bree & Versloot (2008) en Hoekstra
(1994a) vormt juist woordvolgorde een sterke aanwijzing voor substraatwerking. Aan de hand van het 17e-eeuwse Amsterdams wordt gepoogd het belang
van syntactische kenmerken van het Hollands in het onderzoek naar Fries
substraat in Holland enigszins te verhelderen.

2. Materiaal en methode
2.1 Object van onderzoek: het Amsterdams van de vroege 17e eeuw.
Als bron voor het Amsterdams van de vroege 17e eeuw gebruiken we de platte
taal in de kluchten van geboren en getogen Amsterdamse schrijvers als Samuel Coster (1579-1665), Gerbrand Adriaenszoon Bredero (1585-1618) en
Mattheus Gansneb Tengnagel (1613-1652?). De passages in die kluchten uit
de monden van maatschappelijk meer verheven personen zijn niet meegenomen omdat ze dichter bij de standaardtaal-in-wording staan. Dat blijkt uit hun
fonologische en morfologische kenmerken. Doel van dit onderzoek is om zo
dicht als mogelijk is bij de gesproken taal van die tijd te komen. De volgende
teksten zijn onderzocht:

• Samuel Coster: de platte passages uit Klucht van Teeuwis de boer (1612),
• Gerbrand Adriaanszoon Bredero: de platte passages uit Griane (1612) en
een aantal van zijn Boertige liederen (1622),
• Mattheus Gansneb Tengnagel: Frik in’t Veurhuys (1642).

Het uitgesproken Hollandse karakter van het oudere Amsterdams was ook al
opgemerkt door de geboren Leeuwarder Johan Winkler. Hem viel op dat die
taal veel overeenkomsten met zijn Leeuwarder stadsdialect (Stadfries) vertoonde, hetgeen niet hoeft te verbazen wanneer men ervan uitgaat dat het
Stadfries in aanleg onderdeel uitmaakte van het (Noord)hollandse dialectcontinuüm (Van Bree & Versloot 2008: 217) en dus geen variëteit van het Fries is.
Winkler (1874: 85) schrijft:
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Het amsterdamsch [...] van de 16de eeuw komt nergens meer mede overeen
als met de half friesche, half nederduitsche tongval die men nog heden te
Leeuwarden en in de andere friesche steden spreekt. [...] Talrijke amsterdamsche schrijvers, vooral dichters en onder dezen voornamelijk de blijspeldichters, geven ons in hun werken proeven van de 16de en 17de eeuwsche amsterdamsche volksspraak.
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Hoewel alle drie de onderzochte teksten geschreven zijn door auteurs die
geboren en getogen Amsterdammers waren, blijken er duidelijke verschillen
tussen Coster aan de ene kant en Bredero en Tengnagel aan de andere te zijn.
Coster staat in menig opzicht dichter bij het Amsterdams zoals dat verschijnt
in Winklers Amsterdamse dialecttekst uit 1874.
Mod. Ndl.

Amsterdams Coster
(Winkler 1874)

Bredero /
Tengnagel

Westfries;
Markers
(20e eeuw)

Katwijks
(20e eeuw)

voor

voor

voor

vuer/veur
(voor)

veur/voor;
veur

voor

zal

zel

zel

zoon

tegen

teuge

tegen
(teugen)

teuge(n)
(teghen)

teuge

teuge

zel

zel

zel/zal

heeft

het (20e
eeuw: heb)

het

het

het

hààt, het

zeun

zeun

kint

soon

suen/zeun

kind

zoon

kint (kijnt)

kijnd/kynt

kaind; kijnd

*geweest

geweest

eweest

weest; eweest eweest

kind

geweest

Tabel 1: Enkele voorbeelden van fonologische en één morfologisch verschijnsel
in de taal van de kluchten van Coster, Bredero en Tengnagel, vergeleken met
het Amsterdams uit 1874 bij Winkler en de 20e-eeuwse dialecten van Westfriesland, Marken en Katwijk (zie voor de bronnen van de dialecten paragraaf 1.1.).
Typisch Noordhollandse dialectvormen zijn vet. ‘Geweest’ komt in de tekst van
Winkler niet voor, wel enkele andere voltooide deelwoorden.
Zo is bijvoorbeeld bij Bredero en Tengnagel het voltooid deelwoord van zijn
altijd eweest, bij Coster geweest, al heeft met name Bredero ook nog wel eens
voltooid deelwoorden met ge-. Coster schrijft altijd voor, Tengnagel en Bredero meestal veur/vuer. We zullen zien dat dat verschil niet alleen aanwezig is
in de fonologie en morfologie, maar ook in de syntaxis.
Aangezien de teksten berijmd zijn, moet de vraag gesteld worden of dat
niet van invloed is op de zinsbouw. Uit eerder onderzoek naar berijmde teksten is gebleken dat zulks in zijn algemeenheid mee lijkt te vallen (De SchutTaal & Tongval 64 (2012), nummer 1; www.taalentongval.eu
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ter 1995). Uit onderzoek van ons corpus op een verband tussen metrum en
werkwoordvolgorde bleken geen duidelijke aantoonbare verbanden (Hengst
2011: 18-22).
Voor de analyse is gebruik gemaakt van handmatig gelemmatiseerde
teksten. De teksten zijn o.a. beschikbaar in de DBNL (zie literatuurlijst). De
gelemmatiseerde versies zijn ondergebracht in de taaldatabank van het Fries,
op www.fryske-akademy.nl/tdb in het subcorpus ‘Hollands’.
2.2. Kenmerken van werkwoordsgroepen
Omdat een werkwoordcluster eigenlijk altijd een hulpwerkwoord van tijd,
modaliteit of aspect bevat, is gezocht binnen de key-word-in-context-selecties
van de betreffende werkwoorden. De volgende werkwoorden zijn bekeken:
behoren, doen, durven, gaan, hebben, horen, komen, kunnen, laten, moeten,
mogen, staan, willen, worden, zien, zijn, zitten, zullen.

Dat leverde bij elkaar 140 voorbeelden op met clusters van 2 of meer werkwoorden: 35 in Coster, 17 bij Bredero en 88 in Tengnagel. De meeste bestaan
uit twee werkwoorden (130), er zijn er 9 met drie werkwoorden en 1 met zelfs
4 (voorbeelden in paragraaf 4.2). Een zin met een werkwoordcluster kan een
bijzin zijn met tenminste twee werkwoordsvormen, maar ook een hoofdzin,
waarbij de finiete vorm van het werkwoord op de zogenoemde V2 positie geen
onderdeel van het cluster uitmaakt. De werkwoordsclusters zijn beoordeeld
als ‘groen’ of ‘rood’ en verder geclassificeerd volgens de onderstaande groepering. Op mogelijke verschillen tussen zinnen met 2 of meer werkwoorden en
hoofd- en bijzinnen wordt in paragraaf 4.2 en 4.3 verder ingegaan.
Op basis van Coussé (2008: 63) en de kennis van het (West-)Fries (Hoekstra 1994a) zijn de volgende subgroepen onderzocht en vergeleken:

1. combinatie hebben, zijn en worden met een voltooid deelwoord (n = 29),
bijv.

(1) Ick souw t niet gedaan hebben. (Griane)

In een 3-tal gevallen was het voltooid deelwoord semantisch uitdrukkelijk adjectivisch. Deze gevallen zijn meegeteld in de tellingen. Een voorbeeld is:
(2) Ick denck [...] dattet beter besteet was aen jou (Teeuwis)

2. combinatie van modale werkwoorden met een infinitief (n = 76), bijv.
Versloot, Hengst & Huisman – Werkwoordvolgordes
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(3) Ik docht of t’ je niet van je zin zou wezen. (Frik)
(4) ’t was ezeyt, dat ik Besjen hier wachten zou. (Frik)

3. combinatie van werkwoorden van perceptie of aspect met een infinitief
(n = 35), bijv.
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(5) ...of ik mijn eygen hond […] hoor blaffen. (Frik)
(6) Myn wijf […] is vlusjes gaan legghen. met ipp (Teeuwis)

In het oudere Westfries en Fries hebben de groepen 1, 2 en 3 altijd een groene
volgorde. Zinnen die in groep 3 vallen hebben een gerundiumvorm (in vet). Zo
luidt de Friese vertaling van de zinnen (5) en (6):
(7) …oft ik myn eigen hûn blaffen hear.
(8) Myn wiif is fluks lizzen gien. zonder ipp

Wij hebben onderzocht in hoeverre de onderzochte schrijvers rode of groene
constructies gebruiken in de genoemde drie deelgroepen. Om het verschil tussen groep 2 en 3 goed te kunnen interpreteren, moet de vraag beantwoord
worden of het Amsterdams van de 17e eeuw überhaupt een gerundiumvorm
op -en, te onderscheiden van een infinitief op -e, kón hebben. In het Fries en
het Westfries wordt het gerundium van de gewone infinitief onderscheiden
door de uitgang -n achter de slot-e van de infinitief te plaatsen (zie bijv. 7 en
8). In het moderne westelijke Nederlands is de slot-n meestal uit de uitspraak
verdwenen, maar kan zonder morfo-syntactische beperkingen of sturing wel
of niet gerealiseerd worden. Voor een eventueel morfo-syntactisch bepaald
contrast tussen een infinitief en een gerundium is een niet-willekeurige realisatie van de slot-n een sine qua non. Om na te gaan of in het Amsterdams
sprake is van een apart gerundium, hebben we in paragraaf 3 daarom eerst
onderzocht of er een systematisch verschil is tussen vormen op -e en -en.
Ten slotte iets over de meettechnieken. De data worden gemeten op een
nominale, discrete meetschaal die in dit geval binair is, dat wil zeggen, met 2
mogelijkheden: de ‘rode’ of de ‘groene’ woordvolgorde. Per syntactische categorie of auteur of combinaties daarvan komen ‘rood’ en ‘groen’ in verschillende aantallen voor. Dergelijke verschillen kunnen het gevolg zijn van toeval,
met andere woorden, als we een andere tekst zouden hebben, zouden de aantallen anders kunnen uitvallen. Daarom zijn, waar dat voor het betoog relevant is, de verschillen statistisch getoest om hun significantie te bepalen. Als
de p-waarde (probability) kleiner is dan 5% (0.05) dan zeggen we volgens de
conventies van de statistiek dat het verschil significant is, met andere woorden, dat het niet waarschijnlijk is dat het verschil alleen maar het gevolg is van
Taal & Tongval 64 (2012), nummer 1; www.taalentongval.eu
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toeval.5 Er zijn voor dergelijke discrete data verschillende toetstechnieken. De
gangbaarste is de chi-kwadraattoets. Voor kleine streekproeven in 2-bij-2 tabellen (2 categorieën met 2 variabelen) is er de Fisher’s Exact-toets, die iets
nauwkeuriger en in de praktijk ook iets strenger is. Die is met name beter
bij kleine steekproeven. Bij onomstreden gevallen is de chi-kwadraat gebruikt
omdat die praktischer was bij de geautomatiseerde dataverwerking in Microsoft-Office Excel. Ten slotte nog iets over het één- of tweezijdig toetsen. Met
een tweezijdige toets gaat men na of er überhaupt een verschil is tussen de
twee verdelingen, zonder dat men op voorhand een idee heeft van de richting
van een eventuele scheefheid in die verdeling. Als men op voorhand een beredeneerde hypothese heeft dat bijvoorbeeld categorie A meer groene volgordes
zou moeten vertonen, mag men éénzijdig toetsen. Een éénzijdige toets is voor
de geformuleerde hypothese minder streng, maar ‘mist’ de waarneming als
de scheefheid juist de andere kant op zou zijn (vgl. Van Reenen 2009: 58 ff.).

3. De slot-n in het Amsterdams van de 17e eeuw
In de moderne uitspraak van het Nederlands zoals gebezigd in Noord- en
Zuid-Holland wordt de slot-n van de infinitief, finiete meervoudsvormen en
sterke voltooide deelwoorden meestal niet meer uitgesproken, evenmin als
van meervouden van zelfstandige naamwoorden. In het Fries en archaïsche
Westfries wordt een slot-n wel uitgesproken en bestaat er een oppositie tussen finaal -e en -en. Beide talen hebben een slot-n in het voltooide deelwoord
van sterke werkwoorden en in het gerundium, terwijl de gewone infinitief op
-e uitgaat. In het Fries hebben ook de verleden tijd van de finiete meervoudsvormen -en alsmede de meervouden van zelfstandige naamwoorden, terwijl
het Westfries daar -e laat horen (Hoekstra, 1994a).
In verschillende archaïsche Hollandse dialecten zoals het Katwijks (De
Vink 2004a: 24) is de historische slot-n tot algemene hiaatdelger geworden.
Hij is niet alleen te horen op plekken waar historisch een n stond, zoals in (9),
maar ook in andere hiaatposities zoals in (10):
5 De 5%-grens is een conventie; men kan ook andere waarden nemen, afhankelijk
van hoe ‘streng’ men wil zijn om iedere vorm van toeval uit te sluiten. Men dient zich
verder te realiseren dat een 5%- drempel betekent dat bij het toetsen van twee willekeurige steekproeven uit twee gelijk-verdeelde populaties gemiddeld 1 op de 20 gevallen een ‘significant verschil’ zal opleveren. Een p-waarde onder de 5% is dus geen
blinde garantie dat er ‘iets’ aan de hand is. Omgekeerd betekent een p-waarde van bijvoorbeeld 7% dat er nog altijd 93% kans is dat er wel sprake is van een betekenisvol
verschil. Naast de kale statistiek gaat het daarom ook om de achterliggende causale
redenering.
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(9)		 Ze hààt vrouger mutse-n-emaekt
			 Ze heeft vroeger mutsen gemaakt
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(10) Ik heb ze-n òòk
			 Ik heb ze ook

De historische gang van zaken is waarschijnlijk dat de slot-n voor klinkers bewaard bleef en in andere contexten verloren ging. Daardoor kon de /n/ als
hiaatdelger geherinterpreteerd worden. Een vergelijkbaar patroon kent het
Markers (persoonlijke waarneming).
In deze paragraaf onderzoeken we of het voorkomen van de slot-n in het
Amsterdams van de 17e eeuw optioneel was, zoals in het moderne Nederlands, of morfo-syntactisch bepaald, zoals in het (archaïsche) Westfries en
Fries. We hebben het wel of niet schrijven van een slot-n in de verschillende
vormen van het werkwoordsparadigma van dezelfde drie Amsterdamse auteurs geanalyseerd. Daarvoor is hetzelfde tekstcorpus gebruikt. Ook hier staat
Coster tegenover Tengnagel; Bredero zit er meestal wat tussenin maar heeft
te lage aantallen om statistisch zinvol getoetst te kunnen worden. Omdat uit
de rest van de analyse blijkt dat Bredero en Tengnagel sterk overeenkomen,
nemen we ze in het vervolg van deze paragraaf samen.
In de werkwoordsvormen die in het standaard Nederlands op -en uitgaan,
heeft 3% van de vormen in de kluchten geen slot-n (n = 1275). Die gevallen
blijken niet toevallig verdeeld te zijn. In de werkwoordsvormen die in het
(West-)Fries een infinitief, gerundium of sterk voltooid deelwoord zijn, ligt
het percentage vormen op -e in elk van die categoriëen op ongeveer 1% (n =
1023), gelijkelijk verdeeld over al die groepen (zie tabel 2).
-en

-e

‘infinitief’

‘gerundium’

voltooid deelwoord

839

86

87

9

1

1

Tabel 2: Verdeling van de uitgangen en en e over de verschillene morfologische
categorieën. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een morfologisch onderscheid tussen een infinitief en een gerundium zoals in het (West-)Fries, zijn de
woorden volgens die interpretatie opgedeeld. Er blijkt geen verschil te bestaan.
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Figuur 2: Distributie van de gevallen van -n-apocope in de 1e persoon meervoud
van werkwoorden in de taal van Coster, Bredero en Tengnagel. Bij Bredero en
Tengnagel is het verschil statistisch niet significant (1-zijdig Fisher’s Exact, p =
0,39) maar in het licht van het significante verschil bij Tengnagel (2-zijdig Fisher’s Exact, p << 0,001) in onze ogen mogelijk toch betekenisvol.
De vormen op -e blijken geconcentreerd in de 1e persoon meervoud van de
tegenwoordige en verleden tijd: 25% (n = 64). In de 3e persoon meervoud ligt
het percentage op 5% (n = 188). Het blijkt dat 11 van de 12 vormen op -e van
de 1e persoon meervoud tegenwoordige tijd gevallen zijn van inversie met
het voornaamwoord: ...hebbe we.... Er is een duidelijk verschil tussen Coster
enerzijds en Bredero en Tengnagel anderzijds. Bij Coster is de n-apocope in de
inversie vrijwel volledig. Bij Bredero en Tengnagel is n-apocope zeldzaam en
komt dan net iets meer in de inversie voor dan in de reguliere volgorde (17%
om 6%, bij n = 28, verschillen niet statistisch significant: 1-zijdig Fisher’s
Exact onder de aanname dat de verdeling dezelfde tendens heeft als bij Coster,
p = 0,39). Een grotere dataset zou hier verder uitsluitsel over moeten geven.
Geconcludeerd kan worden dat een categoriaal verschil tussen -e en
-en zoals in het Fries tussen infinitief en gerundium niet voorhanden is. De
slot-n wordt doorgaans in het Amsterdams van de vroege 17e eeuw geschreven op de plaatsen waar hij ook staat in het huidige geschreven Nederlands.
Een systematisch verschil volgens een ‘Friese’ grammatica met een afzonderlijk gerundium is in het Amsterdams van de vroege 17e eeuw niet aanwezig.

4. Uitkomsten
4.1. Woordvolgordes in drie categorieën werkwoordclusters
In 2.2. zijn drie categorieën van werkwoordclusters onderscheiden:
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1) hulpwerkwoord met voltooid deelwoord;
2) (modaal) hulpwerkwoord met infinitief;
3) werkwoorden van perceptie of aspect met een infinitief.

Deze drie groepen gedragen zich verschillend als het gaat om de voorkeur
voor rode of groene werkwoordsvolgorde. Daarbij is de taal van Coster anders
dan die van Bredero en Tengnagel:
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Figuur 3: Volgordevoorkeuren in het ‘platte’ Amsterdams zoals gebezigd in teksten van Bredero en Tengnagel voor verschillende syntactische omgevingen.

Figuur 4: Volgordevoorkeuren in het ‘platte’ Amsterdams zoals gebezigd in de
klucht “Teeuwis de Boer” van Coster voor verschillende syntactische omgevingen.
In de gepresenteerde grafieken zijn alle zinnen meegenomen: hoofd- en bijzinnen, clusters met 2 of meer werkwoorden. In de eerder genoemde onderzoeken van Coussé en De Sutter gaat het steeds om tweeledige clusters in de bijzin. Om optimale vergelijking mogelijk te maken, volgen hier de cijfers enkel
voor die deelselectie:
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Tengnagel en Bredero
54

rood

groen

% groen

volt.dlw.

modaal

3

23

15

83%

28

55%

Coster

aspect+perc. volt.dlw.
11
4

27%

0
4

100%

modaal

aspect+perc.

7

2

1

13%

0

0%

Tabel 3: Cijfers voor de verdeling van ‘groen’ en ‘rood’ in tweeledige werkwoordclusters in bijzinnen in de onderzochte teksten van de auteurs Coster, Tengnagel
en Bredero.

In het totaalplaatje van figuur 3 en 4 gaat het om 140 zinnen, in tabel 3 om
95. Bij Bredero en Tengnagel is het percentage ‘groen’ bij de 140 zinnen 50%,
bij de tweeledige clusters in bijzinnen 56%. Voor Coster zijn die percentages
respectievelijk 20% en 36%. Die verschillen zijn statistisch niet significant.
Ook per kolom is geen enkel verschil significant. In 4.2. wordt apart ingegaan
op clusters met meer dan twee werkwoorden, in 4.3. op het verschil tussen
hoofd- en bijzinnen.
Net als bij de meeste sprekers van het moderne Nederlands (Boonen 2007:
170) bestaat in de combinatie met een voltooid deelwoord een sterke voorkeur voor de groene volgorde. Het bij Coussé (2008: 58, 63) voor de middeleeuwen waargenomen verschil tussen hebben en zijn met een voltooid deelwoord wordt in het Amsterdams van de 17e eeuw niet meer gevonden.6 Coster
enerzijds en Bredero en Tengnagel anderzijds gedragen zich hier niet anders.
De combinatie van een modaal hulpwerkwoord met een infinitief is bij Coster overwegend rood en bij Bredero en Tengnagel gemengd rood-groen.7 De
combinatie met werkwoorden van aspect of perceptie vertoont overwegend
de rode volgorde. Bij Tengnagel (n = 14) en Bredero (n = 10) is de verdeling
vrijwel gelijk. Het contrast met Coster is statistisch niet significant.8 Opvallend
is verder dat ‘Friese’ constructies volledig ontbreken. Het werkwoord gaan
kan op de moderne Nederlandse wijzen gebruikt worden, zonder beperking
6 Coster heeft helemaal geen rode volgordes bij voltooide deelwoorden. Beperken
we de test tot Bredero en Tengnagel en gaan we uit van het belang van de tegenstelling
hulpwerkwoord van voltooide tijd (hebben) versus koppelwerkwoord (zijn en worden)
in clusters van twee werkwoorden, met resp. voor hebben: 7 groen, 0 rood; voor zijn: 7
groen, 2 rood; voor worden: 5 groen, 1 rood. 2-zijdig Fisher’s Exact p = 0,52 (n = 22).
7 Bredero (n = 5) en Tengnagel (n = 53) zijn hier niet onderscheidend (Fisher’s Exact,
2-zijdig, p = 1,00), Tengnagel en Bredero samen tegenover Coster (n = 18) wel (Fisher’s
Exact, 2-zijdig, p < 0,001). Bredero (n = 5) en Tengnagel (n = 53) zijn hier niet onderscheidend (Fisher’s Exact, 2-zijdig, p = 1,00), Tengnagel en Bredero samen tegenover
Coster (n = 18) wel (Fisher’s Exact, 2-zijdig, p < 0,001).
8 Fisher’s Exact, 2-zijdig, p = 0,16.
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van de semantiek van het hoofdwerkwoord. Er zijn zowel voorbeelden met de
absentiefconstructie, zoals in (11) en de inchoatieve betekenis in (12):
(11) Sijn ouwe klieren, daer hy mee gaet jagen. (Teeuwis)
(12) Het is ghesonckt, mit ien hielle huyt slapen te gaan. (Griane)
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Er komen ook verder geen absentiefconstructies voor met te + inf/ger.-constructies, dus i.p.v. 11:
(13) *...., daer hy mee gaet te jagen.

Dat zou namelijk de Friese constructie zou zijn en dan ook met groene volgorde:
(14) ...., dêr’t er mei te jeien giet.

Zoals eerder opgemerkt, bestaat een morfologisch onderscheiden gerundium
in het 17e-eeuwse Amsterdams niet en kan hier dus ook niet gebruikt worden
bij perceptiewerkwoorden.
Hoewel het verschil tussen Coster en de andere twee in de groep van combinaties met werkwoorden van perceptie en aspect statistisch niet significant9
is, past de lage score wel in de dalende trend die in de figuren 2 en 3 en tabel
3 te zien is: beide grafieken laten een afnemende trend zien, van veel groen
bij de combinaties met een voltooid deelwoord, minder bij de modalen en het
minst bij de groep met perceptie- en aspectswerkwoorden.
Bredero en Tengnagel hebben in ieder geval wel een paar voorbeelden met
een aspectueel hulpwerkwoord en een groene volgorde, zoals bijv:
(15) Maar ien avent spuelen gaan is wel ien gat vol slagen waert. (Griane)

Weliswaar is het gebruik van gaan in deze context niet de klassieke ‘Friese’,
de woordvolgorde is wel typisch noordelijk (zie fig 5E).10 Zowel Coster als
9 Eenzijdig Fisher’s Exact, onder de aanname dat Coster minder rood zou hebben
dan Bredero en Tengnagel, een aanname die gebaseerd is op het verschil bij de modale
hulpwerkwoorden: p = 0,13.
10 Er zijn alles bij elkaar in deze dataset maar 10 voorbeelden met gaan als hulpwerkwoord. Binnen die voorbeelden is er niets dat duidt op een verschil van werkwoordvolgorde afhankelijk van de functie van gaan: inchoatief of in een absentief-constructie,
die laatste mogelijkheid weer al dan niet met werkwoorden die in het Fries in dergelijke constructies gebruikt mogen worden, zoals gean lizzen, gean sitten ‘gaan liggen,
gaan zitten’.
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Bredero en Tengnagel hebben een sterke voorkeur voor rode volgordes bij
werkwoorden van perceptie en aspect. De laatste twee vertonen incidentele
voorkomens van de groene constructie die een noordelijke signatuur heeft.
4.2. Meer dan 2 werkwoorden en ipp
De tien aangetroffen combinaties met meer dan twee werkwoorden zijn altijd
hoofdinitieel, dus: finiet werkwoord - hulpwerkwoord - hoofdwerkwoord, oftewel ‘1-2-3’ (Stroop 1970) en komen alleen maar voor in bijzinnen:11
(16) Zeg maer hoe je ’t linnen gaeren zoud willen hebben. (Frik)

Verder doet zich waar mogelijk ipp met ‘rode’ volgorde voor, zoals in:

(17) Ik geloof niet dat die van Sodoma en Gomorra zukke stukken zouwen
		 hebben durven denken. (Frik)
Illustratief is ook een geval van ipp in een combinatie van 2 werkwoorden:
(18) Myn wijf […] is vlusjes gaan legghen. (Griane)
In het Fries zou dit zijn:

(19) Myn wiif […] is fluks lizzen gien.

met voltooid deelwoord van gean ‘gaan’ en een gerundiumvorm lizzen, afhankelijk van gean.
Ondanks het hulpwerkwoord van de voltooide tijd is verschijnt gaan in
(18) niet als voltooid deelwoord12 en bovendien staat gaan nog eens voor
legghen, dus met een rode volgorde (vergelijk 15). Volgens de (West)friese
syntaxis is dit een acceptabele omgeving voor het gebruik van gaan met een
groene volgorde (Hoekstra 1994a). Als het 17e-eeuwse Amsterdams iets van
een Westfriese syntaxis zou vertonen, dan zou dit een aangewezen gelegenheid daarvoor zijn geweest. Geen enkele van de drie auteurs vertoont echter
een spoor van eenduidig (West)friese syntactische constructies.
11 Het verschil met werkwoordgroepen met 2 werkwoorden (alleen bijzinnen) is significant: 52 groen, 46 rood tegen 0 en 10: Fisher’s Exact, 2-zijdig, p = 0,001.
12 Het voltooid deelwoord van gaan is niet aangetroffen in de drie teksten, maar in de
regel hebben voltooid deelwoorden steeds (g)e-.
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4.3 Hoofdzinnen versus bijzinnen
Verschillende uitgebreide onderzoeken naar woordvolgorde bestuderen clusters van 2 werkwoorden in bijzinnen; 98 gevallen in ons corpus. Die zijn talrijker dan clusters van 3 of 4 werkwoorden (10 in totaal) of gevallen met een
cluster van 2 werkwoorden in een hoofdzin: 32 in ons corpus. Eén van de hedendaagse dialecten die in de vergelijking in paragraaf 5 een grote overeenkomst met het Amsterdams van de 17e eeuw vertoont, is het Hollandse dialect
van Katwijk (De Vink 2004ab). Onderzoek van dit dialect laat een factor van
betekenis zien die volgens ons in andere literatuur over dit onderwerp niet
behandeld lijkt te zijn, namelijk het verschil tussen hoofd- en bijzinnen. Als
voorbeelden kunnen dienen:
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(20) ’t Is niet of ’t Klaes de Flink edaen had. (bijzin; Frik)
(21) Ick souw ’t niet gedaan hebben. (hoofdzin; Griane)

Coussé & De Sutter (dit nummer) die de tot op heden uitgebreidste diachrone
studie presenteren, behandelen alleen “tweeledige werkwoordclusters [...] in
de bijzin”. En De Sutter (2009) die zeer uitvoerig en statistisch onderbouwd
een verscheidenheid van factoren analyseert, doet dat enkel voor “clause final
verb clusters consisting of a finite auxiliary verb and a participle.” (p. 225).
De combinatie van een finiet werkwoord en het aantal van 2 werkwoorden in
het cluster betekent impliciet dat het alleen om bijzinnen gaat. Ook Boonen
(2007) behandelt het contrast hoofd-bijzin niet.
De Vink (2004b: 230-239) evalueert de woordvolgorde in clusters van
twee werkwoorden voor hoofd- en bijzinnen wel afzonderlijk. Hij komt tot de
volgende relatieve voorkeur voor de groene volgorde (idem: 239):
1) bijzin met verleden deelwoord		 95%
2) hoofdzin met verleden deelwoord 89%
3) bijzin met infinitief						 51%
4) hoofdzin met infinitief					  8%
Beide contrasten, zowel die tussen verleden deelwoord en infinitief als tussen hoofdzin en bijzin zijn voor het Katwijks significant. Het verschil tussen
clusters met verleden deelwoord en infinitief is ook voor het Amsterdams van
de 17e eeuw significant en is behandeld in paragraaf 4.1. Hier is aansluitend
getoetst of het verschil tussen hoofd- en bijzinnen relevant is.
De aangetroffen verdeling is als volgt:
				hoofdzin			bijzin
‘groen’			  7				 52
‘rood’				 25				 56
[2-zijdige Fisher’s Exact toets: p = 0,009]
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Er blijkt net als in het 20e-eeuwse Katwijks sprake te zijn van een significant
verschil tussen hoofd- en bijzinnen. In hoofdzinnen is de rode volgorde duidelijk oververtegenwoordigd. Het type zin (hoofd- of bijzin) is dus een factor
van betekenis.13

5. Parallellen in moderne dialecten en ouder Hollands
Hoewel alle drie auteurs geboren en getogen zijn in Amsterdam, zijn ze niet
alle drie uit Amsterdamse ouders. De vader van Coster was Adriaen Lenarts
Coster uit Montfoort. Zijn moeder was waarschijnlijk wel Amsterdamse, al zijn
zijn ouders in Emden getrouwd (P.C. Molhuysen en P.J. Blok, 1924). Bredero’s
ouders waren Amsterdammers, al is niet geheel duidelijk of ze dat door geboorte waren (Frederiks e.a. 1888). Over Tengnagels nadere afkomst vonden
we niets vermeld.
De belangrijkste verschillen tussen Bredero en Tengnagel enerzijds en
Coster anderzijds zijn dat Coster vrijwel uitsluitend rode volgordes gebruikt
in de combinatie met een modaal hulpwerkwoord tegen gemengd bij de andere twee en dat Coster geen voorbeelden van groene volgorde heeft bij een
combinatie met een aspectueel of peceptiewerkwoord. Costers patroon komt
overeen met de woordvolgorde zoals die tegenwoordig in België meestal ge-

13 Een test op zinstype op clusters met 2 werkwoorden met een infinitief als hoofdwerkwoord voor alleen de auteurs Tengnagel en Bredero (n = 78) geeft een p-waarde
van 0,011 in een tweezijdige Fisher’s Exact-test. Voor een dergelijke beperking van de
dataset valt iets te zeggen omdat:
1) bij Coster al 97% van alle variatie verklaard wordt op basis van de tegenstelling
infinitief vs. verleden deelwoord van het hoofdwerkwoord;
2) Bredero en Tengnagel bij combinaties met een voltooid deelwoord ook voor 86%
groene volgordes gebruiken.
Voor Coster als geheel valt dus weinig toegevoegde waarde te verwachten van een
hoofdzin-bijzinverschil, net zo min als voor Bredero en Tengnagel in de combinaties
met een voltooid deelwoord. Daar waar wel variatie in werkwoordsvolgorde bestaat, in
zinnen met een infinitief, blijkt een hoofdzin een sterk uitsluitend effect te hebben op
de groene volgorde: slechts 1 op de 12 voorbeelden heeft een groene volgorde, de rest
is rood. Voor de bijzinnen is die verhouding respectievelijk 32:34.
Hoewel we hier niet verder op de oorzaken van het verschil in kunnen gaan, willen we wel een hypothese opperen. In paragraaf 4.2. bleek dat zinnen met een cluster
van 3 of 4 werkwoorden hoofdinitieel zijn. ‘Complex’ leidt dus blijkbaar tot ‘rood’. Een
hoofdzin met een cluster van 2 werkwoorden heeft een werkwoord meer, namelijk het
finiete werkwoord in V2 positie, dan een bijzin met 2 werkwoorden, waar het finiete
werkwoord onderdeel van het cluster is. Als het gaat om het totale aantal werkwoorden in de zin is een hoofdzin met een werkwoordcluster van 2 dus complexer dan een
bijzin met een werkwoordcluster van 2. Of dit verband ook echt bestaat en waarom dat
verband dan zou bestaan, verdient nader onderzoek.
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bruikt wordt, althans, voor de onderzochte items: kaart 5F. Voor de rest staat
Coster met name dicht bij het Standaardnederlands; uitdrukkelijk Zuidnederlandse verschijnselen, zoals een hoge mate van clusterdoorbreking, ontbreken
(Barbiers e.a. 2008, dl 2: 32). Het ogenschijnlijk ‘Zuidnederlandse’ uitzien van
Coster is met name te danken aan zijn uitdrukkelijke groene volgorde bij de
combinaties met een voltooid deelwoord.
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Figuur 5: De relatie tussen Bredero en Tengnagel enerzijds en Coster anderzijds
tot de werkwoordsvolgordes in de moderne dialecten.
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Toelichting bij figuur 5:
60

De kaarten in figuur 5 laten zien welke 20e-eeuwse dialecten patronen in de
werkwoordsclusters laten zien die vergelijkbaar zijn met die bij Bredero, Tengnagel en Coster. Daarmee is uitdrukkelijk niet bedoeld dat de auteurs uit die
gebieden afkomstig moeten zijn, want ook de dialecten zijn sinds de 17e eeuw
veranderd.
Kaart A toont de spreiding van rode en groene volgordes in de zin : “dat is de
man die het verhaal heeft verteld” (sand zin 371): hulpwerkwoord met voltooid
deelwoord. De waarde 1.0 betekent 100% groene, 0.0 = 100% rode volgorde.

Kaart B toont volgens hetzelfde procédé de volgorde van werkwoorden met een
inchoatief aspectueel gebruik van gaan: “Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen” (sand zin 213). In het Friese kerngebied wordt hier niet gean (‘gaan’) gebruikt, maar sille (‘zullen’; wel met de groene volgorde) omdat gean in het Fries
niet op deze aspectuele manier gebruikt wordt (zie de discussie in par. 4.1).
Kaart C toont volgens hetzelfde procédé de volgorde in een werkwoordgroep
met een infinitief en modaal hulpwerkwoord: “Niemand mag het zien, dus ik
vind dat jij het ook niet mag zien” (sand zin 339).

Kaart D toont het gebied waar de verhouding tussen de rode en groene volgorde
in de combinatie met een modaal hulpwerkwoord rond de 50-50% ligt. Dat is
immers de verhouding die bij Bredero en Tengnagel aangetroffen is. Gebieden
met precies 50-50% verdeling zijn donker (waarde 1) en gebieden met volledig
groene of volledig rode volgorde zijn licht (waarde 0).

Kaart E geeft weer welke gebieden dezelfde verdeling hebben van hulpwerkwoord + voltooid deelwoord en modaal hulpwerkwoord + infinitief als Bredero
en Tengnagel (kaart A + kaart D). Maximale overeenstemming is donker (waarde 2) minimale overeenstemming is licht (waarde 0). Bredero en Tengnagel
hebben incidenteel gebruik van aspectueel gaan met een groene volgorde. Het
gebied waar die combinatie een groene volgorde heeft, is met een donkergrijze
lijn begrensd.
Kaart F laat het resultaat zien van een vergelijkbare samenvoeging voor Coster.
Omdat Coster (vrijwel) altijd de rode volgorde gebruikt in de combinatie van
een modaal hulpwerkwoord met een infinitief levert in deze kaart de optelling
van ‘groen’ in kaart A en ‘rood’ in kaart C de maximale waarde 2 op. Coster gebruikt bij aspectuele hulpwerkwoorden altijd de rode volgorde. Dat gebied is
met een donkergrijze lijn aangegeven.
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Er zijn redenen om aan te nemen dat Holland in vroeger tijd ook overwegend
groene volgordes had in combinaties met een voltooid deelwoord. Het diffuse
patroon van ‘rood’ in Holland en Utrecht in kaart 5A waarbij de rode volgordes
rond de grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht) clusteren, tegenover
‘groen’ in perifere plaatsen als Huizen, Spakenburg en Katwijk, kan op een betrekkelijk recent patroon duiden. Coussé & De Sutter (dit nummer: grafiek 7
en 8) vermelden dat de rode volgorde in clusters met een voltooid deelwoord
betrekkelijk laat opkomen; in het kerngebied Brabant in de 15e eeuw, in Holland pas in de late 16e eeuw. De overheersend groene volgorde bij alle drie
vroeg-17e-eeuwse Hollandse auteurs past in dat beeld.
Wanneer we rekening houden met het feit dat kaart 5A in de 17e eeuw
waarschijnlijk vrijwel helemaal ‘groen’ was, dan past Costers zinsbouw goed
in het ‘Rijnland’, dat wil zeggen Hollands van beneden het IJ. De herkomst van
zijn vader uit Montfoort, op de grens van Zuid-Holland en Utrecht, sluit daar
goed bij aan, maar ook als variëteit van het Amsterdams is Coster niet vreemd.
Zijn Zuid-Hollandse syntaxis wordt ook weerspiegeld in zijn gematigd Hollandse lexicale fonologie en morfologie (zie tabel 1).
Voor Bredero en Tengnagel ligt het anders. De Limburgse en Oostnederlandse verbindingen uit kaart 5E kunnen buiten beschouwing blijven. Interessanter is de match met de Hollandse kust en de Zaanstreek. Met name de Zaanstreek is een typisch overgangsgebied tussen dialecten met groene volgordes
in combinaties met voltooid deelwoorden en infinitieven en aspectueel gaan
en dialecten met veel meer rode volgordes in alle combinaties (zie ook Hoekstra 1994b). Ook het Katwijks heeft als archaïsch Hollands dialect veel ‘groen’
maar lijkt bij gaan toch de rode volgorde te kiezen, bijvoorbeeld:14
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(22) Hij moch ’t in ’t geheel iet gaen zitte, van de burregemàèster.

(23) Zie je nou wel, menàèr, zou je nou die jonge gaen gelòòve, die te dom is
		 om voor de duivel te danse?
Wanneer we voor het Amsterdams van de 17e eeuw dus, net als bij Coster,
uitgaan van de groene volgorde in de combinatie met een voltooid deelwoord,
valt Amsterdam voor Bredero en Tengnagel precies op zijn plek in de overgang
van rood-groen bij modalen en hulpwerkwoorden van aspect en perceptie, zoals gaan.
Grafiek 6 van Coussé & De Sutter (dit nummer) biedt de mogelijkheid om
de clustertypes van de Amsterdammers te vergelijken met het corpus van nar-

14 Katwijk komt niet voor in het materiaal van de sand-zin 213. De aangehaalde citaten komen uit Katteks, om ‘t te bewaere voor ‘t naegeslacht (http://www.katwijkswoordenboek.nl/tekstcd.html).
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ratieve teksten uit Holland uit de periode 1600-1649 van Coussé & De Sutter
(dit nummer: par. 4.2, grafiek 4; vergelijk in dit artikel met de cijfers in par. 4.1,
tabel 3). Voor clusters met een voltooid deelwoord laten de narratieve teksten
een aandeel van ca. 75% groene volgorde zien, voor combinaties van een modaal met een infinitief ca. 40%. Zowel Coster als Bredero-Tengnagel (in combinatie) verschillen niet substantieel van die verhoudingen, met uitzondering
van de woordvolgorde met een modaal bij Coster. Die heeft daar slechts 13%
groene volgordes (n = 8), maar het verschil is niet significant,15 net zo min als
de overige verschillen.

6. Syntaxis van Hollandse dialecten en de aanwezigheid van Fries
substraat
Syntaxis wordt beschouwd als een goede indicator van substraatwerking. Volgens de stabiliteitshiërarchie van Van Coetsem-Van Bree (zie Van Bree & Versloot 2008: 29 ff.) behoort de syntaxis tot de stabiele onderdelen van taal, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld het lexicon. Bij taalwisseling worden met name
de stabiele elementen vanuit de oorspronkelijke moedertaal overgedragen
naar de nieuw te leren doeltaal.
Het Westfries wordt in de 19e en vroege 20e eeuw gekenmerkt door groene volgordes (hoofdfinaal), alsmede door het ontbreken van ipp en het hebben van een apart gerundium. Dit zijn allemaal eigenschappen die het deelt
met het 20e-eeuwse Fries (Hoekstra 1994a). Verder kende het Westfries een
subtiele alternantie tussen infinitief of gerundium in de combinatie met gaan
en blijven waarbij de contexten waar het Fries deze werkwoorden toestaat en
dan in combinatie met een gerundium, ook in het Westfries een gerundium bij
zich krijgen (Hoekstra 1995).
De rest van Holland heeft daarentegen meer rode volgordes, kent ipp en
geen gerundium. Het Amsterdams van de vroege 17e eeuw sluit zich bij die
laatste groep aan en vertoont uitdrukkelijk geen sporen van ‘Friese’ constructies, zoals het Westfries die wel heeft. Door Weijnen (1984), Hoekstra
(1994a) en Van Bree (1994, 1997) zijn de syntactische kenmerken van het
Westfries toegeschreven aan Fries substraat. Syntactische verschijnselen in
het Westfries die het deelt met het Fries zouden kunnen duiden op het feit
dat de sprekers van Westfriesland vroeger Fries spraken en bij het aanleren
van Nederlands/Hollands syntactische verschijnselen uit hun oorspronkelijke
moedertaal hebben behouden. Die verschijnselen zijn onderdeel uit gaan maken van de Westfriese grammatica.
Volgens Heeroma (1935: 121), die fonologische en enkele morfologische
verschijnselen van Hollandse dialecten onderzocht heeft, is het Westfries in
15 Tweezijdig Fisher’s Exact: p = 0,57.

Versloot, Hengst & Huisman – Werkwoordvolgordes
03_Versloot_64-1.indd 62

09-09-13 11:59

de grond niet Frieser dan de rest van het Hollands. Het Hollands in Noorden Zuid-Holland vormde – nog steeds volgens Heeroma – een “ingwaeoons”
taalgebied, waarvan het Noordhollands als restgebied over is. Heeroma gebruikt laat-Middelnederlands oorkondenmateriaal om dat te onderbouwen.
Het Westfries is in die visie meer een relictgebied van een ouder stadium van
het hele Hollands dan dat het een bijzondere vorm van Hollands-Fries taalcontact zou weerspiegelen. Waar Heeroma de eenheid van het oudere Hollands
benadrukt, kan volgens de huidige stand van het onderzoek voor heel Holland,
zeker tot de Oude Maas, middeleeuws Fries substraat aangenomen worden
(recent nog Bremmer 2008: 295).
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We hebben te maken met de volgende waarnemingen en interpretaties:

1. Het laat-middeleeuwse Hollands is in hoge mate een eenheid (Heeroma);
2. Het hele Hollands is een Frankisch dialect op Fries substraat (Bremmer);
3. Syntactische kenmerken zijn goede indicatoren voor substraatwerking
(Van Bree);

Hoewel Heeroma zelf zeer weifelend was als het ging om stelling 2, kunnen
we zijn conclusie over de betrekkelijke eenheid van het oudere Hollands die
onderbouwd wordt door het oorkondenmateriaal wel koppelen aan de nieuwere opvattingen over Fries substraat. In combinatie met stelling 3 kan dan
de verwachting uitgesproken worden dat we in heel Holland syntactische verschijnselen mogen verwachten die lijken op die van het Fries. In de 20e eeuw
komen die verschijnselen alleen in het Westfries voor. Voor de door Heeroma
onderzochte fonologische en morfologische verschijnselen geldt dat ze na de
middeleeuwen grotendeels uit Zuid-Holland verdwenen zijn. Dat kan met de
syntactische substraatverschijnselen uit het Fries ook gebeurd zijn, al is dat
strijdig met het idee dat de syntaxis stabiel is.
Op basis van de discrepantie tussen de historisch reconstrueerbare geografische omvang van het Friese substraat (heel Holland) en de beperkte omvang van de ‘Friese’ syntactische verschijnselen (alleen Westfries), kunnen de
volgende hypothesen geformuleerd worden:
1. Heel Holland bezat vroeger op zijn minst een aantal van de genoemde syntactische kenmerken als gevolg van Fries substraat. Na de middeleeuwen
zijn veel Hollandse kenmerken (inclusief de Friese substraatkenmerken in
de syntaxis) tot het noorden beperkt geraakt: in dit geval zegt het moderne
kaartbeeld alleen iets over de intensiteit en de richting van de verspreiding
van ‘niet-Friese’ syntactische kenmerken vanuit het zuid-oosten en was de
substraatwerking in aanleg overal even sterk;
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2. De substraatwerking in de syntaxis heeft een beperkte houdbaarheid en is
alleen nog zichtbaar waar de taalwisseling niet al te lang geleden plaatsgevonden heeft: in dit geval markeren de gebieden met genoemde ‘Friese’
syntactische kenmerken het gebied waar het Fries betrekkelijk kortgeleden verdwenen is;
3. Als variant op 2: de demografische verhoudingen waren in het zuiden van
Holland dusdanig dat het Friese element niet noemenswaardig is en dus
nagenoeg geen invloed heeft gehad op het later gevormde Hollands;
4. De genoemde syntactische overeenkomsten tussen het Fries en Westfries
mogen niet gekoppeld worden aan substraatwerking van het in de middeleeuwen in Holland gesproken Fries.

In hypothese 1 gaat het om een ‘onthollandsing’ vanuit het zuiden, waarbij de
syntactische kenmerken die vanuit het Friese substraat in eerdere fase onderdeel van het Hollands zijn gaan vormen, verdwijnen door invloed van zuidelijkere (Brabant) en oostelijkere (Utrecht) variëteiten van het Nederlands. In
hypothese 2 is het voorkomen van de substraatkenmerken direct gekoppeld
aan het moment van ‘ontfriesing’. Zowel onder hypothese 1 als hypothese 2
kan men verwachten dat oudere variëteiten van Hollands uit het gebied ten
zuiden van Westfriesland meer ‘Friese’ verschijnselen vertonen dan in de 20e
eeuw. Als deze hypothesen zouden kloppen, dan doet zich het merkwaardige
verschijnsel voor dat de syntaxis – die geacht wordt stabiel te zijn – sterker
‘onthollandst’ is dan bijvoorbeeld de lexicale fonologie of de woordenschat:
Zaans en Markers bijvoorbeeld zijn in hun lexicale fonologie net zo Hollands
als het Westfries, maar wijken op genoemde syntactische kenmerken van het
Westfries af.16
Hypothese 2 is in mijn ogen onwaarschijnlijker dan hypothese 1. In Versloot (2003) heb ik getracht aannemelijk te maken dat het Fries in NoordHolland in het begin van de 17e eeuw nog in Waterland, boven Amsterdam,
gesproken werd. Ook in het gebied rond Schagen, dat in Westfriesland ligt,
werd toen mogelijk nog Fries gesproken. Toch is het Waterlands dialect in de
20e eeuw zeker ook in syntactisch opzicht veel minder ‘Fries’ dan het Westfries. Het 20e-eeuwse patroon van dialectvariatie, met inbegrip van die van de
syntactische kenmerken, lijkt dus eerder een geografisch homogene ‘onthollandsing’ van zuid naar noord te weerspiegelen dan het moment waarop de
16 Aangetekend zij dat de meeste door Heeroma onderzochte 18 verschijnselen geen
frisismen zijn (vergelijk ook Versloot 2012), maar regionale varianten van het Frankisch. Omdat de sprekers dat verschil toch niet kenden, mogen we aannemen dat alle
kenmerken van het oudere Hollands die verschillen van de standaartaal (in wording)
in gelijke mate aan ‘onthollandsing’ bloot hebben gestaan.
Versloot, Hengst & Huisman – Werkwoordvolgordes
03_Versloot_64-1.indd 64

09-09-13 11:59

taalwisseling Fries-Nederlands plaatsvond, hetgeen geografisch veel onregelmatiger verliep.
Er is van verschillende kanten gewezen op de grootschalige ontginning
van het Hollands-Utrechtse veengebied tussen ca. 1000 and 1300 die geleid
heeft tot veel niet-Friese nieuwkomelingen die het Friese aandeel dusdanig
overvleugeld zouden hebben dat in de taal geen Friese substraatkenmerken
te verwachten zijn (zie Bremmer 2008: 296): hypothese 3.17 Dit scenario heeft
echter betrekking op delen van Zuid-Holland. Als het gaat om duidelijk zichtbaar Fries substraat in het Hollands, dan wordt de grens meestal langs het IJ
getrokken (bijv. Van Bree 1997:23; Bremmer 2008: 299), terwijl de syntactische grens nog noordelijker loopt: langs de zuidgrens van Westfriesland. Een
deel van de ontginners in het zuiden was overigens wel degelijk lokaal, terwijl
onder de mensen die van verder weg kwamen ook weer mensen van boven
het IJ kwamen – in die tijd dus waarschijnlijk nog friestaligen (Vreeken 2001:
1-2).
De mogelijkheid van hypothese 4 is door Bremmer (2008: 297 ff.) al eens
geopperd. De syntaxis wordt als een relatief stabiel kenmerk van taal beschouwd als het om snelheid van verandering gaat – veel stabieler dan bijvoorbeeld lexicaal materiaal. Misschien wordt de stabiliteit van de syntaxis
wel overschat en reikt de pols lang niet ver genoeg om uitspraken over laatmiddeleeuws of zelfs nog vroeg-modern substraat mogelijk te maken.
De uitkomsten van het onderzoek naar het Amsterdams laten zien dat de
verwachting van hypothese 1, 2 en 3, dat oudere variëteiten van Hollands uit
het gebied ten zuiden van Westfriesland meer ‘Friese’ verschijnselen vertonen
dan in de 20e eeuw, in ieder geval niet door het Amsterdams van de vroege
17e eeuw bevestigd wordt. De enige verschuiving die over die 300 jaar waar
te nemen valt, is dat wat rond 1600 nog voor Amsterdam gold, in de 20e eeuw
in meer archaïsche Hollandse dialecten als Katwijks en Zaans aangetroffen
wordt – althans voor zover het Bredero en Tengnagel betreft. Nu is de gradient
van modern-platteland naar oud-stad volgens de algemene inzichten van de
sociolinguistiek de minst steile: het valt te verwachten dat een stedelijke variëteit uit het verleden, die in zijn tijd modern geweest zal zijn, relatief dicht
staat bij een verwante, recentere plattelandsvariëteit die voor behoudend
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17 Een reviewer gaat nog verder door te stellen: “Je zou de uitkomsten van het onderhavige artikel (geen ‘Friese’ syntactische kenmerken in de Hollandse dialecten) als
een aanwijzing kunnen interpreteren dat er in de Hollandse dialecten, afgezien van het
West-Fries, nauwelijks sprake is van Fries substraat en dat er dus geen grootschalige
Fries-Frankisch/Nederlandse taalwisseling heeft plaatsgevonden.” Volgens het scenario van een kleine autochtone groep tegenover een grote groep immigranten kun je
wel degelijk een wisseling van taal (en cultuur) hebben, zonder dat de nieuwe taal veel
sporen van de oude draagt.
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doorgaat. Uiteraard zouden we graag meer weten over het Hollands zoals het
rond 1600 in Katwijk, aan de Zaan of in Westfriesland gesproken werd, maar
daar komen we niet makkelijk meer achter. Vergelijken we het Amsterdams
van de 17e eeuw met het moderne Standaardnederlands dan zijn de verschillen trouwens ook niet geweldig groot: iemand met de syntaxis van Bredero en
Tengnagel geldt ook nu nog niet als opvallend of afwijkend.
Alles bij elkaar levert het 17e-eeuwse Amsterdamse materiaal geen enkele aanwijzing op voor de aanname dat heel Holland vroeger de meer Friesgetinte syntaxis had die later nog in Westfriesland gevonden kan worden. In
dat geval komt hypothese 4 in beeld: verschillende van de door Hoekstra en
Weijnen genoemde syntactische verschijnselen kunnen niet zomaar als substraatverschijnsel uit het middeleeuwse Fries geïnterpreteerd worden. Als,
zoals Bremmer constateert, verschillende van de genoemde constructies in
het middeleeuwse Fries van de huidige provincie Fryslân en oostelijker niet
overgeleverd zijn, dan mogen die niet zomaar tot de syntaxis van het middeleeuwse Fries gerekend worden. In dat geval hoeft het ook niet te verbazen dat
ze niet als substraatverschijnsel in het Hollands voorkomen. Bremmer noemt
als voorbeeld de constructie met hulpwerkwoord + te + gerundium.
Westfries:
(24) ik blaif te slepen18

Wij kunnen daaraan toevoegen de niet exclusief groene woordvolgorde in ouder Fries, niet alleen van de 16e tot en met de 18e eeuw, waar sprake van
Nederlandse interferentie zou kunnen zijn (Hoekstra 2010), maar ook al in
bijvoorbeeld de 14e eeuw.19 Op basis van het voorkomen in alle variëteiten van
het Fries (ook het Oost- en Noordfries) van een gerundium en in het bijzonder
zijn preciese syntactische distributie (Hoekstra 2001: 784), moeten we aannemen dat dit een pan-Fries verschijnsel is geweest dat ook in het Fries van
Holland voorkwam.
Met andere woorden, niet alle kenmerken van de (West)Friese kenmerken
van werkwoordsclusters kunnnen zonder meer tot in de middeleeuwen teruggeprojecteerd worden. Ook de syntaxis van het Nederlands is op dit gebied bij
uitstek niet constant (Coussé & De Sutter, dit nummer).
18 Bremmer schrijft slapen.
19 In de oudste tekst uit het huidige Fryslân, het Oude Schoutenrecht, die gedateerd
kan worden op de late 13e eeuw (Versloot 2008: 75), komen heel enkel rode woordvolgordes voor, zoals in het fraaie doublet (Steller 1926: 28): ief hi naut ni weIle kuma
[...] ief hi naut kuma ni wolle ‘als hij niet wil komen’. Volgens Bor (1971) die een 15e
eeuws afschrift van de tekst heeft geanalyseerd, ligt het aandeel ‘rode’ volgordes op
circa 10%.
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Er is in de literatuur meermaals gewezen op een “verband [is] tussen de
aanwezigheid van ipp en de aanwezigheid van een prefix op voltooide deelwoorden” (zie: Hoekstra & Taanman 1996, 13-14, ook voor referenties). Hetzelfde artikel wijst op een verband tussen ipp en woordvolgorde. Alle Friese
variëteiten, alsmede het Westfries, hebben geen prefix in het voltooid deelwoord. Mogelijk hangen zaken als gerundium, wijdere toepassing van constructies met te dan in het Nederlands (zoals in 24), geen ipp en radicale doorvoering van hoofdfinale woordvolgorde met elkaar samen. Het Fries verloor
de laatste resten van ge- pas in de 14e eeuw, wat mogelijk een voorwaarde
was voor een verdere ontwikkeling op syntactisch gebied van de genoemde
verschijnselen. Een groot deel van Holland, waar het Fries toen al uitgestorven was of verregaand geïsoleerd was (zoals in Waterland) heeft die doorontwikkeling van de Friese syntaxis niet meer automatisch meegemaakt. Ook de
meer zuidelijke Hollandse dialecten die (g)e- nog behouden hadden of (her)
invoerden vanuit het Brabants en Utrechts maakten de verdere ontwikkeling
van de Friese syntaxis niet mee of ‘ontfriesten’ verder.
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Kortgezegd leidt deze verkennende beschouwing tot de volgende tentatieve
conclusies:

• Het middeleeuwse Fries zoals in Holland gesproken, bezat niet alle syntactische kenmerken van het huidige Fries zoals gesproken in Fryslân die hier
eerder aangehaald zijn in verband met het Westfries;
• Ook bij syntactische substraatwerking vanuit het middeleeuwse Fries in het
Hollands zullen daarom grote delen van het Hollands niet alle ‘Friese’ syntactische kenmerken bezeten hebben die we wel kennen uit het Westfries;
• Alleen daar waar het prefix ge- helemaal verdween, kon zich in de late middeleeuwen een aantal syntactische verschijnselen doorontwikkelen. Dit hoeft niet
perse samen te vallen met het dan nog feitelijk friestalige gebied. Eerder valt
te denken aan een areaalverschijnsel dat alle daar aangetroffen taalvariëteiten
betrof (Sprachbund), met inbegrip van Hollandse variëteiten gesproken in de
kop van Noord-Holland (Westfries) en de Friese steden (Stadfries = Hollands!);
• Het over 600 of 700 jaar terugprojecteren van syntactische verschijnselen als
maat voor de geografische afgrenzing van historische substraatwerking, hetgeen op grond van de stabiliteitshiërarchie van Van Coetsem-Van Bree verleidelijk is, is waarschijnlijk een overschatting van de stabiliteit van het verschijnsel
syntaxis.
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7. Conclusie
Dit artikel behandelt de woordvolgorde in werkwoordclusters in de taal van
Amsterdam uit de 17e eeuw, waarvan we ons aan de hand van de kluchten van
Coster, Tengnagel en Bredero een beeld kunnen vormen.
Marginale, archaïsche Hollandse dialecten zoals thans nog gesproken in
Westfriesland, Marken of Katwijk hebben in het verleden deel uitgemaakt van
een dialectcontinuüm, waartoe ook het gesproken Amsterdams van de 17e
eeuw behoorde. Syntactisch is er in de 20e eeuw een vrij scherp contrast tussen het ‘Friese’ Westfries en de zuidelijkere Hollandse dialecten. Het blijkt dat
de woordvolgorde binnen werkwoordclusters in het 17e-eeuwse Amsterdams
vrij sterk overeenkomt met 20e-eeuwse dialecten aan de Zaan of het Katwijks
en valt binnen de bandbreedte van de huidige Nederlandse standaardtaal: zo
zijn er veel rode volgordes, er is ipp en er bestaat geen apart gerundium. Verder wijkt de spreektalig bedoelde taal van de kluchten in dezen niet wezenlijk
af van geschreven narratieve teksten uit Holland uit het begin van de 17e eeuw.
Binnen de groep van Amsterdamse auteurs heeft Coster een ‘zuidelijker’
profiel met vrijwel uitsluitend rode woordvolgordes, behalve in de combinaties van een hulpwerkwoord en een voltooid deelwoord. Bredero en Tengnagel gebruiken niet alleen in die laatste groep bij voorkeur ‘groen’ maar hebben
ook nog veel groene volgordes in combinaties met infinitieven.
Uitgaande van de reconstructie dat heel Holland en zeker het gebied rond
Amsterdam een middeleeuws Fries substraat heeft en van de stelling dat met
name syntaxis een sterke substraatwerking zou hebben, mag verwacht worden dat hoe verder men terug komt in de tijd, hoe sterker de zinsbouw van het
Hollands ‘Friese’ trekken moet krijgen. Voor Westfriesland wordt deze syntactische substraatwerking vaak genoemd (Van Bree 1997, Van Bree & Versloot 2008, Hoekstra (e.a.) 1994a, 1995, 1996). Tegen de verwachting in was
het 17e-eeuwse Amsterdams helemaal niet ‘Frieser’ als het gaat om de werkwoordsgroepen. Dat leidt tot twee hypothesen, namelijk 1) de kracht van syntaxis als substraatmarkeerder wordt mogelijk overschat voor de lange termijn
en 2) de syntaxis van werkwoordsgroepen van het 19e- en 20e-eeuwse Fries
en Westfries laat zich niet zomaar terugprojecteren naar de middeleeuwen,
hetgeen ook blijkt uit de vergelijking met het overgeleverde Oudfries.
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