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Voorwoord 

Toen ik in november 1987 als AIO begon had ik niet het flauwste vermoeden 
over de rooskleurige omstandigheden waaronder ik ruim twaalf jaar later zou 
promoveren. Ik vermoedde niet dat ik zo lang over mijn proefschrift zou doen, 
want ik was niet gewend ergens langer over te doen dan nodig was en het 
ontbrak mij niet aan planningscapaciteiten en doorzettingsvermogen. Veel 
minder kon ik vermoeden dat ik na twaalf jaar nog steeds werkzaam zou zijn 
aan een universiteit, sinds kort zelfs met uitzicht op een vast dienstverband. Ik 
kon niet weten dat ik na twaalf jaar op vijf Nederlandse universiteiten zou 
hebben gewerkt als docent taalkunde en taalbeheersing, als onderwijs-
ontwikkelaar, als taalkundig en onderwijskundig onderzoeker en als 
onderwijskundig adviseur. Tot slot had ik niet kunnen voorspellen dat ik twaalf 
jaar later bezig zou zijn om uit te groeien tot een expert op het gebied van de 
inzet van ICT in het universitaire onderwijs. 

In afwijking van de traditie wil ik allereerst iedereen bedanken die mij in de 
afgelopen twaalf jaar in mijn wetenschappelijke carrière ondersteund heeft. 
Dank aan mijn collega’s en studenten aan de Letterenfaculteiten van de 
Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit; 
aan de faculteit Technologiemanagement van de Technische Universiteit 
Eindhoven; aan het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, 
Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden van de Universiteit Utrecht en 
het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en 
Nascholing van de Universiteit Leiden. Zonder jullie was ik nooit zover 
gekomen. 

Mijn dank gaat uit naar mijn promotor Wim Klooster. Hij heeft in mijn 
ogen een unieke prestatie geleverd door sinds 1990 een promovendus te 
begeleiden die niet alleen niets geloofde van de door hem aangehangen 
theorieën, maar die ook erg onrustig bleek, en die bovendien sinds 1992 aan 
haar proefschrift bleef werken naast andere werkzaamheden die voor haar véél 
belangrijker waren. Wim, bedankt voor je tolerantie, je geduld en je gevoel voor 
humor. 

Ik dank mijn copromotor Joop van der Horst. Als hij niet zo’n goed oog 
had gehad voor interessante taalveranderingen en bereid was geweest om over 
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zo’n verandering een AIO-project aan te vragen en te begeleiden, zou ik dit 
proefschrift niet hebben geschreven. 

Mijn copromotor Geert Koefoed kruiste in 1994 mijn pad. Hij bleek niet 
alleen alle literatuur te kennen die ikzelf gelezen had, maar nog veel meer. Hij is 
degene geweest met wie ik de afgelopen jaren al mijn werk aan mijn proefschrift 
tot in de kleinste details doornam. Zonder hem had ik een proefschrift 
geschreven waarover ikzelf veel minder tevreden zou zijn geweest. 

Dank ook aan de overige leden van de promotiecommissie voor hun 
bereidheid om in de commissie deel te nemen. Dank in het bijzonder aan Piet 
van Reenen, die mij ook op andere momenten in het werken aan mijn 
proefschrift behulpzaam is geweest, en aan Remko Scha, bij wie ik mij begin 
jaren negentig mocht verdiepen in de rol van het connectionisme in de 
taalkunde. 

Mijn dank gaat uit naar Erica García, die mij op een cruciaal moment 
geholpen heeft bij het vinden van mijn weg in de taalkunde. Ik betreur het zeer 
dat onze samenwerking maar zo kort heeft mogen duren, en ik hoop dat je toch 
aanwezig zult zijn bij mijn promotie om de resultaten van jouw werk te 
aanschouwen. 

Velen hebben mij geholpen bij het verrichten van mijn promotie-
onderzoek. In het bijzonder ben ik dank verschuldigd aan Evert Wattel, die de 
statistische analyses uitvoerde en uitgebreid met mij besprak, en aan Alied 
Blom. 

Mijn directe collega’s maakten voor mij het werken aan de universiteit in al 
die jaren tot een feest. Ik dank de AIO’s en OIO’s van de vakgroep 
Neerlandistiek: Kees Hoekstra, Monique Prevaes, Hans Broekhuis, Marja 
Clement, Jan Komen, Saskia van As en Kees van Dijk, en mijn kamergenoten 
Jacomine Nortier en Connie Veugen. 

Een aantal mensen wil ik bedanken die in mijn carrière zijn opgetreden als 
reddende engel. Dank aan Fred Weerman, Carel Jansen, Ed Tan en Mike 
Hannay. 

Ik bedank mijn paranimfen Iris Mulders en Leonie Cornips. Het enorme 
aantal mensen dat ik voor mijn promotie heb uitgenodigd heeft hun werk aan 
het schrijven van de enveloppen, het beantwoorden van telefoontjes en het in 
ontvangst nemen van de cadeaus meer dan verdubbeld. 



 

 

ix

Het is moeilijk om voor Rob een dankwoord uit te spreken dat enigszins 
recht kan doen aan wat hij voor mij de afgelopen veertien jaar heeft gedaan. 
Toen ik tegen hem zei dat ik ‘misschien wel AIO zou kunnen worden’ is hij 
degene geweest die mij aangespoord heeft om aan dit avontuur te beginnen. Hij 
heeft mij steeds ondersteund bij het werken aan het proefschrift, ook toen 
allang duidelijk was geworden dat ik ook zonder de doctorstitel wel aan het 
werk zou kunnen blijven. In het algemeen heeft hij mij aangemoedigd om werk 
te blijven doen dat ik interessant vond, ook al bracht dat veel onzekerheid, stress 
en lange reistijden met zich mee. Ik zou Rob mijn verontschuldigingen kunnen 
aanbieden over de vele uren die ik aan mijn proefschrift heb besteed en niet aan 
hem. Dan zou ik echter doen alsof dat een individueel probleem was, en dat is 
niet zo. De mate waarin promovendi en hun partners moeten lijden onder het 
proefschrift, staat mijns inziens in geen verhouding tot het doel dat het 
proefschrift dient, het afleveren van een proeve van wetenschappelijke 
bekwaamheid. Gelukkig wordt dit steeds meer ingezien en het is dan ook te 
hopen dat er binnen afzienbare tijd maatregelen worden getroffen die 
toekomstige promovendi dit lot besparen. 

De verleiding om Reynaert, Tybeert of meneer Van der Poes te bedanken 
zal ik weerstaan. 





Verantwoording 

Bij het schrijven van dit proefschrift heb ik steeds dankbaar gebruik gemaakt 
van het commentaar van Geert Koefoed, Wim Klooster en Joop van der Horst.  

Hoofdstuk 2, ‘De geschiedenis van dat, wat en hetgeen in bijbelvertalingen’, 
verscheen eerder als artikel in Nederlandse taalkunde 2 (1997), p. 343-369. 
Dank aan de redactieraad en de uitgever voor hun toestemming om het artikel 
in mijn proefschrift op te nemen. Met dank aan de redactie van dit tijdschrift 
voor commentaar op eerdere versies van dit hoofdstuk. Dank aan Evert Wattel 
die de statistische berekeningen uitvoerde, en bij wie ik altijd terecht kon voor 
hulp bij het analyseren van de data, en aan Pieter van Reenen voor het 
beschikbaar stellen van en hulp bij het excerperen van het VU-corpus niet-
literair 14e-eeuws Middelnederlands. Dank tot slot aan Karina van Dalen-
Oskam voor het beschikbaar stellen van gegevens uit de elektronische versie van 
het corpus Gysseling. 

Bij het schrijven van hoofdstuk 3, ‘Eén vorm, één betekenis? Een case 
study naar vragend en relatief gebruik van which en what’ heb ik dankbaar 
gebruik gemaakt van commentaar van Alied Blom, Els Elffers, Barbara Fasting, 
Jadranka Gvozdanovic en Wim Honselaar. 

Hoofdstuk 4, ‘Over het interpretatieverschil tussen vragende en 
betrekkelijke bijzinnen’, verscheen eerder in E.H.C. Elffers-van Ketel, J.M. van 
der Horst en W.G. Klooster (eds.), Grammaticaal spektakel: artikelen 
aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep 
Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: 
Amsterdam University Press. P. 205-217. Ik dank de vakgroep Nederlands voor 
hun toestemming om dit artikel in mijn proefschrift op te nemen. 

Tot slot bedank ik Mike Hannay voor zijn hulp bij het schrijven van de 
Summary. 
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1 Inleiding 

1.1 INLEIDING 

Dit proefschrift gaat over taalverandering. De kern ervan wordt gevormd door 
de beschrijving van een specifieke verandering die zich de afgelopen eeuwen 
heeft voorgedaan in het Nederlands. Het gaat om een verandering bij het 
onzijdige vrije relativum, waarbij de vorm dat meer en meer werd vervangen 
door de vormen hetgeen en wat.  

In dit proefschrift komen diverse aspecten van deze verandering aan de 
orde. Allereerst is er een beschrijving van de verandering, waarin de betrokken 
vormen en talige contexten nauwkeuriger in kaart worden gebracht. Deze gaat 
vergezeld van een taalkundige analyse van de betrokken taalvormen. Dit houdt 
in: een analyse van de betekenis van de betrokken relativa dat, hetgeen en wat, 
en een analyse van het interpretatieverschil tussen wat als betrekkelijk 
voornaamwoord en wat als vragend voornaamwoord. Tot slot wordt in het 
laatste deel van dit proefschrift geprobeerd om een bepaalde visie op 
taalverandering te ontwikkelen. In deze visie staat de taalgebruiker centraal. Ik 
betoog dat de in taalkundige analyses vastgestelde concepten (in dit geval 
betekenissen en interpretatieverschillen) op de één of andere manier voor 
taalgebruikers reëel moeten zijn. De onderzoeker moet kunnen aangeven wat de 
waarde van de vastgestelde betekenissen en interpretatieverschillen is voor de 
taalgebruiker. Mijn conclusie is dat het zeer aannemelijk is dat er grote 
verschillen bestaan tussen taalgebruikers. Het is onwaarschijnlijk dat álle 
taalgebruikers bijvoorbeeld inzien dat vragend wat en betrekkelijk wat dezelfde 
betekenis hebben, of inzien dat er een verschil is in interpretatie tussen een 
vragende en betrekkelijke wat-zin. Er zullen echter enige of meerdere 
taalgebruikers zijn die dit wèl inzien. In die zin zijn de door mij vastgestelde 
betekenissen en interpretatieverschillen reëel. Taalverandering ontstaat doordat 
de resultaten van de analyses van enkelingen, de concrete output, door andere 
taalgebruikers als (ongeanalyseerde) norm worden overgenomen.  

In het vervolg van deze inleiding geef ik eerst een samenvatting van de vijf 
hoofdstukken waaruit dit proefschrift is opgebouwd. Daarna bespreek ik het 
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belang van dit proefschrift. Ik ga na voor welke bestaande inzichten dit 
proefschrift een ondersteuning vormt, en welke nieuwe inzichten in dit 
proefschrift naar voren komen. 

1.2 SAMENVATTING VAN DE HOOFDSTUKKEN 

1.2.1 SAMENVATTING VAN ‘DE GESCHIEDENIS VAN DAT, WAT EN HETGEEN 
IN BIJBELVERTALINGEN’ 

In het tweede hoofdstuk doe ik verslag van een kwantitatief onderzoek naar het 
gebruik van het onzijdig relativum met ingesloten antecedent in een vijftal 
bijbeledities die tussen 1399 en 1951 verschenen. Wat ik per editie aantrof kan 
als volgt worden samengevat: in de eerste editie (1399) wordt vrijwel uitsluitend 
dat als relativum met ingesloten antecedent gebruikt; een enkele keer wordt wat 
aangetroffen, meestal in de combinatie sowat; hetgeen komt nog niet voor. In de 
editie van 1538 is het aandeel van wat sterk opgelopen, tot bijna éénderde; ook 
zien we nu voor het eerst de combinatie hetgene dat, in ééntiende van de 
gevallen, waarin hetgene echter nog niet als relativum kan worden aangemerkt. 
Dat laatste is wel het geval in 1637 waarin hetgene en hetgene dat tezamen de 
meerderheid vormen; dat en wat komen nu ongeveer even vaak voor, en nemen 
tezamen 40 % voor hun rekening. In de editie van 1884 is dat vrijwel 
verdwenen, terwijl het aandeel van hetgeen onveranderd zo’n 60 % vormt. Dat 
is definitief verdwenen in 1951, en in deze editie stijgt het gebruik van wat tot 
zo’n 70 % (zie tabel 1).  
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Tabel 1 
Percentages onzijdige relativa in de bijbelvertalingen 

 dat wat hetgene dat hetgeen 

1399 87 13 - - 

1538 61 29 10 - 

1637 20 21 7 52 

1884 3 38 6 53 

1951 - 72 - 28 

 
 

Voor het verloop van deze verandering zijn drie soorten oorzaken 
aanwijsbaar: heranalyse, het opvullen van een ontstaan gat in het systeem, en 
een sociolinguïstische oorzaak. Heranalyse is verantwoordelijk voor het ontstaan 
van de combinatie al wat. Aanvankelijk, in de editie van 1399, werd al gezien 
als een ‘echte’ NP, en daarmee als antecedent: al kon (wat gebruikelijk was voor 
NPs in die periode) verbogen worden en het was mogelijk om al en relativum te 
scheiden. In de editie van 1637 zijn beide mogelijkheden echter verdwenen, wat 
erop wijst dat al niet langer als NP werd gezien. Dit ging samen met een 
verschuiving van relativum dat (in die periode het enige mogelijke relativum na 
een antecedent) naar relativum wat (in die periode alleen mogelijk wanneer het 
antecedent ontbrak). 

Heranalyse is ook de oorzaak van het ontstaan van relativum hetgeen. 
Wanneer hetgeen voor het eerst gebruikt wordt, in de editie van 1538, is dat 
steeds in de combinatie hetgene dat, wat erop wijst dat hetgene in die periode als 
antecedent werd gezien en dat als het relativum. Vanaf 1637 komt echter 
hetgeen ook zonder dat voor, waaruit blijkt dat hetgeen fungeert als relativum 
met ingesloten antecedent. Bovendien blijkt uit andere bronnen dat hetgeen in 
die laatste periode ook voorkomt als relativum na een antecedent 

De oorzaak voor het eerste voorkomen van hetgene dat is van een geheel 
andere orde. Preciezer gezegd gaat het niet om het ontstaan van de combinatie 
hetgene dat, want deze combinatie komt, zij het aanvankelijk zeer zelden, voor 
vanaf het vroegste Middelnederlands. Het gaat om de plotselinge stijging van 
het gebruik van hetgene dat in de 15e eeuw, waardoor hetgene dat vanaf de editie 
van 1538 ook voorkomt in mijn bijbelcorpus. De oorzaak hiervan moet gezocht 
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worden in het wegvallen van de combinatie dien dat, tot die tijd de 
gebruikelijke combinatie na een voorzetsel. In de loop van het 
Middelnederlands treedt echter deflexie op, waardoor dien verdwijnt. In die 
gevallen waar een verbogen vorm vereist is, met name na voorzetsels, wordt nu 
de rol van dien dat overgenomen door hetgene dat, en later door hetgeen. 

Tot slot is een sociolinguïstische oorzaak aanwijsbaar voor de terugval van 
het gebruik van hetgeen in de editie van 1951. Er zijn in die editie geen 
linguïstische factoren aanwijsbaar die de frequentie van hetgeen zouden kunnen 
beïnvloeden. Zo is er geen teruggang in het gebruik van relatieve zinnen na een 
voorzetsel, de context waarin hetgeen het meest voorkomt. De oorzaak voor de 
terugval van hetgeen moet gezocht worden in het feit dat hetgeen ervaren werd 
en wordt als een taalvorm die hoort bij formeel taalgebruik. De terugval van 
hetgeen past heel goed bij de algehele informalisering van de standaardtaal, en 
van de taal in de bijbel, die sinds het eind van de 19e eeuw waargenomen kan 
worden. 

Naar mijn mening is het belang van het onderzoek dat in dit hoofdstuk 
beschreven wordt, gelegen in de volgende punten. Ten eerste laat dit onderzoek 
zien hoe bruikbaar een bijbelcorpus is voor diachroon onderzoek dat zich 
uitstrekt over een zeer lange periode. Voor zover ik weet wordt het feit dat de 
inhoud en formulering van bijbelteksten gedurende vele eeuwen maar 
nauwelijks verandert, in diachroon onderzoek nauwelijks uitgebuit. Ik ken zelf 
slechts één meerdere eeuwen omvattend onderzoek naar relativa dat gebaseerd is 
op een (Engelstalig) bijbelcorpus (Montgomery 1989). Voor het Nederlands is 
mij geen diachroon onderzoek op basis van bijbelteksten bekend. Ten tweede 
brengt dit onderzoek een verandering waarvan tot nog toe slechts zeer globaal 
bekend was hoe deze verliep, nauwkeuriger in kaart. Deze studie vormt verder 
een ondersteuning voor de onder taalkundigen welbekende opvatting dat 
heranalyse een belangrijke oorzaak is van taalverandering. Tot slot laat deze 
studie zien dat men zich bij de bestudering van taalverandering niet kan 
beperken tot intern-linguïstische verklaringen. Ook dit laatste is algemeen 
bekend, maar in het diachronisch-taalkundig onderzoek wordt hier niet altijd 
naar gehandeld. 

In dit tweede hoofdstuk stond de beschrijving van de verandering van het 
onzijdige vrije relativum in het Nederlands centraal. Uit eerder onderzoek (Van 
der Horst 1988) was reeds gebleken dat de patronen waarlangs de verandering 
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van de (vrije en antecedentgebonden) onzijdige relativa dat en wat zich voltrekt, 
niet willekeurig zijn. Van der Horst laat zien dat in iedere periode geldt dat wat 
bij ‘onbepaalde’ antecedenten voorkomt, en dat bij ‘bepaalde’ antecedenten. Hij 
trekt vervolgens een parallel met vragend voornaamwoord wat en aanwijzend 
voornaamwoord dat, waarvan ook gezegd kan worden dat wat als vragend 
voornaamwoord ‘onbepaalder’ is dan dat als aanwijzend voornaamwoord. Van 
der Horst concludeert dat er in feite sprake is van één woord wat, dat een aspect 
van onbepaaldheid bezit, en één woord dat, dat een aspect van bepaaldheid bij 
zich draagt. 

Het onderzoek van Van der Horst was slechts gebaseerd op een klein 
corpus, en had alleen betrekking op de pronomina dat en wat. Ter 
ondersteuning van Van der Horsts conclusie dat relatief en aanwijzend dat 
verwant zijn, en relatief en vragend wat eveneens, verrichtte ik een vergelijkbaar 
onderzoek naar de Engelse pronomina which en what, die beide zowel relatief 
als vragend voornaamwoord kunnen zijn. De resultaten hiervan staan 
beschreven in het derde hoofdstuk. 

1.2.2 SAMENVATTING VAN ‘ÉÉN VORM, ÉÉN BETEKENIS? EEN CASE STUDY 
NAAR VRAGEND EN RELATIEF GEBRUIK VAN WHICH EN WHAT’ 

In het derde hoofdstuk laat ik zien dat het mogelijk is om aan ieder van de wh-
woorden which en what één betekenis toe te kennen, die van toepassing is op 
zowel het vragend als het betrekkelijk voornaamwoord met die vorm. De 
betekenis van which kan geformuleerd worden als: ‘er is sprake van selectie uit 
een set’; what betekent: ‘er is geen sprake van selectie uit een set’. Deze 
betekenissen staan voor de verschillende typen gebruik nader gespecificeerd in 
tabel 2: 
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Tabel 2  
De betekenis van which en what in verschillende typen gebruik 

vb type gebruik relati-
vum 

betekenis voorbeeld 

a vraag  which selecteer uit een set. Which hand do people usually write 
with (Karlberg 1954: 21)? 

b vraag  what selecteer niet uit een 
set. 

What eye can stand such a sight 
(Karlberg 1954: 21)? 

c bevel which selecteer uit een set. Be killed or kill; choose (decide) 
which you will [..]. (Karlberg 1954: 
33)  

d bevel what selecteer niet uit een 
set. 

Make what noise you will with your 
tongues, so it be not treason 
(Poutsma 1916: 962). 

e onzelfstandige 
relatieve zin 
met antecedent 

which er is geselecteerd uit 
een set. 

The Bible, which has been 
retranslated, remains a bestseller 
(Quirk et al. 1985: 1247). 

f onzelfstandige 
relatieve zin 
met ingesloten 
antecedent 

what er is niet 
geselecteerd uit een 
set. 

What once took a century now took 
only ten months (Collins COBUILD 
1991: 1659) 

g zelfstandige 
relatieve zin 
gaat vooraf aan 
de matrixzin 

what selecteert de zin 
waarnaar verwezen 
wordt niet uit een 
set. 

What surprises me, he didn’t inform 
his parents (naar Quirk et al. 1985: 
1117). 

h zelfstandige 
relatieve zin 
gaat vooraf aan 
of onderbreekt 
de matrixzin 

which selecteert de zin 
waarnaar verwezen 
wordt uit een set. 

Marvin and Terry - which is 
something I’ll never understand - 
were quarrelling within a month of 
their marriage and were separated 
within three months.(Quirk et al. 
1985: 1120) 

i zelfstandige 
relatieve zin 
gaat vooraf aan 
of onderbreekt 
de matrixzin 

what selecteert de zin 
waarnaar verwezen 
wordt niet uit een 
set. 

one poor girl who had either 
drowned herself, or rather what was 
more probable, had been drowned 
by him (Jespersen 1954: 114) 

j zelfstandige 
relatieve zin 
volgt op 
matrixzin 

which er is geselecteerd uit 
een set.  

Colin married my sister and I 
married his brother, which makes 
Colin and me double in-laws (Quirk 
et al. 1985: 1118) 

 



Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

7

Op verschillende punten betekent deze indeling een vooruitgang ten opzichte 
van eerdere studies. Ten eerste is de betekenisomschrijving van vragend which 
en what nauwkeuriger dan de omschrijving van which als verwijzend naar een 
beperkte set en what als verwijzend naar een onbeperkte set, zoals dit onder 
meer is gedaan door Quirk et al. Op deze laatste omschrijving bestaan een 
aantal uitzonderingen, die dan ook als zodanig door Quirk et al. worden 
aangemerkt, zoals het gebruik van which in retorische vragen zoals After all, 
which American has not heard of someone who, a few days after his or her annual 
check-up, suffered a heart attack?, waarin which verwijst naar een onbeperkte set 
(Quirk et al. 1985: 369-370). 

Quirk et al. (1985: 371) zijn van mening dat vragend what in sommige 
gevallen de vragende tegenhanger is van relatief which, namelijk in die gevallen 
waarin vragend what een identificerende NP oproept als in What’s her husband? 
He’s a film director, als tegenhanger van They thought he was a film director, 
which he was. In mijn indeling is er geen sprake van overeenkomst tussen 
vragend what en relatief which, maar hangen juist vragend what en relatief what 
(respectievelijk vragend which en relatief which) met elkaar samen. 

Door de indeling van de relativa volgens bovenstaande tabel, verdwijnen 
een aantal uitzonderingen die de meer traditionele indeling van Quirk et al. met 
zich meebrengt. Zo brengen Quirk et al. gevallen van het type (c) onder bij de 
relatieve zinnen met ingesloten antecedent (mijn categorie f), en moeten dan 
constateren dat in (c) bij wijze van uitzondering which gebruikt kan worden 
(Quirk et al.1985: 1057). Hoewel in (c) inderdaad sprake is van een relativum 
met ingesloten antecedent, is in dit geval het feit dat er sprake is van een bevel, 
en de overeenkomst tussen bevelen en vragen (waarin zowel what als which 
mogelijk zijn), bepalend voor de keuze van het wh-woord. 

Quirk et al. maken een onderscheid tussen comment clauses (mijn 
categorie g) en sentential relative clauses (mijn categorie h, i en j). Dit 
onderscheid verhindert hen echter om recht te doen aan de semantische 
overeenkomst tussen beide type zinnen, die ook door Quirk et al. worden 
opgemerkt; ook kunnen Quirk et al., zoals zij zelf aangeven, niet verklaren 
waarom, terwijl beide typen zinnen semantisch zo verwant zijn, in de comment 
clause what gebruikt wordt en in de sentential relative clause which (Quirk et al. 
1985: 1117-1120). In mijn indeling zijn deze problemen verdwenen: de 
semantische overeenkomst is verantwoord door beide typen te beschouwen als 
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zelfstandige relatieve zinnen; het gebruik van which en what is afhankelijk van 
de positie van de relatieve zin, omdat die bepaalt of de zin waarnaar verwezen 
wordt wel of niet uit een set wordt geselecteerd. 

Samengevat is het belang van dit hoofdstuk dat het een voorbeeld toevoegt 
aan eerder verrichte analyses waarbij aan één vorm één betekenis wordt gehecht, 
over woordsoortgrenzen heen (zie bijvoorbeeld Bolinger 1972, 1977; García 
1985, 1989; García and Van Putte 1990; Kirsner and Van Heuven 1980, 
1988). Het hoofdstuk laat het belang zien van een nauwkeurige omschrijving 
van de toegekende betekenis. En het laat het belang zien van een goede indeling 
van de diverse gebruiksgevallen van de betrokken taalvormen, die anders kan 
blijken te zijn dan wat men op grond van traditionele grammaticale indelingen 
zou verwachten. 

In dit hoofdstuk is gekeken naar overeenkomsten in de diverse 
gebruiksmogelijkheden van which en de systematische verschillen met het 
gebruik van what. Het bleek gerechtvaardigd om één vorm which te 
onderscheiden, met een eigen, unieke betekenis, en één vorm what. Dit 
impliceert bijv. dat het niet zinnig is om vragend which en relatief what met 
elkaar in verband te brengen, zoals Quirk et al. deden. Het betekent echter niet 
dat er geen systematisch verschil zou kunnen bestaan tussen een relatieve 
interpretatie (van hetzij which, hetzij what) en een vragende interpretatie. 
Intuïtief is een dergelijk verschil wel degelijk aanwezig. Over de aard van dit 
interpretatieverschil gaat mijn vierde hoofdstuk. 

1.2.3 SAMENVATTING VAN ‘OVER HET INTERPRETATIEVERSCHIL TUSSEN 
VRAGENDE EN BETREKKELIJKE BIJZINNEN’ 

Het vierde hoofdstuk gaat in op het verschil tussen vragende en relatieve wat-
zinnen. In dit hoofdstuk probeer ik dit verschil te omschrijven, en ik ga na 
welke aanwijzingen de context van de betrekkelijke bijzin levert voor de van 
toepassing zijnde interpretatie. Ook ga ik na wat de betekenis van dit verschil is 
voor taalgebruikers en welke consequenties dit heeft voor het optreden van 
taalvariatie en -verandering. 
Het onderscheidend kenmerk van vragende wat-zinnen is het volgende: 

Er is een (al dan niet geïmpliceerde) bij de handeling van het 
hoofdwerkwoord van de zin betrokken persoon die door de activiteit 
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waar het werkwoord van de hoofzin naar verwijst achter de identiteit 
van het door de wat-zin aangeduide komt (of die identiteit juist weer 
vergeet).  

Relatieve wat-zinnen worden gekenmerkt door de afwezigheid van een 
dergelijke persoon. 

Welke interpretatie in een concreet geval van toepassing is, is afhankelijk 
van meerdere factoren; het werkwoord van de matrixzin speelt daarbij wel een 
rol, maar is niet altijd beslissend. Er zijn weliswaar werkwoorden die een 
vragende interpretatie uitsluiten (zoals in: Hij at wat men hem voorzette), maar 
de werkwoorden die een vragende interpretatie toestaan, kennen daarnaast ook 
een relatieve interpretatie (vergelijk Ze ontdekte wat ik verborgen had). Andere 
aanwijzingen voor de van toepassing zijnde interpretatie zijn onder meer: de 
positie van de bijzin binnen de matrixzin: Hij gaf wat niet in orde was door 
(relatief) versus Hij gaf door wat niet in orde was (vragend of relatief); het 
optreden van er: We spraken over wat ons te doen stond (vragend of relatief) 
versus We spraken erover wat ons te doen stond (vragend). 

Tot slot behandel ik de vraag wat de betekenis van dit verschil is voor de 
taalgebruiker. Ik betoog dat het aannemelijk is dat er in het waarnemen van 
vragende en relatieve interpretaties verschillen zullen bestaan, zowel tussen 
verschillende taalgebruikers als tussen verschillende waarnemingen van één 
taalgebruiker. De éne taalgebruiker zal dit verschil nog wel waarnemen waar een 
andere geen verschil ziet, en dezelfde zin zal door de éne taalgebruiker een 
vragende bijzin worden genoemd, terwijl een ander de zin als een betrekkelijke 
bijzin beschouwt. 

Van belang voor het optreden van taalverandering is verder dat 
taalgebruikers in staat zijn om verschillende analogieën tussen zinnen te zien. 
Een taalgebruiker kan een onderscheid zien tussen vragende zinnen en relatieve 
zinnen. Dit vermogen ligt ten grondslag aan het verschil in gebruikte inleider 
van de bijzin in het Middelnederlands, namelijk wat voor vragende en dat voor 
betrekkelijke bijzinnen. Een taalgebruiker kan ook een onderscheid zien tussen 
(vragende en relatieve) zinnen zonder antecedent, en zinnen met antecedent. 
Het is dit vermogen dat ervoor verantwoordelijk was dat wat in het 
Middelnederlands ook gebruikt ging worden voor relatieve zinnen zonder 
antecedent. Om het geheel nog te compliceren kan een taalgebruiker een 
analogie zien tussen zinnen die beginnen met wat, maar ook tussen een dat-zin 
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en een wat-zin met een gelijke functie, zoals in het huis dat/wat daar staat. Dit 
laatste impliceert dat het één-vorm-één-betekenisprincipe soms wel opgaat, 
namelijk in het eerste geval, en soms niet, namelijk in het laatste geval.  

In de reeks van de vijf inhoudelijke hoofdstukken neemt het vierde 
hoofdstuk niet alleen in numeriek opzicht een middenpositie in. In het tweede 
en derde hoofdstuk stonden respectievelijk de beschrijving van het verloop van 
de dat-wat-verandering en de taalkundige analyse van de betekenis van which en 
what centraal. De vraag naar de rol van de taalgebruiker kwam niet aan de orde. 
Deze vraag is van groot belang. Taalverandering treedt immers op doordat 
taalgebruikers andere taalvormen gaan gebruiken, en een verklaring van de dat-
wat-verandering dient dan ook antwoord te geven op de vraag hoe het mogelijk 
was dat taalgebruikers wat in een bepaalde context gingen gebruiken waar deze 
voorheen niet voorkwam. Op dezelfde manier dient een analyse van which als 
‘selectief pronomen’ en what als ‘niet-selectief pronomen’ vergezeld te gaan van 
een beschrijving van de waarde die deze analyse heeft voor de taalgebruiker. 

In dit vierde hoofdstuk werd de taalgebruiker, zij het kort, geïntroduceerd. 
In het vijfde hoofdstuk staat de taalgebruiker centraal. Daar gaat het over de 
vraag of de taalgebruiker in het Middelnederlands sowat en dat als varianten zag. 

1.2.4 SAMENVATTING VAN ‘TAALVARIATIE ALS VOORWAARDE VOOR 
TAALVERANDERING: WAAROM DE VERANDERING VAN RELATIEF DAT 
NAAR WAT PAS NA HET VROEGMIDDELNEDERLANDS BEGINT’ 

Het vijfde hoofdstuk gaat over de vraag of de onzijdige relativa met ingesloten 
antecedent sowat en dat in het Vroegmiddelnederlands varianten waren. Op het 
eerste gezicht lijkt het aannemelijk dat twee vormen die op dezelfde plaats in de 
syntactische structuur van een zin gebruikt kunnen worden, varianten zijn. Ik 
laat echter zien dat sowat en dat in het Vroegmiddelnederlands geen varianten 
waren: de manieren waarop de twee relativa werden gebruikt is totaal 
verschillend, zodat het onmogelijk is dat taalgebruikers sowat en dat zagen als 
‘twee manieren om hetzelfde te zeggen’. Deze analyse wordt ondersteund door 
voorbeelden uit het Oudnederlands, Oudengels en Oudhoogduits, waarin w- 
en d-relativa evenmin als varianten kunnen worden aangemerkt. 

Het ontbreken van variatie tussen Vroegmiddelnederlands sowat en dat 
heeft een belangrijke consequentie. Taalvariatie is namelijk een voorwaarde voor 
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taalverandering, en dus ook voor de verandering van relatief dat naar wat. 
Omdat in het Vroegmiddelnederlands niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, 
betekent dit dat de verandering van relatief dat naar wat pas na het 
Vroegmiddelnederlands begon.  

Binnen de sociolinguïstiek is algemeen bekend dat functionele equivalentie 
(voorwaarde voor variatie) en gelijke syntactische functie lang niet altijd 
samengaan. Dit hoofdstuk voegt ter ondersteuning van dit inzicht een 
voorbeeld uit diachroon-taalkundig onderzoek toe. Ook wordt in dit hoofdstuk 
aandacht gevraagd voor de datering van het begin van een verandering in een 
variatiecontext, een aspect dat in maar weinig diachroon-taalkundig onderzoek 
aan de orde wordt gesteld. 

Dit vijfde hoofdstuk gaf tezamen met het tweede hoofdstuk een 
beschrijving van de dat-wat-verandering: het tweede hoofdstuk beschreef het 
verloop van de verandering, terwijl in dit hoofdstuk geprobeerd werd het begin 
van de verandering te dateren. Het derde en vierde hoofdstuk gingen over de 
vraag of één vorm één betekenis heeft. Het derde hoofdstuk beantwoordde deze 
vraag bevestigend: het is mogelijk om aan relatief which en vragend which 
dezelfde betekenis toe te kennen, die verschilt van de betekenis van what. Het 
vierde hoofdstuk liet zien dat het ook mogelijk is om aan één vorm, de bijzin 
die begint met wat, twee interpretaties toe te kennen, een relatieve en een 
vragende. Het wordt nu tijd om de dat-wat-verandering te koppelen aan het 
één-vorm-één-betekenisprincipe, om de vraag te stellen naar de rol van het één-
vorm-één-betekenisprincipe in de dat-wat-verandering. Dit wordt gedaan in het 
zesde en laatste hoofdstuk. 

1.2.5 SAMENVATTING VAN ‘HET ÉÉN-VORM-ÉÉN-BETEKENISPRINCIPE IN 
TAALVARIATIE EN TAALVERANDERING’ 

Het laatste hoofdstuk gaat over het één-vorm-één-betekenisprincipe in 
taalvariatie en taalverandering. In dit hoofdstuk laat ik zien dat het aannemen 
van een één-vorm-één-betekenisprincipe zowel zinnig als plausibel is. De 
aanname is zinnig, omdat men met behulp van een één-vorm-één-
betekenisprincipe een tweetal aspecten van het gebruik van vragende en 
relatieve zinnen kan verklaren, namelijk de overeenkomst tussen vragend en 
relatief wat en de distributie van relatief dat en wat. De aanname is ook 
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plausibel; ik laat zien dat een één-vorm-één-betekenisprincipe voortvloeit uit 
handelingen van taalgebruikers. 

Wanneer men aanneemt dat er naast een vragend voornaamwoord wat een 
apart betrekkelijk voornaamwoord wat bestaat, wanneer men dus aanneemt dat 
hier sprake is van twee homoniemen, dan heeft men geen verklaring voor de 
overeenkomst in vorm tussen de twee voornaamwoorden. De aanname dat het 
hier gaat om één vorm wat, met één abstracte, of meerdere verwante, 
betekenissen, kan dit wel verklaren. Erg veel verder komt men met een 
dergelijke aanname niet, ware het niet dat de aanname van het bestaan van één 
vorm wat, met als betekenis ‘onbepaald’ en één vorm dat, met als betekenis 
‘bepaald’, tevens een verklaring biedt voor de distributie van relatief dat en wat. 
De genoemde betekenissen zijn goed toepasbaar op het gebruik van wat in 
vragen, dat immers veronderstelt dat er iets onbekend en dus onbepaald is; ook 
is het toepasselijk om het aanwijzende dat, dat naar iets bekends, iets bepaalds, 
verwijst als ‘bepaald’ te omschrijven.  

Spectaculairder is dat deze betekenissen ook van toepassing zijn op relatief 
dat en wat. Wat wordt gebruikt in de meest ‘onbepaalde’ contexten, namelijk 
die waar het antecedent ontbreekt of bestaat uit een onbepaalde constituent; dat 
komt voor in de meest ‘bepaalde’ contexten, waarin het antecedent bestaat uit 
een bepaalde constituent. Deze verdeling blijkt op ieder moment in de tijd te 
gelden, bij iedere frequentieverdeling. Zo is wat in het Middelnederlands 
zeldzaam, en het komt uitsluitend voor in de meest ‘onbepaalde’ contexten, 
namelijk die waar het antecedent ontbreekt; tegenwoordig is wat het meest 
gebruikte relativum, maar het komt nog het minste voor in de meest ‘bepaalde’ 
contexten, die waar het antecedent bestaat uit een zelfstandig naamwoord 
voorafgegaan door een bepaald lidwoord  

Het tweede doel van dit hoofdstuk is te laten zien dat het aannemen van 
een één-vorm-één-betekenisprincipe plausibel is, omdat het principe voortvloeit 
uit handelingen van taalgebruikers. Maar eerst dient vastgesteld te worden dat 
heel veel handelingen van taalgebruikers in variatiecontexten niet bijdragen tot 
het ontstaan van een verdeling waarbij wat in de meest ‘onbepaalde’ contexten 
wordt gebruikt en dat in de meest ‘bepaalde’. Een taalgebruiker kan 
bijvoorbeeld in een bepaalde context wat (gaan) gebruiken, omdat hij dat 
iemand anders in een vergelijkbare context heeft horen doen. Wat kan hier als 
norm worden overgenomen zonder dat de taalgebruiker een relatie legt met de 
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betekenis van vragend wat. Ook kan een taalgebruiker in een bepaalde relatieve 
context wat gaan gebruiken omdat hij een overeenkomst ziet tussen die context 
en een ander type context waarin hij al wat gebruikte; ook hier speelt de notie 
‘onbepaaldheid’ geen rol.  

Alleen wanneer bij de keuze van het relativum het gebruik van wat in 
andere contexten, in het bijzonder in vragende contexten, wordt betrokken, kan 
dit leiden tot het gebruik van wat in meer ‘onbepaalde’ contexten. Wanneer een 
taalgebruiker twijfelt tussen dat en wat, en besluit om wat te kiezen omdat dat 
‘beter’ klinkt, dan kan die keuze, vaak onbewust, gebaseerd zijn op een 
overeenkomst die de taalgebruiker ervaart met het ‘onbepaalde’ vragende wat. 

Mijn veronderstelling is dat er inderdaad taalgebruikers zullen zijn die de 
betekenisovereenkomst tussen de verschillende gebruiken van dat en wat zien, 
hoewel dit lang niet altijd en door iedereen gezien zal worden. In een zeker 
percentage van de gevallen waarin taalgebruikers twijfelen, zal dus de betekenis 
van dat en wat in andere contexten ‘doorklinken’. Omdat de keuze die door de 
twijfelende taalgebruikers wordt gemaakt, door anderen zonder verdere analyse 
kan worden overgenomen, is het dit gegeven dat aan de distributie van dat en 
wat in variatiecontexten de beperking oplegt dat die in overeenstemming moet 
zijn met het betekenisverschil dat geldt voor vragend wat en aanwijzend dat.  

Hoewel in dit hoofdstuk de bruikbaarheid van het aannemen van een één-
vorm-één-betekenisprincipe is aangetoond, zijn er ook beperkingen. Ten eerste 
is in dit hoofdstuk de bruikbaarheid van een één-vorm-één-betekenisprincipe 
aangetoond in een specifieke situatie, namelijk in een situatie van variatie tussen 
twee taalvormen die beide als varianten blijven bestaan, en waarbij 
frequentieveranderingen tussen beide varianten optreden. In dit hoofdstuk 
wordt niet ingegaan op de vraag of een één-vorm-één-betekenisprincipe ook van 
toepassing zou zijn voor het verklaren van het verdwijnen van één van de 
varianten, of voor het optreden van betekenisverandering bij één van de 
varianten. 

Een tweede beperking is dat het door mij beschreven één-vorm-één-
betekenisprincipe niet kan verklaren waarom verandering in frequentie tussen 
twee varianten gradueel verloopt, waarom de éne variant, in dit geval wat, 
langzaam terrein wint op de andere variant.  

Het één-vorm-één-betekenisprincipe in dit hoofdstuk heeft betrekking op 
de verandering van relatief dat naar wat. Op het einde van dit hoofdstuk 
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worden twee hypothesen geformuleerd voor vergelijkbare veranderingen. Deze 
hypothesen luiden als volgt: 
 
hypothese 1. Wanneer twee identieke vormen gebruikt worden in te 
onderscheiden functionele categorieën, dan dient dat verklaard te worden 
vanuit de aanname dat het hier gaat om één vorm, met meerdere, verwante 
betekenissen.  
 
hypothese 2. Wanneer een vorm gebruikt gaat worden in variatiecontexten, 
waarin per definitie die vorm in een ‘afgezwakte vorm’ zichtbaar is, dan zal de 
per definitie ‘sterkere’ betekenis in niet-variatiecontexten beperkingen opleggen 
aan de distributie van de varianten in de variatiecontexten. De distributie zal 
dusdanig zijn dat die in overeenstemming is met het betekenisverschil dat 
waarneembaar is tussen de varianten in hun gebruik in niet-variatiecontexten. 
Dit blijft zo, ook wanneer er in de variatiecontexten verschuivingen optreden in 
de frequentie waarmee de varianten worden gebruikt; voorwaarde daarbij is wel 
dat de betekenis in de niet-variatiecontexten constant blijft. 

1.3 BELANG VAN DIT PROEFSCHRIFT 

In deze paragraaf ga ik na voor welke bestaande inzichten dit proefschrift een 
ondersteuning vormt, en welke nieuwe inzichten in dit proefschrift naar voren 
komen. 

Ten eerste vormt dit proefschrift een ondersteuning voor het idee dat aan 
één vorm één betekenis toegekend kan worden. Dit idee is reeds in vele eerdere 
studies voor diverse taalvormen uitgewerkt. Ook laat dit proefschrift zien dat 
het lastig kan zijn om een goede betekenisomschrijving te geven, zoals ik liet 
zien in het hoofdstuk over which en what. De betekenisomschrijving die Quirk 
et al. hanteerden voor vragend which en what (‘verwijzing naar een beperkte 
respectievelijk onbeperkte set’) bleek te leiden tot een aantal uitzonderingen, die 
bij het omschrijven van de betekenis als ‘niet respectievelijk wel selectie uit een 
set’ verdwenen. Het nut van het toekennen van één betekenis aan één vorm is 
dat daarmee de distributie van de betrokken vormen in variatiecontexten 
verklaard kan worden: dat komt als relativum voor in ‘bepaalde’ contexten, wat 
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in ‘onbepaalde’; which wordt gebruikt wanneer geselecteerd wordt uit een set, 
what wanneer niet geselecteerd wordt uit een set. 

Ten tweede ondersteunt dit proefschrift het binnen de sociolinguïstiek 
algemeen bekende inzicht dat de relevante indeling van contexten bij de studie 
van taalvariatie en -verandering soms een heel andere is dan de traditionele 
indeling in woordsoorten en zinsdelen. Zo blijkt aan de vorm wat één betekenis 
toegekend te kunnen worden over de grenzen van de woordsoorten heen. En 
voor de keuze tussen which en what is het relevant om te weten of de 
betrekkelijke bijzin object is van een bevel, want in dat geval wordt de keuze op 
dezelfde manier gemaakt als in vragen, en is het irrelevant dat which en what 
volgens de traditionele woordsoortenindeling relativa zijn. Ook het onderscheid 
dat Quirk et al. maakt tussen comment clauses en sentential relative clauses 
blijkt voor de keuze tussen which en what niet van belang. Dat de traditionele 
indeling niet altijd relevant is, mag ook blijken uit het feit dat twee vormen die 
behoren tot dezelfde syntactische categorie nog geen varianten hoeven te zijn. In 
het Vroegmiddelnederlands zijn sowat en dat beide betrekkelijke 
voornaamwoorden met ingesloten antecedent, maar het zijn geen varianten. Tot 
slot is het voor sommige taalveranderingen noodzakelijk dat taalgebruikers over 
de woordsoortgrenzen heen kijken. Als taalgebruikers niet op zeker moment een 
verwantschap hadden waargenomen tussen relatieve zinnen met ingesloten 
antecedent (waarin aanvankelijk uitsluitend dat gebruikt kon worden) en 
vragende wat-zinnen, dan zou het optreden van de dat-wat-verandering 
onverklaarbaar zijn geweest. 

Het derde inzicht dat door dit proefschrift wordt ondersteund is dat 
heranalyse een belangrijke oorzaak is voor het ontstaan van taalvariatie. Het is 
de heranalyse van al, dat aanvankelijk gezien werd als antecedent van relativum 
dat, als een bepaling bij een relativum met ingesloten antecedent, die het 
mogelijk maakte dat naast al dat ook al wat mogelijk werd. En het is de 
heranalyse van hetgene dat van antecedent hetgene + relativum dat tot relativum 
met ingesloten antecedent hetgeen + voegwoord dat, die het mogelijk maakte dat 
hetgeen ook zelfstandig als relativum ging functioneren, en een variant werd van 
dat en wat. In dit proefschrift wordt niet besproken hoe na het 
Vroegmiddelnederlands sowat en dat varianten werden. Ik vermoed dat hierbij 
het volgende een rol heeft gespeeld: het is denkbaar dat taalgebruikers in sowat 
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de vormen so en wat hebben herkend, waarbij so een vorm is die het onbepaalde 
karakter van wat versterkt. Een dergelijke analyse maakt het mogelijk om so als 
toevoeging weg te laten. Het resultaat is een betrekkelijke bijzin met wat, die 
minder ‘onbepaald’ aanvoelt dan een betrekkelijke bijzin met sowat. Naar 
analogie hiervan wordt het dan mogelijk om wat-zinnen te maken die zoveel 
van hun ‘onbepaalde’ karakter hebben verloren, dat ze gezien worden als variant 
van de relatieve dat-zinnen. 

Een minder bekend inzicht dat uit dit proefschrift naar voren komt, is dat 
verschillen tussen taalgebruikers essentieel zijn voor het begrijpen van 
taalverandering. Verschillen tussen taalgebruikers zijn van belang voor het 
ontstaan van heranalyse: waar de één hetgeen nog ziet als antecedent van dat, 
heeft de ander het geanalyseerd als relativum met ingesloten antecedent. 
Taalgebruikers verschillen ook in hun analyse van contexten: wat de één 
beschouwt als een relatieve bijzin, wordt door een ander mogelijk voor een 
vragende bijzin gehouden. Hiermee samenhangend verschillen taalgebruikers in 
de analogieën die ze zien. De één zal een overeenkomst zien tussen een 
betrekkelijke bijzin met ingesloten antecedent en een vragende bijzin; de ander 
ziet in hetzelfde geval meer overeenkomst tussen een betrekkelijke bijzin met 
ingesloten antecedent en een betrekkelijke bijzin met expliciet antecedent. De 
éne taalgebruiker zal ‘gevoeliger’ zijn voor een bepaald onderscheid dan de 
ander; waar de één vragende en betrekkelijke interpretatie van een bijzin uit 
elkaar kan houden, ziet een ander geen verschil. En tot slot zullen taalgebruikers 
verschillen in de mate waarin ze het taalaanbod analyseren. De één zal ‘wat er 
ook gebeurt...’ als norm overnemen, terwijl een ander dit in verband brengt met 
andere relativa met ingesloten antecedent. 

Het feit dat er soms aanzienlijke verschillen bestaan tussen taalgebruikers is 
mede de oorzaak van de volgende conclusie, dat er geen door de taalgebruikers 
in gang gehouden ‘automatische’ taalveranderingsmechanismen bestaan. Ik 
bedoel hiermee dat ik theorieën als die van Keller (1990) en García (1985) en 
(1989), waarin taalverandering ontstaat als gevolg van het feit dat taalgebruikers 
steeds vergelijkbaar reageren, verwerp. Een voorbeeld hiervan is dat 
taalgebruikers in twijfelgevallen steeds voor de communicatief minst complexe 
vorm zouden kiezen. Dit veronderstelt onder meer dat taalgebruikers besef 
hebben van de communicatieve complexiteit van een taalvorm, dat voor iedere 
taalgebruiker dezelfde vorm communicatief het meest complex is, en dat de 
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taalgebruiker dit inzicht in concrete gevallen zal toepassen. Dit gedrag van 
taalgebruikers zou er op den duur toe leiden dat de communicatief het meest 
complexe wordt verdrongen door de communicatief het minst complexe vorm. 
Vanuit mijn visie echter zullen taalgebruikers verschillen in óf zij een verschil 
zien in complexiteit, welke vorm voor hen het meest complex is, en de mate 
waarin zij dit inzicht toepassen. Daarmee geef ik ook het idee dat 
taalverandering automatisch in één bepaalde richting gaat, en dus 
onomkeerbaar is, op. 

Er is een tweede taalveranderingsmechanisme dat ik opgeef, en dat is dat 
taalverandering steeds, voor ieder individu opnieuw, plaatsvindt door 
heranalyse. Ik geef daarmee een aanvulling op het beroemde schema van 
Andersen (1973). Ik ben het eens met Andersen dat heranalyse ten grondslag 
ligt aan taalverandering. Voor sommige taalgebruikers is het schema van 
Andersen dan ook een juiste weergave. Taalgebruikers kunnen echter verschillen 
in het soort analyses dat ze maken en de ‘diepte’ van hun analyses. Daardoor is 
het schema van Andersen niet op alle taalgebruikers van toepassing.  

De aanname van taalveranderingsmechanismen als de bovengenoemde is 
niet langer nodig, wanneer men inziet dat het doordringen van een taalvorm in 
nieuwe contexten voor een belangrijk deel geschiedt doordat taalgebruikers het 
gebruik van een vorm in een bepaalde context als norm overnemen. Dus waar 
de één al heranalyseert als bepaling bij een relativum met ingesloten antecedent, 
en op grond daarvan al wat produceert, zal een tweede dit al wat overnemen 
zonder verdere analyse. De verbreiding van een taalvorm geschiedt dus door een 
combinatie van heranalyse en het overnemen van het resultaat van heranalyse 
als norm. Er zijn meer factoren die bijdragen aan de verbreiding van een vorm. 
Zo liggen taalnormen niet geheel vast, waardoor het mogelijk is dat een 
taalgebruiker door een zelf afgeleide norm toe te passen een vorm in een context 
gebruikt waar die vorm tot dan toe niet voorkwam.  

Het lijkt alsof in mijn visie iedere wetmatigheid in taalverandering ontkend 
wordt. Dit is echter niet zo. In ‘het één-vorm-één-betekenisprincipe in 
taalvariatie en taalverandering’ formuleer ik een, zij het bescheiden, wet, die 
zegt er taalgebruikers zullen zijn (maar niet iedereen altijd) die de overeenkomst 
zullen zien tussen vragend en relatief wat. De betekenis van vragend wat zal 
‘doorklinken’ bij het ontstaan voor normen voor het gebruik van relatief wat. 
Dit leidt ertoe dat de distributie van relatief wat en dat in overeenkomst zal zijn 
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met de betekenis van vragend wat en aanwijzend dat, en daarom kan op grond 
van de betekenis van vragend wat en aanwijzend dat voorspeld worden dat 
bepaalde distributies van relatief wat en dat niet zullen voorkomen. 

Tot slot komt uit dit proefschrift een bepaalde visie op betekenis naar 
voren. Dit is niet de binnen de Form Content Analysis en Analytische 
Taalkunde geldende standaardvisie, waarin een contrast bestaat tussen de 
abstracte, vaststaande betekenissen van een vorm en de door taalgebruikers 
afgeleide, steeds wisselende, interpretaties. Een betekenis is in mijn visie niet een 
vaststaand gegeven, en is strikt genomen ook niet benoembaar. Ik heb aan de 
vorm wat de betekenis ‘onbepaald’ toegekend, maar men zou hier tegenin 
kunnen brengen dat dit ook de betekenis is van het woord onbepaald, wat toch 
iets anders betekent dan wat. Betekenis is niet iets dat vaststaat, maar iets dat 
men te eniger tijd af zou kunnen leiden. Iemand zou op zeker moment kunnen 
zien dat zowel vragend als relatief wat iets onbepaalds hebben. Het zien van 
verwantschap kan echter ook zonder dat iemand de overeenkomst kan 
benoemen. Het formuleren van een abstracte betekenis als ‘onbepaald’ voor wat 
is in mijn visie dan ook een samenvatting van de overeenkomst tussen relatief 
en vragend wat. Deze samenvatting kan nuttig zijn, bijvoorbeeld wanneer men 
iemand de overeenkomst tussen relatief en vragend wat wil laten zien. Omdat 
betekenis niet vaststaat, staat ook de formulering ervan niet vast. De 
formulering van een betekenis dient aangepast te zijn aan het doel ervan. Om 
het verschil tussen dat en wat duidelijk te maken volstaan de formuleringen 
‘bepaald’ en ‘onbepaald’; wanneer men het verschil onderzoekt tussen wat en 
iets is mogelijk een andere formulering doeltreffender.  
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2 De geschiedenis van dat, wat en hetgeen in 
bijbelvertalingen1 

2.1 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

[Hoofdstuk twee] is een verslag van een onderzoek naar (veranderingen in) het 
gebruik van onzijdige betrekkelijke voornaamwoorden met ingesloten 
antecedent. Dat het gebruik van betrekkelijke voornaamwoorden, en dus ook 
van onzijdige betrekkelijke voornaamwoorden met ingesloten antecedent, sinds 
het Middelnederlands is veranderd, is bekend (vgl. Van der Horst 1988 en de 
daarin vermelde literatuur): werd in het Vroegmiddelnederlands voornamelijk 
dat gebruikt, in het hedendaagse Nederlands zijn wat en hetgeen mogelijk (zie 
voorbeeld (1)). 
 
(1) Ik ben het geheel eens met hetgeen/wat de vorige spreker gezegd heeft 
 
Tot op heden ontbreekt echter een nauwkeuriger beschrijving van het verloop 
van de veranderingen die optraden. Dit [hoofdstuk] hoopt hiertoe een bijdrage 
te kunnen leveren. 

Het onderzoek baseert zich op een door de auteur samengesteld corpus van 
onzijdige relativa met ingesloten antecedent. Het corpus is geëxcerpeerd uit vijf 
vertalingen van de bijbel, uit resp. 1399, 1538, 1637, 1884 en 1951. Het gaat 
hier om de volgende vertalingen: 

1399 C.C. de Bruin (ed.), Het nieuwe Testament van de Moderne Devotie. 
Leiden: E.J. Brill, 1979. 

1538 Den bybel met groter neersticheyt gecorrigeert. Antwerpen: Hansken 
van Liesvelt. 

1637 Het nieuwe Testament, ofte alle boecken des Nieuwen Verbonts onses 

                                                      
1 Verschenen in: Nederlandse Taalkunde 2-4 (1997), p. 343-369. Er zijn een aantal verschillen ten opzichte van het 
origineel. Het oorspronkelijke abstract en dankbetuiging zijn weggelaten. Waar in dit hoofdstuk staat: tabel x, 
[hoofdstuk], [hoofdstuk twee], [hoofdstuk vier] staat in het origineel resp. tabel  x-2, artikel, dit artikel, Schoonenboom 
1997. 
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Heeren Jesu Christi. Door last van de [...] Staten Generael [...] 
overgeset. Tweede druk, ‘verbetert van druckfauten en misstellingen’. 
Amsterdam, Borrit Jansz. Smit, 1662. Eerste druk: Leyden: Ravesteyn, 
1637. 

1884 Het nieuwe Testament: of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren 
Jezus Christus. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke 
taal en spelling. Amsterdam: Brandt etc. 

1951 Bijbel. Vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 
bewerkt door de daartoe benoemde commissies. Amsterdam: Het 
Nederlandsch Bijbelgenootschap. 

 
De vertaling van 1884 is een heruitgave van de Statenvertaling, waarin de 
spelling en enkele syntactische constructies (waaronder het onzijdig betrekkelijk 
voornaamwoord) zijn gemoderniseerd.  

De genoemde jaartallen worden gebruikt om naar de vertalingen te 
verwijzen. In 1538 betekent dus niet ‘in het jaar 1538’, maar: ‘in de 
bijbelvertaling van 1538’. 

Voor de bijbel werd gekozen, omdat dit door de tijden heen een relatief 
homogeen genre vormt. Vergelijk bijv. Openbaringen 2: 25 in de verschillende 
vertalingen:  
 
1399 Ic en sal anders ghenen last op ju senden, nochtan hoeldet dat ghi 

hebbet thent ic come. 
1538 ick en wil gheenen anderen last op v worpen. Nochtans houdt het ghene 

dat ghi hebt tot dat ic come/ 
1637 Ick en sal u geenen anderen last opleggen. Maer het gene ghy hebt, 

houdt dat tot dat ick sal komen. 
1884 ik zal u geenen anderen last opleggen; Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, 

totdat ik zal komen. 
1951 Ik leg u geen andere last op. Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat 

Ik gekomen ben. 
 
In de verschillende periodes blijft de betekenis van dit tekstfragment min of 
meer hetzelfde (al blijft hier natuurlijk het probleem dat niet na te gaan is hoe 
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een contemporaine lezer deze passage interpreteerde). Verschillen treden op in 
het lexicon (vgl. thent en totdat, worpen en opleggen), en de syntaxis (betrekkelijk 
voornaamwoord, ontkenning).  

Een studie als deze kan geen algemene geldigheid bezitten. De studie kan 
niet gelden als een beschrijving van de verandering van het onzijdig betrekkelijk 
voornaamwoord in het Nederlands. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste gaat 
het hier om een pilot-studie, wat de kans vergroot dat een tweede studie andere 
resultaten oplevert. Ten tweede is de studie gebaseerd op een bepaald genre 
teksten, bijbelvertalingen. De reden hiervoor, zoals boven al aangegeven, is dat 
bijbelvertalingen een relatief homogeen genre vormen. Daardoor ontstaat beter 
zicht op linguïstische kenmerken van de contexten waarin de verandering van 
het onzijdig betrekkelijk voornaamwoord zich voordoet. De keuze voor dit 
tekstgenre impliceert dat de resultaten niet generaliseerbaar zijn naar andere 
tekstgenres. Om een algemeen overzicht te krijgen van de verandering van het 
onzijdig betrekkelijk voornaamwoord in het Nederlands is vervolgonderzoek 
nodig. Mijns inziens is de werkwijze waarbij verschillende genres worden 
onderzocht de aangewezen weg, omdat op deze manier zichtbaar wordt met 
welke linguïstische kenmerken van de context de verandering samenhangt. Mijn 
verwachting is dat de linguïstische kenmerken die ik in dit onderzoek op het 
spoor ben gekomen, ook bij de verandering in andere genres relevant zullen 
zijn. 

Van de verschillende bijbelvertalingen is het Nieuwe Testament 
geëxcerpeerd op onzijdige relativa met ingesloten antecedent. Dat is op de 
volgende manier gedaan: voor de vertalingen 1399 en 1951 is het gehele 
Nieuwe Testament op onzijdige relativa geëxcerpeerd. De corresponderende 
passages zijn in de vertalingen 1538, 1637 en 1884 opgezocht, en daaraan zijn 
toegevoegd enige onzijdige relativa die ik tijdens het excerperen tegenkwam. 
Het is dus waarschijnlijk dat er in de laatste drie vertalingen nog enkele 
onzijdige relativa voorkomen die niet in dit onderzoek zijn opgenomen, maar 
die zullen niet systematisch afwijken van de gevonden onzijdige relativa. 

Het corpus is onderzocht op onzijdige relativa met ingesloten antecedent. 
Dat zijn in deze periode: dat, wat en hetgeen. Op deze regel is één uitzondering 
gemaakt: ook de combinatie hetgene dat is meegeteld. Verderop zal blijken dat 
hetgeen ontstaan is uit de combinatie hetgene dat, en door hetgene dat in het 
onderzoek mee te nemen kan deze ontwikkeling in kaart gebracht worden. 
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Van het corpus is een aantal onzijdige relativa in een later stadium 
uitgesloten van het kwantitatieve onderzoek. Het gaat hier om de uitdrukking 
wat...betreft (en zijn variant wat...aangaat). De gevallen met wat...betreft zijn om 
twee redenen apart gehouden. Ten eerste lijkt wat...betreft een vaste uitdrukking 
te zijn geworden, waarin het werkwoordelijke karakter van betreft is verbleekt. 
Zo lijkt wat...betrof niet goed mogelijk, en doet vervanging door de dingen die 
.... betroffen vreemd aan; ten tweede is het verband tussen de wat...betreft-zin en 
de matrixzin losser dan bij de overige relatieve bijzinnen. Ten eerste is een 
wat...betreft-zin steeds een bijwoordelijke bepaling. En verder geldt dat wanneer 
de wat...betreft zin voorop staat (wat vrijwel altijd het geval is), er niet altijd 
inversie in de matrixzin optreedt. 

Het onderzoek van het bijbelcorpus leverde behalve gegevens ook een 
aantal nieuwe vragen op. Voor beantwoording van die vragen ben ik te rade 
gegaan bij een aantal aanvullende bronnen: (1) een door mijzelf samengesteld 
corpus van relatieve zinnen van de 13e - 20e eeuw (voortaan het ‘algemene 
corpus’ genoemd); (2) het corpus Gysseling; (3) het VU-corpus van niet-literair 
14e-eeuws Middelnederlands, samengesteld door Maaike Mulder en Pieter van 
Reenen; (4) het MNW. 

In het onderzoek werd de samenhang onderzocht tussen het voorkomen 
van de onzijdige betrekkelijke voornaamwoorden en linguïstische kenmerken 
van de contexten waarin de betrekkelijke voornaamwoorden werden 
aangetroffen. Hieronder volgt een omschrijving van de in het onderzoek 
gebruikte linguïstische kenmerken. Eerst wordt in hoofdletters de naam 
aangegeven waarmee het desbetreffende kenmerk in het vervolg aangeduid zal 
worden. Daarna volgt een omschrijving en een voorbeeld: 
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SO Het onzijdig relativum wordt voorafgegaan (en vaak ook gevolgd) 
door de vorm so of zijn varianten soo, soe etc.: 

 het en sy dat yemant gheboren worde wt den water ende wt den 
geest/ hi en mach niet int rijck Goods comen/ wat van vleesch 
gheboren wort/ dat is vleesch/ ende so wat vanden gheest gheboren 
wort/ dat is gheest (1399 Johannes 3:6) 
(vgl. 1951:) tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk Gods niet binnen gaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, 
en wat uit de Geest geboren is, is geest. 

AL Het onzijdig relativum wordt voorafgegaan door de vorm al: 

 Etet al dat in ‘t vleeschhuys verkocht wort, niets ondervragende om 
der conscientie wille. Want de aerde is des Heeren ende de volheyt 
der selve (1637 1 Corinthen 10:25). 
(vgl. 1951:) Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder 
navraag te doen uit gewetensbezwaar, want de aarde en haar volheid is des 
Heren. 

VOOR De relatieve bijzin neemt binnen de matrixzin de eerste positie in: 

 hoe zullen de dooden opgewekt worden; en met hoedanig een 
ligchaam zullen zij komen? Gij dwaas! Hetgeen gij zaait, wordt niet 
levend, tenzij dat het gestorven zij (1884 1 Corinthen 15:36); 

ZULLEN De matrixzin bevat het hulpwerkwoord zullen: 

 Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der 
hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, 
hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie 
niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden (1951 
Mattheüs 13:12). 

PREP De relatieve bijzin wordt geregeerd door een voorzetsel: 

 Ende sijn vader ende moeder waren haer verwonderende van het 
ghene/ dat van hem geseyt wert (1538 Lucas 2:33) 
(vgl. 1951:) En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over 
hetgeen van Hem gezegd werd. 
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In het vervolg zal ik omwille van de leesbaarheid vaak spreken over bijv. AL-
contexten of nog korter AL. Hiermee bedoel ik dan: ‘contexten waarin het 
kenmerk AL aanwezig is’.  

Aanvankelijk richtte het onderzoek zich op SO- en AL-contexten. Later 
werden de VOOR-contexten hierbij betrokken, omdat uit de literatuur was 
gebleken dat deze contexten relevant zijn voor (veranderingen in) het gebruik 
van het onzijdig relativum met ingesloten antecedent in het Oudengels en het 
Oudhoogduits. ZULLEN en PREP werden toegevoegd, omdat die bij nadere 
bestudering van het corpus relevant bleken te zijn voor (veranderingen in) het 
gebruik van het onzijdig relativum. 

2.2 ONDERZOEKSRESULTATEN: EEN OVERZICHT 

Tabel 3 geeft de aangetroffen aantallen onzijdige relativa in de geëxcerpeerde 
vertalingen aan. Onder de kolom hetgeen zijn de aangetroffen onzijdige relativa 
hetgeen en de combinatie hetgene dat samengevoegd. 
 
 

Tabel 3 
Aantallen onzijdige relativa in de bijbelvertalingen 

 dat wat hetgeen totaal 

1399 170 25 - 195 

1538 156 74 26 256 

1637 54 56 161 271 

1884 9 101 160 270 

1951 - 212 83 295 

 

χ2 = 824.63; p < 0.05 
 
 

Uit tabel 3 komen een aantal veranderingen naar voren: (1) het verdwijnen van 
dat, dat in 1399 en 1538 het meest frequente onzijdig relativum is, maar in 
1637 sterk terugloopt. In 1884 wordt het nog slecht sporadisch, in 1951 niet 
meer gebruikt; (2) de opkomst van wat. Wat is in 1399 een infrequent onzijdig 
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relativum, en is in 1951 uitgegroeid tot het meest gebruikte; (3) ontstaan, 
opkomst en teruggang van hetgeen. Hetgeen is in 1399 nog niet aanwezig, en 
groeit in 1673 en 1884 uit tot het meest gebruikte onzijdig relativum, terwijl 
het in 1951 in gebruik sterk terugvalt ten gunste van wat. 

Dit [hoofdstuk] bespreekt de opkomst van wat, en het ontstaan, de 
opkomst en teruggang van hetgeen. Het uitgangspunt is daarbij steeds om per 
relativum zijn geschiedenis te schetsen. Men zou ook een andere invalshoek 
kunnen kiezen, en zich afvragen: welke factoren beïnvloedden in iedere periode 
de keuze van de taalgebruiker voor het éne of het andere relativum? Hoewel het 
zeker mogelijk is om uit dit [hoofdstuk] deelantwoorden op deze laatste vraag af 
te leiden, zal die vraag hier niet centraal staan.  

2.3 DE OPKOMST VAN WAT 

2.3.1 1399 EN 1538: WAT EN SO 

In het Nieuwe Testament van 1399 zijn wat-relativa nog schaars: 25 van de 195 
aangetroffen onzijdige relativa. Hieronder bevinden zich de volgende:  

 
(2) Ende ic sal di gheven die slotel des hemelrijcs, ende soe wattu bijndeste 

opter erden sal ghebonden wesen inden hemel, ende soe wat du 
ontbijnste op der eerden sal inden hemel wesen ontbonden. (Mattheüs 
16:19). 
(vgl. 1951:) Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat 
gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde 
ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. 

 
(3) Ende soe wie in mi niet en blivet, die sal uut gheworpen werden als een 

tellich [...] ende si sollen ze vergaderen ende werpen se int vuer [...] Eest 
dat ghi in mi sult bliven ende mine worde in u bliven, soe wat ghi wilt, 
soldi bidden ende het sal u ghescien (Johannes 15: 7). 
(vgl. 1951:) Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank [en is 
verdord], en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur [en zij worden 
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verbrand]. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij 
maar wilt, en het zal u geworden. 

 
(4) Daer om, etet ghi of drinct ghi of wat ghi anders doet, al doet dat 

inden lover Godes (1Corinthen 10:31). 
(vgl. 1951:) Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere 
Gods. 

 
Wat direct in het oog springt is de aanwezigheid van SO. Tabel 4 geeft het 
gebruikte onzijdig relativum weer, gegeven het gebruik van SO.  

Ter toelichting op tabel 4: de tabel vermeldt, evenals de meeste tabellen 
die zullen volgen, de in het corpus aangetroffen aantallen. Daarachter staan 
tussen haakjes de verwachte waarden, dat wil zeggen de aantallen die men zou 
verwachten aan te treffen wanneer er geen verband zou bestaan tussen de 
aanwezigheid van SO en het gebruikte onzijdig relativum. De laatste kolom 
vermeldt de significantie van de afwijking tussen de aangetroffen en verwachte 
aantallen wat. Deze significantie is berekend met behulp van de Fisher Yates 
test. Het vermelden van verwachte waarden en significantie maakt het de lezer 
mogelijk om op een makkelijke manier na te gaan of de conclusies die ik aan 
een tabel verbind in overeenstemming zijn met de data in de tabel. Zelf verwijs 
ik in mijn conclusies niet naar verwachte waarden en significantieniveau. Wie 
onbekend is met of niet geïnteresseerd is in de analyse van kwantitatieve 
gegevens, kan verwachte waarden en significantieniveau overslaan. 

Uit tabel 4 blijkt dat SO in de periodes waarin het gebruikt wordt, 
uitsluitend met wat voorkomt. 
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Tabel 4 
Gebruikt onzijdig relativum bij aanwezigheid van SO 

jaar context dat wat hetgeen wat versus dat en hetgeen 

1399 SO 0 (17.4) 20 (2.6) - 0.00001 

1538 SO 0 (9.1) 15 (4.3) 0 (11.5) 0.00001 

1637 SO 0 (3.0) 15 (3.1) 0 (8.9) 0.00001 

1884 SO 0 (0.5) 15 (5.6) 0 (8.9) 0.00001 

1951 SO komt niet voor 

 

 
Tabel 5 geeft het gebruik van SO aan, gegeven het gebruik van onzijdig 
relativum wat. 
 
 

Tabel 5 
Gebruik van SO bij aanwezigheid van onzijdig relativum wat 

jaar onzijdig relativum SO niet-SO 

1399 wat 20 (2.6) 5 (22.4) 

1538 wat 15 (4.3) 59 (69.7) 

1637 wat 15 (3.1) 41 (52.9) 

1884 wat 15 (5.6) 86 (95.4) 

1951 wat - 212 

 
 

In 1399 geldt dat de aanwezigheid van SO in belangrijke mate een voorwaarde 
is voor het voorkomen van wat: als wat voorkomt, is dat in 20 van de 25 
gevallen in combinatie met so. In de loop der tijden neemt echter het belang 
van so voor het verschijnen van wat af. De verhouding van wat met resp. zonder 
so is: 20:5 (1399), 15:59 (1538), 15:41 (1637), 15:86 (1884). In 1951 speelt so 
helemaal geen rol meer: het is dan verdwenen. Al relatief snel, in 1538 is so in 
het geheel geen voorwaarde meer voor het gebruik van wat: 80 % (59 van de 74 
(59+15)) van wat in 1538 is zonder so. Het lijkt erop dat wat zich in de 
Middelnederlandse periode losmaakt van so, of anders gezegd: so wat wordt 
gereduceerd tot wat.  
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Naar aanleiding van deze bevindingen wil ik twee vragen opwerpen en in 
het volgende trachten te beantwoorden. De eerste vraag is: kwam wat als so wat 
het Oud- of Middelnederlands binnen? Het is niet ondenkbaar dat de 5 
gevallen van wat zonder so in 1399 een innovatie vormen ten opzichte van een 
‘oude’ vorm so wat. De tweede vraag is: hoe kon wat zich losmaken van so? Naar 
en via welk type contexten breidde het terrein van wat zich uit?  

2.3.1.1 SO WAT ALS HERKOMST VAN WAT 

Het idee dat het onzijdig relativum wat zou zijn ontstaan als reductie van het 
onzijdig relativum sowat is niet nieuw. Deze mogelijkheid wordt, onder 
anderen, genoemd in de literatuur over relativa in de Germaanse talen. Over de 
ontwikkeling van onzijdige relativa in het Oudengels en Oudhoogduits trof ik 
het volgende aan.  

Als onzijdig relativum met ingesloten antecedent kenden het Oudengels 
(Mitchell 1985-1: 207; Peters 1992: 97-8) en Oudhoogduits (Behaghel 1923: 
762) de volgende vormen: (1) invariante partikels þe (Oudengels), the 
(Oudhoogduits); (2) demonstrativa þæt (Oudengels), dêr, diu, daz. 
(Oudhoogduits); (3) de combinaties swa hwæt swa, swa hwelc swa. (Oudengels), 
sô (h)wer sô, sô (h)welîh sô en sô (h)wedar sô. (Oudhoogduits). Deze laatste 
vormen zijn samengesteld uit een w-woord en twee keer so, dat in de 
grammatica’s wordt geanalyseerd als een adverbium. Mitchell (1985-1: 483) 
noemt swa een ‘intensifying adverb’; het MNW (deel VII, kolom 1436) noemt 
so in deze betekenis een voegwoord met een ‘algemeen-makende kracht’; (4) 
‘Kale’ hw-relativa komen in het Oudengels en Oudhoogduits niet voor.  

De relativa met ingesloten antecedent (1) – (3) hebben verschillende 
gebruiksmogelijkheden. De so..so-relativa (3) hebben altijd een indefiniete, vaak 
een conditionele interpretatie, en gaan vaak vooraf aan de matrixzin. De als 
relativum gebruikte demonstrativa (2) gaan nooit vooraf aan de matrixzin, en 
kennen zowel een definiete als een indefiniete interpretatie. Dit gecombineerde 
vorm/betekenisverschil zal ik demonstreren aan de hand van een aantal 
voorbeelden uit het Middelnederlands, dat hetzelfde verschijnsel in verzwakte 
mate kende. 
 
(5) Sowat so gheschied [...] up den dijk. of ene roede bin den dike; dat sal 
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men berechten bin middelburg (Gysseling I 56.44). 
Indien er iets voorvalt op de dijk, of op één roede [bep. afstandsmaat] binnen 
de dijk, dan dient dat berecht te worden in Middelburg. 

 
(6) Reynaerd doet dat ic u rade/ Ende gaet met mi te hove waert (Van den 

vos Reynaerde, r. 533). 
Reynaert doe wat ik u aanraad, en ga met mij mee naar het hof. 

 
(5) is een voorbeeld van een relatieve zin met een so..so-relativum, die voorafgaat 
aan de matrixzin, en een indefiniete interpretatie kent. De matrixzin is hier dat 
sal men berechten bin middelburg. De interpretatie is indefiniet: alles wat op de 
dijk voorvalt moet in Middelburg berecht worden, of dat nu gisteren gebeurd 
is, vandaag gebeurt, of over 10 jaar. Door deze indefinietheid kan de relatieve 
bijzin ook beschouwd worden als een conditionele bijzin, zoals ook blijkt uit de 
vertaling: ‘indien er iets voorvalt..... dan....’. 

(6) is een voorbeeld van een relatieve zin met een demonstrativum als 
relativum, die volgt op de matrixzin, en een definiete interpretatie kent. De 
matrixzin is hier doet. De relatieve zin verwijst naar een eenmalige gebeurtenis, 
die nader gespecificeerd wordt als ‘meegaan naar het hof’. (6) impliceert niet dat 
Reynaert alles zou moeten doen wat de spreker hem aanraadt; de interpretatie 
van de relatieve zin is dus niet indefiniet. 

Het interpretatieverschil tussen (5) en (6) is zo groot, dat met recht mag 
worden gesproken van een verschillende gebruiksmogelijkheid. 

Zowel in het Oudengels als het Oudhoogduits zijn de so..so-relativa 
onderhevig aan een reductieproces, waardoor ook vormen als sowat en watso 
voorkomen. Mitchell (1985-2: 214) trof enkele gevallen aan waarin het eerste 
swa ontbreekt; het tweede swa ontbreekt iets vaker. In het Oudhoogduits wordt 
reeds in de 9e eeuw het tweede so vaak weggelaten. In het Laat-Oudhoogduits, 
in de 11e eeuw, ontstaat uit so welich: swelich (en uit so wer: swer). Weer later 
ontstaat hieruit: welch, wer, was. Deze reductie van de vorm gaat gepaard met 
een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden: was kent naast een indefiniete 
ook een definiete interpretatie (Behaghel 1923: 369-70, Braune 1975: 249).  

Het is denkbaar dat het ontstaan van de huidige ‘kale’ w-relativa geheel 
terug te voeren is op reductie van de so..so-relativa. Zoals gezegd kwamen ‘kale’ 
w-relativa in het Oudengels en het Oudhoogduits nog niet voor, en het is dus 
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mogelijk om de chronologische opeenvolging van so..so-relativa en ‘kale’ w-
relativa te interpreteren als een ontstaansproces.  

Volgens Mitchell (1985-2: 68) zouden nog andere voornaamwoorden een 
rol kunnen hebben gespeeld bij het ontstaat van de ‘kale’ w-relativa, en dat zijn 
de Oudengelse vragende voornaamwoorden hwa, hwæt, and hwelc, en het 
onbepaalde voornaamwoord hwa met de betekenis ‘een ieder’. Mitchell (1985-
2: 211) voegt hieraan toe dat het verkeerd is om één bron van herkomst te 
willen aanwijzen, en daar sluit ik me graag bij aan. Een vergelijkbare redenering 
kan naar mijn mening worden opgezet voor de Oudhoogduitse vragende 
voornaamwoorden (h)wer, (h)welîh en (h)wedar. Wat precies de rol is die deze 
voornaamwoorden speelden bij het ontstaan van de ‘kale’ relativa, blijft bij 
Mitchell onduidelijk.  

Over het gebruik en de ontwikkeling van onzijdige relativa in het 
Oudnederlands is zeer weinig bekend. In de zeer schaars overgeleverde 
Oudnederlandse fragmenten trof Quak (1992: 103-4) als indefiniet onzijdig 
relativum, met betekenis ‘al wat’, de vormen souuelixo, souuilikin en souuilikan 
(zie voorbeeld (7) en (8)). Gevallen waarin de vragende voornaamwoorden uuad 
en uuie relatief gebruikt worden, kwamen niet voor: 
 
(7) Inde uuesan sal also holz that gesazt uuart bi fluzze uuassere that 

uuahsemon sinan geuan sal in stunden sinro. Inde louf sin niuueht 
nitheruallan sal, inde alle souuelixo sal gesunt uuerthan sulen (Psalm I: 
3). 
en wezen zal als hout dat gezet/geplaatst werd bij [de] stroom [van de] wateren 
dat vrucht zijn [bez.vnw., postpositie] [”zijn vrucht, opbrengst”] geven zal op 
uur zijn [”op zijn tijd”]. En loof zijn [”zijn loof”] niet nedervallen zal, en alle 
welke ook [Lat.: quaecumque] doen zal gezond worden zullen [Lat.: et omnia 
quaecumque faciet prosperabuntur]2 

(vgl. 1951:) Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die 
zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; - al wat hij 
onderneemt, gelukt. 
 

(8) Also in an geheite thinro, than bekeron sulun fiunda mine behaluon. In 

                                                      
2 Vertaling van Joop van der Horst, waarvoor mijn dank. 
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so uuilikin dage ic ruopen, ecco bicanda uuanda got min bist (Psalm 
LV: 10). 
zoals ook in belofte jouw, dan (be)keren zullen vijanden mijn weer, op 
welke dag ook ik roep, ik erken(de) [o.v.t.] want god mijn ben [je]2 
(vgl. 1951:) Dan zullen mijn vijanden terugwijken ten dage dat ik roep; 
dit weet ik: dat God met mij is. 

 
Op basis van de gegevens over het Oudnederlands en de frappante 
overeenkomsten tussen het Oudengels en het Oudhoogduits, is het mogelijk 
om de volgende vermoedens op te stellen: (1) Het is niet onmogelijk dat het 
Oudnederlands een onzijdig relativum sowatso kende. Zowel het Oudengels als 
het Oudhoogduits kenden de relativa sowatso, sowieso, sowelkso. In het 
Oudnederlands is alleen de laatste vorm aangetroffen, maar het is dus niet 
ondenkbaar dat ook de eerste twee voorkwamen. (2) Het is redelijk 
waarschijnlijk dat in het Oudnederlands net als het Oudengels en 
Oudhoogduits het relatief gebruik van interrogativa ontbrak. 

Als deze vermoedens juist zijn, dan is het niet onmogelijk dat het 
Middelnederlandse onzijdig relativum wat is ontstaan uit sowatso. 

Als het Middelnederlandse relativum wat zou zijn ontstaan uit een 
Oudnederlands sowatso, dan zou men verwachten dat in ieder geval in het 
Vroegmiddelnederlands sowatso-vormen en reducties hiervan naast wat 
voorkomen. Dit blijkt zo te zijn. Het MNW (VII Kol. 1438) vermeldt dat in 
het Middelnederlands vormen als sowatso, sowat, watso en wat naast elkaar 
voorkomen. Enkele voorbeelden van so + wat uit het MNW (VII, Kol 1438-
1439): 
 
(9) So wat so si (de vrouwen) goets doen,... dat die scalke in dorperheit 

merken, (Parthonopeus, r. 4866). 
(10) So wat dene weet, is den anderen al bereet (Vander feesten een proper 

dinc, p. 9). 
(11) Te scuwene ... wat so droghe es ende heet (Heimelijkheid, r. 1109). 
 
Ook in het Vroegmiddelnederlands van het corpus Gysseling komen varianten 
van sowatso voor: 
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(12) [Zo]ne als dijn wijf verbolghen es / [D]vne salt niet maerken des / [S]o 
wat so soe seght in hare woert / [D]at draegt de wint al vter port / 
(Gysseling II deel 1, p. 481 r. 16) 

 
(13) sowat he stight. sed. of maket van den berge. des magh he allen tijt 

sinen willen doen. aue breken. verkopen of enwegh geven. ende sowat 
he vp den bergh stight of / maket des nemaghe niet afbreken nogh de 
brugge. (Gysseling I, p. 372, r. 29-44) 

 
Hiermee is nog niet aangetoond dat de vorm wat jonger is dan de vorm sowat 
(so). In combinatie met de gegevens over het Oudengels en Oudhoogduits, 
wordt dit echter wel een serieuze mogelijkheid. 

2.3.1.2 WAT MAAKT ZICH LOS VAN SO 

Of wat nu wel of niet vanaf het begin zonder so kon voorkomen, duidelijk is dat 
wat nog in de vertaling van 1399 zeer vaak samen met so voorkwam. De vraag is 
nu in wat voor contexten wat zich heeft kunnen losmaken van so. Bij de 
beantwoording van deze vraag zijn de voorbeelden (2) en (3) van so wat 
relevant. Wat opvalt is dat deze voorbeelden tevens twee andere eigenschappen 
bezitten: de relatieve bijzin gaat vooraf aan de hoofdzin (‘het is een VOOR-
context’) en de hoofdzin bevat een aanduiding van de toekomende tijd (‘het is 
een ZULLEN-context’). Bij onderzoek van het hele corpus blijkt dat wat in de 
vertaling van 1399 vaak in dit type context voorkomt (vgl. tabel 6): 12 van de 
25 gevallen zijn van dit type, voortaan aangeduid als’ type +SVZ’ (zowel SO als 
VOOR als ZULLEN aanwezig). 
 
 



Hoofdstuk 2: De geschiedenis van dat, wat en hetgeen in bijbelvertalingen 

 

33

Tabel 6 
Gebruik van onzijdig relativum wat in combinatie met SO, 
VOOR en ZULLEN en in andere contexten 

jaar onzijdig relativum +SVZ niet-+SVZ 

1399 wat 12 (1.5) 13 (23.5) 

1538 wat 1 (0.3) 73 (73.7) 

1637 wat 8 (1.7) 48 (54.3) 

1884 wat 8 (3.0) 93 (98.0) 

1951 wat - 212 

 
 

Omdat dat in de verdere periodes niet zo is, lijkt de conclusie gerechtvaardigd 
dat wat zich niet alleen losmaakt van so, maar ook van de context +SVZ. 
Hierbij spelen twee vragen. De eerste vraag is: hoe verloopt het losmaken van 
wat per linguïstisch kenmerk? Is er sprake van dat het aantal linguïstische 
kenmerken dat in de contexten aanwezig is steeds minder wordt, dus bijv. van 
+SVZ naar +VZ naar +Z? De tweede vraag is de volgende. Het is duidelijk dat 
bij so uitsluitend wat gebruikt wordt. Maar is het ook zo dat +VZ zonder so een 
context is waar uitsluitend wat gebruikt wordt, zodat hier sprake is van een 
uitbreiding van het typische wat-gebruik? 

Om met dat laatste te beginnen: dat is niet zo. Uit tabel 7 en voorbeeld 
(14) en (15) blijkt dat wanneer SO ontbreekt, ook andere onzijdige relativa in 
contexten met VOOR en ZULLEN kunnen voorkomen. 
 
(14) ende ghinc weder uut omtrent die dordre ure ende sach ander lude 

ledich staen op der merct ende dien seyde hi: Gaet ghi oec in minen 
wijngaert, ende dat recht is, sal ic u gheven (1399 Mattheüs 20:4). 
(vgl. 1951:) En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag nog 
anderen werkloos op de markt staan, en hij zeide tot hen: Gaat ook gij in de 
wijngaard en wat billijk is zal ik u geven. 

 
(15) Hier om sal die mensche vader ende moeder laten ende bi sinen wive 

bliven ende si sullen si twe in enen vleysche wesen? Aldus en sijn si nu 
niet twe, mer een vleysche. Hier om, dat God verenicht hevet, dat en 
sal die mensche niet sceyden (1399 Mattheüs 19:6). 
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(vgl. 1951:) Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw 
aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, 
maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. 

 
 

Tabel 7 
Gebruik van wat in VOOR en ZULLEN-contexten waarin SO ontbreekt 

jaar context wat dat + hetgeen 

1399 +VZ-S 1 (2.1) 15 (13.9) 

1538 +VZ-S 6 (4.3) 9 (10.7) 

1637 +VZ-S 8 (3.3) 8 (12.7) 

1884 +VZ-S 9 (6.0) 7 (10.0) 

1951 +VZ-S 21 (15.1) 0 (5.9) 

 
 

Wat betreft de eerste vraag: voor zowel VOOR als ZULLEN geldt dat ze al in 
1538 niet langer een voorwaarde zijn voor het voorkomen van wat; zie tabel 8 
en tabel 9 en voorbeeld (16) en (17): 

 
(16) Aldus geeft nv een yegelic wat ghi schuldich sijt/ schot dyen schot 

toebehoort/ wechgelt/ dye ghi wechgelt schuldich sijt/ vreese dyen ghi 
vreese sculdich sijt/ eere dyen ghi eere schuldich sijt (1538 Romeinen 
13:7). 
(vgl. 1951:) Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol 
aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt. 

 
(17) Want dat vleesch gelust tegen den geest/ ende die geest gelust tegen dat 

vleesch/ Die selue sijn tegen malcanderen/ dat ghi nyet en doet wat ghi 
wilt/ (1538 Galaten 5:17) 
(vgl. 1951:) Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van 
de Geest tegen het vlees - want deze staan tegenover elkander - zodat gij niet 
doet wat gij maar wenst. 
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Tabel 8 
Gebruik van onzijdig relativum wat in bijzinnen  
die wel of niet voorafgaan aan de hoofdzin 

jaar onzijdig relativum VOOR niet-VOOR 

1399 wat 20 (11.0) 5 (14.0) 

1538 wat 46 (26.9) 28 (47.1) 

1637 wat 35 (19.4) 21 (36.6) 

1884 wat 44 (35.2) 57 (65.8) 

1951 wat 85 (73.3) 127 (138.7) 

 
 
 

Tabel 9 
Gebruik van onzijdig relativum wat in zinnen waarvan de matrixzin 
wel of geen hulpwerkwoord zullen bevat 

jaar onzijdig relativum ZULLEN niet-ZULLEN 

1399 wat 13 (4.2) 12 (20.8) 

1538 wat 10 (8.4) 64 (65.6) 

1637 wat 17 (7.2) 39 (48.8) 

1884 wat 22 (13.1) 79 (87.9) 

1951 wat 29 (23.7) 173 (188.3) 

 
 

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat wat zich in 1538 heeft 
losgemaakt van de typische contexten waarin het in 1399 voorkwam. 

2.3.2 AL EN DE OPKOMST VAN WAT 

2.3.2.1 INLEIDING 

Voor de opkomst van wat na 1538 wordt een andere context van belang: AL.  
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Tabel 10 
Gebruik onzijdig relativum bij aanwezigheid van AL 

jaar context dat wat hetgeen totaal 
AL 

wat versus  
dat en hetgeen 

1399 AL 22 (19.2) 0 (2.8) -  22 0.04045 

1538 AL 32 (28.0) 13 (13.3) 1 (4.7) 46 n.s. 

1637 AL 6 (7.8) 29 (8.1) 4 (23.2) 39 0.00001 

1884 AL 0 (1.3) 35 (14.6) 4 (23.1) 39 0.00001 

1951 AL -  46 (33.8) 1 (13.2) 47 0.00001 

 
 

In tabel 10 vallen twee dingen op over het gebruik van onzijdige relativa met 
AL. Het eerste is het ontbreken van al wat in 1399, en het tweede is het 
frequente voorkomen van al wat vanaf 1637. De bijbehorende vragen zijn: (1) 
bestond al wat al in 1399, en zo nee, waardoor werd al wat in de vertaling van 
1538 mogelijk? (2) waarom komt al wat vanaf 1637 zo frequent voor? 

Het antwoord op deze vragen luidt kort samengevat: al wat werd mogelijk 
door een mogelijke heranalyse van al, waarbij het in een eerder stadium 
geanalyseerd werd als nomen, later als een soort bepaling. In de volgende 
paragraaf zal dit idee nader worden uitgewerkt. 

2.3.2.2 AL WAT ALS RESULTAAT VAN HERANALYSE  

Ik vermoed dat al wat is ontstaan doordat taalgebruikers al hebben 
geheranalyseerd. Deze veronderstelde heranalyse houdt in dat al in het 
Middelnederlands werd gezien als antecedent van de relatieve bijzin, maar later, 
rond de 16e eeuw, werd geheranalyseerd als een bepaling bij de relatieve bijzin. 
In structurele termen: een constructie als al dat leeft was oorspronkelijk een NP 
met de N al als hoofd. De constructie wordt geheranalyseerd als een NP met 
een leeg hoofd, met daarbinnen een CP met al als voorbepaling, analoog aan al 
als voorbepaling in NP’s. Vergelijk: al de studenten en al dat studeert. Een gevolg 
van deze heranalyse is dat het onzijdig relativum bij het antecedent al wordt 
gepromoveerd tot onzijdig relativum met ingesloten antecedent. 
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[alN [dat leeft]CP]NP → [eN [al dat leeft]CP]NP 
 

al(antecedent)dat(onzijdig relativum)leeft → al(bepaling)dat(onzijdig relativum met ingesloten antecedent) leeft  

 
Er is dus sprake van twee, zich noodzakelijkerwijs gelijk voordoende 
veranderingen: de heranalyse van al van N tot bepaling en de heranalyse van het 
onzijdig relativum tot onzijdig relativum met ingesloten antecedent 

De door mij geraadpleegde corpora bieden een aantal aanwijzingen voor 
deze heranalyses. Ik begin met de heranalyse van het onzijdig relativum. Het is 
te verwachten dat een heranalyse van het onzijdig relativum tot onzijdig 
relativum met ingesloten antecedent een wijziging in de vorm van het onzijdig 
relativum met zich meebrengt. Immers: het onzijdig relativum met expliciet 
antecedent kan door andere vormen worden uitgedrukt dan het onzijdig 
relativum met ingesloten antecedent. De mogelijke vormen van het onzijdig 
relativum met en zonder antecedent (exclusief al) staan weergegeven in de 
volgende tabel: 
 
 

Tabel 11 
Onzijdige relativa met en zonder antecedent in de verschillende corpora 

periode met expliciet antecedent met ingesloten antecedent 

14e-15e eeuw dat dat/wat 

16e-17e eeuw dat/(wat)3 dat/wat 

18e-19e eeuw dat/(wat) wat/dat 

20e eeuw dat/(wat) wat 

bron algemeen corpus algemeen + bijbelcorpus 

 
 

In het bijbelcorpus komt al voor met de volgende onzijdige relativa: 
 
 

                                                      
3 Wat komt deze periode uitsluitend voor bij antecedent alles. Het is mogelijk dat alles wat ontstaan is onder invloed 
van al wat, dat al in het vroegste Middelnederlands sporadisch voorkomt (zie onder).  
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Tabel 12 
Onzijdige relativa na al in het bijbelcorpus 

periode vertaling + al 

14e-15e eeuw 1399 dat 

16e-17e eeuw 1538 dat/wat 

 1637 wat/dat 

18e-19e eeuw 1884 wat 

20e eeuw 1951 wat 

 
 

Hieraan kunnen de volgende conclusies worden verbonden over de categorie 
waarin al ingedeeld moet worden: Ten eerste moet al in 1399 worden 
geanalyseerd als antecedent. Een analyse als bepaling is niet waarschijnlijk, want 
dan zouden we ook al wat verwachten aan te treffen, aangezien ook wat in deze 
periode al als onzijdig relativum met ingesloten antecedent voorkomt. Ten 
tweede is in 1538 en 1637 een analyse als bepaling mogelijk: zowel de onzijdige 
relativa met ingesloten antecedent als de onzijdige relativa met al kunnen dat of 
wat zijn. Of al in deze periode nog steeds een analyse kent als antecedent is 
onduidelijk: al dat is in deze periode verenigbaar met beide analyses. Tot slot is 
in 1884 en 1951 een analyse als antecedent niet meer mogelijk. In dat geval 
zouden we veelvuldig gebruik van al dat verwachten, terwijl in feite uitsluitend 
al wat voorkomt. 

Deze resultaten staan samengevat in tabel 13: 
 
 



Hoofdstuk 2: De geschiedenis van dat, wat en hetgeen in bijbelvertalingen 

 

39

Tabel 13 
De (on)mogelijkheid van de analyse van al als antecedent of bepaling, op 
basis van de aangetroffen onzijdige relativa 

jaar analyse van al als antecedent 
mogelijk? 

analyse van al als bepaling 
mogelijk? 

1399 ja nee 

1538 ? ja 

1637 ? ja 

1884 nee ja 

1951 nee ja 

 
 

Verdere aanwijzingen omtrent het tijdstip van heranalyse hebben betrekking op 
het tweede aspect van de heranalyse: de heranalyse van al van N tot bepaling. 
Een N heeft andere eigenschappen dan een bepaling. Zo kan een N verbogen 
worden, een bepaling niet. Ook kan binnen een NP het hoofd N gescheiden 
worden van een bijvoeglijke bijzin, maar een voorbepaling niet van het hoofd. 
Hieronder zal ik deze twee verschillen uitgebreider bespreken. 

In het Middelnederlands werden NP’s verbogen. Een NP krijgt een 
genitief-, datief- of accusatief-uitgang, afhankelijk van zijn positie in de zin. De 
overgang naar het Moderne Nederlands wordt gekenmerkt door deflexie: de 
zichtbare naamvalsuitgangen verdwijnen. Ook verbuiging kan daarmee een, 
beperkte, aanwijzing geven over de status van al. Wanneer al een 
naamvalsuitgang krijgt, duidt dat op analyse als een N. Vanwege de optredende 
deflexie gaat het omgekeerde niet op: wanneer al niet verbogen wordt, wil dat 
nog niet zeggen dat het geen N is. Hieronder volgen een aantal voorbeelden uit 
het bijbelcorpus waarin al verbogen is: 
 
(18) Want ic bin vanden hemel ghecomen, niet dat ic minen wil doen sal, 

mer den wille des gheens die mi gheseynt hevet. Dit is sijn wille, des 
vaders, die mi gheseynt hevet, dat ic niet en verliese van allen, dat hi mi 
ghegheven heeft (1399 Johannes 6:39) 

 
(19) Want ick ben vanden hemel ghecomen/ nyet dat ick mijnen wille 

soude doen/ maer des gheens dye mi ghesonden heeft/ Dat is den wille 
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des vaders dye mi ghesonden heeft/ dat ick niet en verliese van alle dat 
hi mi ghegeuen heeft/ (1538 Johannes 6:39) 
(vgl. 1951:) Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te 
doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van 
Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets 
verloren late gaan, 

 
(20) Sijt ghi dan ooc noch soe onuerstandich? En verstaet ghi noch nyet/ dat 

alle dat wtwendich is/ ende inden mensche gaet/ dat en can hem nyet 
besmetten/ want dat en gaet nyet in sijn herte/ mer in sinen buyck/ 
ende gaet wt door den natuerlijcken ganck/ (1538 Marcus 7:18) 
(vgl. 1951:) Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van 
buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn 
hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? 

 
Merk op dat de verbogen vorm alle in (20) de functie van subject vervult, en 
dat in die functie een onverbogen vorm al verwacht zou worden. Dit doet niets 
af aan het argument van de mogelijkheid tot verbuiging voor een analyse als N. 

In tabel 14 zijn de gevallen al dat en al wat in het bijbelcorpus opgesplitst 
naar het al dan niet verbogen zijn van al: 
 
 

Tabel 14 
Gebruik van AL onverbogen en verbogen 

 onverbogen verbogen 

 dat wat hetgene dat hetgeen dat wat 

1399 19 - - - 3 - 

1538 19 12 1 - 13 1 

1637 6 29 - 4 - - 

1884 - 35 - 4 - - 

1951 - 46 - 1 - - 

 
 

Uit tabel 14 volgt dat al in 1399 en 1538 nog een analyse als N kende: in deze 
periode komen verbogen vormen van al voor. Merk op dat ook volgens de 
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verwachting de verbogen vormen onzijdig relativum dat krijgen: al als N is 
antecedent, en daarom verwachten we het bijbehorende onzijdig relativum dat. 
Hierop is slechts één uitzondering in 1538. Op basis van de gegevens over 
verbuiging van al moet het einde van de heranalyse, d.w.z. het moment waarop 
al uitsluitend als bepaling gebruikt kan worden, geplaatst worden ná 1538. 

De tweede vormelijke aanwijzing voor de status van al als N of als bepaling 
is de (on)mogelijkheid om al en onzijdig relativum te scheiden. Een antecedent 
kan doorgaans gescheiden worden van de bijvoeglijke bijzin, zoals in: 
 
(21) Ik heb het boek gekocht dat je me aangeraden had. 
 
Een voorbepaling kan niet gescheiden worden van het hoofd van de 
constituent, vergelijk: 
 
(22) Ik heb al de boeken gekocht die je me aangeraden had. 
(23) *Ik heb al gekocht de boeken die je me aangeraden had. 
 
Daarom is het gescheiden voorkomen van al en de relatieve bijzin een 
aanwijzing voor een analyse van al als antecedent. Het omgekeerde gaat niet op: 
als al onmiddellijk voorafgaat aan de relatieve bijzin is dat in overeenstemming 
met beide analyses. 

Zin (24) is een voorbeeld van al gescheiden van de relatieve bijzin:  
 
(24) Wanneer ghi oec al ghedaen hebt dat ju gheboden is, dan segghi: Wij 

sijn onnutte knechten, dat wij sculdich waren te doen, dat hebben wij 
ghedaen (1399 Lucas 17:10) 
(vgl. 1951:) Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, 
zeggen: Wij zijn onnutte slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten 
doen. 

 
De gegevens van het bijbelcorpus staan weergegeven in tabel 15.  
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Tabel 15 
Gescheiden en niet-gescheiden gebruik van al + onzijdig relativum 

 niet-gescheiden gescheiden 

 dat wat hetgene dat hetgeen dat wat 

1399 21 - - - 1 - 

1538 31 12 1 - 1 1 

1637 6 29 - 4 - - 

1884 - 35 - 4 - - 

1951 - 4 - 1 - - 

 
 

Tabel 15 laat zien dat scheiding tussen antecedent en onzijdig relativum nog in 
1538 mogelijk was, al is het aantal gevallen waarin dit gebeurt gering. De 
conclusie is dat al nog in 1538 een analyse als antecedent kende. Vanaf 1637 
komen al en onzijdig relativum niet meer gescheiden voor. Aan dit laatste 
kunnen geen conclusies worden verbonden, behalve voor het tegenwoordige 
taalgebruik, waarvoor ik op basis van mijn eigen intuïties vaststel dat scheiding 
van al en betrekkelijke bijzin niet mogelijk is, en waarin al dus niet meer als N 
geanalyseerd wordt: 

 
(25) *Zij hebben al gedaan wat zij konden 
 
Op basis van de gegevens over scheiding van al en relatieve bijzin moet het 
tijdstip van het einde van de heranalyse, d.w.z. het moment waarop al 
uitsluitend als bepaling kan worden gebruikt, geplaatst worden ná 1538. 

Op basis van deze drie gegevens: de aangetroffen vormen, de 
(on)mogelijkheid van verbuiging en de (on)mogelijkheid voor scheiding van al 
en betrekkelijke bijzin, kunnen nu een aantal conclusies worden getrokken over 
het tijdstip van de heranalyse. De aangetroffen vormen plaatsten het begin van 
de heranalyse tussen 1399 en 1538, en het einde vóór 1884 (zie tabel 13). De 
aan- of afwezigheid van de mogelijkheid om al te verbuigen plaatst het einde 
van de heranalyse ná 1538 (zie tabel 14). De aan- of afwezigheid van de 
mogelijkheid om al en relatieve bijzin te scheiden plaatst eveneens het einde van 
de heranalyse ná 1538 (zie tabel 15). Bij elkaar levert dit op een begin van de 
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heranalyse tussen 1399 en 1538, en een einde van de heranalyse tussen 1538 en 
1884, zoals weergegeven in tabel 16:  
 
 

Tabel 16 
De (on)mogelijkheid van de analyse van al als antecedent of bepaling, op basis van 
de aangetroffen onzijdige relativa, verbuiging en mogelijkheid tot uiteenplaatsing 
van al en onzijdig relativum 

jaar 
 

analyse van al als antecedent 
mogelijk? 

analyse van al als bepaling 
mogelijk? 

1399 ja nee 

1538 ja ja 

1637 ? ja 

1884 nee ja 

1951 nee ja 

 
 

De conclusie luidt dat in het bijbelcorpus vanaf 1538 een analyse van al als 
bepaling voorkomt, en tot 1538 of 1637 een analyse van al als antecedent.  

Voor verdere onderbouwing van deze analyse raadpleegde ik het corpus 
Gysseling. Ik onderzocht het voorkomen van al gevolgd door dat of wat. Op 
deze manier kreeg ik een overzicht van de gebruikte onzijdige relativa wanneer 
al niet van het onzijdig relativum gescheiden was. Vanwege de omvang van het 
corpus was het ondoenlijk om ook naar al + gescheiden onzijdig relativum te 
kijken. Tabel 17 vermeldt de aangetroffen onzijdige relativa: 
 
 

Tabel 17 
Al + niet-gescheiden zelfstandig onzijdig relativum met 
ingesloten antecedent in het corpus Gysseling 

 al onverbogen al verbogen totaal 

al dat 459 22 481 

al wat 4 2 6 
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Als vorm van al dat zijn gerekend de volgende aangetroffen vormen: al dat 
(467x), al des (7x), al dat dat (1x), al dien dat (4x), al dies dat (2x). Tot al wat 
zijn gerekend de aangetroffen vormen: al wat (4x), al wat dat (1x), al wes (1x).  

Deze data bieden deels ondersteuning aan de boven geformuleerde 
hypothese. Dat al voornamelijk als antecedent werd gezien mag blijken uit het 
feit dat het verbogen kon worden, en dat in 99 % van de gevallen al gevolgd 
werd door een vorm van dat. De 1 % waarin al gevolgd wordt door een vorm 
van wat vormt echter een aanwijzing dat al ook, zij het zelden, gezien werd als 
toevoeging bij een onzijdig relativum met ingesloten antecedent wat. Het gaat 
hier om de volgende gevallen: 
 
(26) want si werden so verdoeuet dat si laten varen al wat datter hem af 

comen sal (Gysseling II deel 1, p. 34). 
 

(27) Virgilius heuet al bescreuen / Hoe dane wijs die dorpren leuen / Wiltu 
oec leren medicine / Of aersatre mede te sine / Maers heuet bescreuen 
al / Wat men daer toe segghen sal / Wiltu des di onderwijnden / Dattu 
gheuecht wils behinnen / Doe minen raet ende les lucane / (Gysseling 
II deel 1, p. 479, r. 35). 

 
(28) Ochte elre daer ic wesen sal / Ende oppenbare ontdekket al / Wat v 

gegeuen sal te lone (Gysseling II deel 1, p. 103, r. 37). 
 

(29) sal saen / Degene uinden die v sal / Berechten ende seggen al / Wis v 
behoeuet. ende geuen / Wel goeden raet. hoe gi / (Gysseling II deel 1, 
p. 213, r. 24). 

 
(30) Want [se]kerleke hi es gh[eboren] / Die ste[ru]en moet omde g[hene 

sijn verloren] / Nadien dat hict ghescr[euen sach] / So maerct alle wat 
wesen mach / Hic wasser af we sere [.....] / Nochtanne wildict niet 
m[.....] / Alse die bisscop dit hadde g[eseit] / (Gysseling II deel 1, p. 
409, r. 13) 

 
(31) so groet meedogen dat sise bekeert hadde, had si gemogen alle watter 

was ind stat ende seid hen ende getuegde hen (Gysseling II deel 1, p. 
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127, r. 12). 
 
In deze zinnen zijn een aantal linguïstische kenmerken aanwijsbaar die goed 
samengaan met het gebruik van wat. Ten eerste is in de zinnen (28) en (29) niet 
goed uit te maken of de wat-zin een vragende of een relatieve bijzin is. Het is 
mogelijk om van beide zinnen een relatieve (resp. (32) en (34)) en een vragende 
(resp. (33) en (35)) interpretatie te onderscheiden, die zeer dicht bij elkaar 
liggen (zie voor een uitwerking van het interpretatieverschil tussen vragende en 
betrekkelijke bijzinnen, en de rol hiervan in de verandering van relatief dat naar 
wat [hoofdstuk vier]):  
 
(32) Ik zal datgene vinden wat u als beloning zult ontvangen. 
(33) Ik zal uitvinden wat of u als beloning zult ontvangen. 

 
(34) Hij zal u alles vertellen wat u nodig heeft. 
(35) Hij zal u uitleggen wat of u nodig heeft. 
 
Het is dus heel goed denkbaar dat een taalgebruiker bij het produceren van 
dergelijke zinnen niet goed weet of hij dat (betrekkelijk voornaamwoord) of wat 
(vragend voornaamwoord) moet gebruiken. En dat maakt het mogelijk dat in 
deze zinnen voor wat is gekozen. 

Ten tweede wordt in de zinnen (27), (28) en (29) de band tussen 
antecedent en onzijdig relativum (in ieder geval op schrift) losser, doordat het 
onzijdig relativum op een nieuwe regel begint. Hierdoor werd het mogelijk om 
het onzijdig relativum op te vatten als een onzijdig relativum met ingesloten 
antecedent, en dus de bijbehorende vorm wat te gebruiken. Het meest 
opmerkelijke zijn de zinnen (30) en (31) , waarin een verbogen vorm van al 
gecombineerd wordt met onzijdig relativum wat. Hierin lijkt een tegenstrijdige 
combinatie van een duidelijk, want verbogen, nominaal antecedent en een 
onzijdig relativum met ingesloten antecedent wat aanwezig te zijn. Hiervoor 
heb ik geen verklaring. 

De hypothese dat aan het ontstaan van al wat een heranalyse ten grondslag 
ligt van al als NP tot al als toevoeging, kan op twee manieren in bescherming 
worden genomen tegen deze tegenvoorbeelden. De eerste manier is door de 
tegenvoorbeelden te beschouwen als incidentele afwijkingen van de norm. Het 
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aantal voorkomens van al wat in het corpus Gysseling is immers zeer gering. 
Dergelijke incidentele afwijkingen zijn ook goed verklaarbaar vanuit de manier 
waarop taaluitingen tot stand komen: het zijn steeds de individuele 
taalgebruikers die in concrete gevallen bepalen om wat voor context (vragend of 
relatief; al als antecedent of toevoeging) het gaat, en welke taalvorm in die 
context gebruikt dient te worden (dat of wat). En een taalgebruiker kan hier om 
goede of minder goede redenen afwijken van de norm.  

Een tweede manier om de tegenvoorbeelden in overeenstemming te 
brengen met de heranalyse, is door te stellen dat op basis van de 
tegenvoorbeelden het begin van de heranalyse eerder in de tijd geplaatst moet 
worden. Een bijkomend argument om het begin van de heranalyse eerder te 
plaatsen is het volgende. Al kon in het Middelnederlands weliswaar verbogen 
worden, maar dat gebeurde vrij zelden. In 1399 blijft bijv. in 86 % van het 
voorkomen van de combinatie al + dat al onverbogen. Dit frequente 
voorkomen van de vaste combinatie al dat maakte het mogelijk dat 
taalgebruikers al gingen zien als een toevoeging aan dat in plaats van andersom. 

2.3.3 CONCLUSIES OVER DE OPKOMST VAN WAT 

Waarschijnlijk is wat in de vorm sowat in het Oud- of Middelnederlands 
binnengekomen. In 1399 is SO nog een belangrijke voorwaarde voor het 
voorkomen van wat, in 1538 heeft wat zich uit deze context losgemaakt. Voor 
de ontwikkeling van wat na 1538 is een heranalyse van al van belang. Al werd 
vermoedelijk vanaf 1538 geheranalyseerd als toevoeging aan een onzijdig 
relativum met ingesloten antecedent. Dit maakte de vorm al wat mogelijk, waar 
voorheen al dat werd gebruikt.  

2.4 DE OPKOMST EN TERUGVAL VAN HETGEEN 

Hetgeen komt in het bijbelcorpus het eerst voor in 1538 (zie tabel 3). In het 
corpus komt het dan 26 keer voor, dat is 10.2 % van het totale aantal onzijdige 
relativa met ingesloten antecedent. In 1538 wordt hetgeen steeds gevolgd door 
dat, het gaat steeds om de combinatie hetgene dat. In 1637 is het gebruik van 
hetgeen sterk gestegen: tot 161 gevallen, dat is 59.4 % van het totaal. Naast 
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hetgene dat is nu ook hetgeen mogelijk. In 1951 daalt het weer, tot 83 gevallen, 
oftewel 28.1 %. In de komende paragrafen worden de volgende vragen 
behandeld: (1) in welk type contexten komt hetgeen voor het eerst voor? (2) hoe 
moet de verandering van hetgene dat naar hetgeen geïnterpreteerd worden? (3) 
waarom daalt het gebruik van hetgeen in 1951? 

2.4.1 HET BEGIN: HET GEBRUIK VAN HETGEEN BIJ VOORZETSELS 

Het meest opvallende aan hetgeen is dat het frequent voorkomt in bijzinnen die 
door een voorzetsel worden geregeerd (zie voorbeelden (36) en (37) en tabel 
18): 

 
(36) Maer blijft ghi int ghene dat ghy gheleert hebt/ ende beuonden/ want 

ghi weet van wien dat ghijt gheleert hebt/ (1538 2Thimotheus 3:14) 
(vgl. 1951:) Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wél bewust 
van wie gij het hebt geleerd,  

 
(37) Ende alle het volck sagh hem wandelen ende Godt loven. Ende sy 

kenden hem dat hy die was, die om een aelmoesse geseten hadde aen de 
Schoone poorte des Tempels: ende sy wierden vervult met verbaestheyt 
ende ontsettinge, over hetgene dat hem geschiet was (1637 Handelingen 
3:10). 
(vgl. 1951:) En al het volk zag hem lopen en God loven; en men herkende 
hem als degene, die om een aalmoes gezeten had aan de Schone Poort van de 
tempel; en zij werden met verbazing en ontzetting vervuld, over wat met hem 
gebeurd was. 
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Tabel 18 
Gebruik van onzijdige relativa geregeerd door een voorzetsel 

+PREP dat wat hetgeen dat versus 
wat 

hetgeen versus dat en 
wat 

1399 10 (8.7) 0 (1.3) - 0.00001  

1538 10 (15.8) 2 (7.5) 14 (2.6)  0.00001 

1637 1 (9.6) 1 (9.9) 46 (28.5)  0.00001 

1884 0 (1.6) 2 (18.0) 46 (28.4)  0.00001 

1951 - 20 (45.3) 43 (17.7)  0.00001 

 
 

Vanaf het begin van zijn bestaan is hetgeen het meest gebruikte onzijdig 
relativum wanneer de betrekkelijke bijzin wordt geregeerd door een voorzetsel. 
In 1637 en 1884 is het op een paar uitzonderingen na het enige onzijdig 
relativum in die context. 

Het gebruik van hetgeen stijgt in 1637 sterk. Voor een deel is dat te 
verklaren uit de stijging van het gebruik van voorzetsels (zie tabel 19): 
 
 

Tabel 19 
Aantallen relatieve bijzinnen die geregeerd worden door een voorzetsel 

jaar PREP niet-PREP totaal onzijdige relativa 

1399 10 185 195 

1538 26 230 256 

1637 48 223 271 

1884 48 222 270 

1951 63 232 295 

 
 

Toch kan dit niet de hele verklaring zijn, want het gebruik van hetgeen stijgt 
ook in contexten zonder voorzetsel. Bovendien stijgt het gebruik van voorzetsels 
in 1951 verder, naar 63 van de 295, terwijl het gebruik van hetgeen daalt. 

Wat er verder gebeurt, is dat hetgeen zich losmaakt van PREP. De manier 
waarop dat plaatsvindt lijkt sterk op wat er met wat en SO gebeurde (zie tabel 
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20): eerst, in 1538 is hetgeen voor zijn verschijnen nog redelijk afhankelijk van 
het gebruik van een voorzetsel: in meer dan de helft van de gevallen (14 van de 
26) wordt de hetgeen-zin geregeerd door een voorzetsel. In 1637 is dit effect 
verdwenen: hetgeen komt nu 2,5 keer vaker zonder voorzetsel voor dan met 
voorzetsel. 
 
 

Tabel 20 
Gebruik van PREP bij aanwezigheid van hetgeen 

jaar onzijdig relativum PREP niet-PREP 

1538 hetgeen 14 (2.6) 12 (23.4) 

1637 hetgeen 46 (28.5) 115 (132.5) 

1884 hetgeen 46 (28.4) 114 (131.6) 

1951 hetgeen 43 (17.7) 40 (65.3) 

 
 

Tabel 20 maakt duidelijk dat voor een goed begrip van het ontstaan van het 
onzijdig relativum hetgeen de contexten met voorzetsel nader onderzocht 
moeten worden. Dit is het onderwerp van de volgende paragraaf.  

2.4.2 HET ONTSTAAN VAN HETGENE DAT ALS ONZIJDIG RELATIVUM 

Het onzijdig relativum hetgeen komt in het bijbelcorpus vóór 1538 niet voor. 
Voor informatie over ouderdom en ontstaan van hetgeen raadpleegde ik de 
aanvullende bronnen. Dit leverde het volgende op: (1) in het algemene corpus 
komt hetgeen voor het eerst voor in de 15e eeuw. In dit corpus komen in die 
eeuw voor: al tgunt dat (3x) en tgunt dat (1x). In de 16e eeuw komt in dat 
corpus hetgene dat frequent voor, zowel met als zonder voorzetsel; (2) in het 
corpus Gysseling komen de vorm hetgene dat en zijn vormvarianten nog niet 
voor. Opvallend genoeg wordt degene die wél vaak aangetroffen; (3) in het VU-
corpus komt hetgene dat nog niet voor; (4) het MNW noemt een aantal 13e- en 
14e-eeuwse vindplaatsen van hetgene dat. 

Deze gegevens doen vermoeden dat hetgene dat al vanaf het vroegste 
Middelnederlands voorkwam, maar dat het aanvankelijk vrij zelden werd 
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gebruikt. Het gebruik van hetgeen begint op een gegeven moment te stijgen, en 
volgens deze gegevens zou dat waarschijnlijk in de 15e, 16e eeuw zijn geweest. 

Als tweede stap volgt nu een verkenning van die contexten waar in het 
bijbelcorpus hetgeen het meeste voorkomt: de door voorzetsels geregeerde 
relatieve bijzinnen. De resultaten voor het algemene corpus zijn weergegeven in 
tabel 21, voorbeelden staan in de zinnen (38) - (40): 

 
(38) Ic ware mi vele liuer doet/ Dan mi een ridder dwingen soude/ Van dies 

ic doen nine woude (Moriaen, r. 452). 
 

(39) Daer bi so seggic u. est dat enege adre es die gi niet en moget stremmen 
met pulvere ende met dat daertoe gescreven es. (Cyrurgie, 19.2.17). 

 
(40) Van dien dattu heves beweven, / Saltu vroedelike leven; / Ende emmer 

wes so ondersteken, / Dat di niet en mach ghebreken (Disticha, p. 32 
I.24, r .1). 

 
 

Tabel 21 
Onzijdige relativa geregeerd door een voorzetsel in het algemene corpus 

+ PREP 13e eeuw 14e eeuw 15e eeuw 16e eeuw 

dat 4 7 5 2 

dies 1 - 1 1 

dien dat 3 2 - - 

hetgene (dat) - - - 4 

wat - - - - 

 
 

Naast het gebruik van onzijdig relativum met ingesloten antecedent dat worden 
ook de verbogen vormen dies (2e naamval van dat) en dien (3e naamval van dat) 
dat aangetroffen. Dat laatste is in overeenstemming met het feit dat 
Middelnederlandse voorzetsels een naamval (meestal de derde) regeren. Ook 
geldt omgekeerd dat dien dat voorkomt op die plekken waar een derde naamval 
vereist is, dus meestal na voorzetsels (zie tabel 22). 
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Tabel 22 
Het gebruik van dien dat met en zonder voorzetsels 

corpus eeuw zonder voorzetsel met voorzetsel 

algemeen 13 0 3 

algemeen 14 0 2 

VU 14 4 31 

 
 

Nu lijkt het erop dat in het algemene corpus dien dat in de 15e eeuw verdwijnt 
(zie tabel 21). De oorzaak hiervoor moet gezocht worden in het proces van 
deflexie: de verbogen vormen van dat verdwijnen, of specialiseren zich in 
betekenis (vgl. indien, bovendien). 

Wanneer dien dat verdwijnt, verdwijnt daarmee één van de mogelijkheden 
om een door een voorzetsel geregeerde relatiefzin in te leiden; de mogelijkheid 
om na een voorzetsel dat te gebruiken blijft overigens bestaan. Er ontstaat dus 
een gat dat opgevuld zou kunnen worden door een nieuw onzijdig relativum. 
Mijn hypothese is dat dat nieuwe onzijdig relativum hetgene dat is geweest. De 
periode waarin volgens de gegevens het gebruik van hetgene dat vermoedelijk 
gaat stijgen, komt overeen met de periode waarin dien dat verdwijnt. 

Nu rijst de vraag waarom het ontstane gat niet door het reeds bestaande 
onzijdig relativum wat opgevuld werd. Mogelijke redenen hiervoor zijn: (1) 
wat-zinnen staan in de vertaling van 1538 meestal voor de hoofdzin, terwijl 
zinnen geregeerd door een voorzetsel in 1538 niet in eerste positie voorkomen; 
(2) zinnen geregeerd door een voorzetsel missen het algemene karakter dat de 
wat-zinnen kenmerkt. 

Hetgene dat heeft daarnaast het voordeel dat het de vorm heeft van een NP: 
in hetgene is het nog herkenbaar als lidwoord, en gene als nomen. Dit is een 
voordeel bij gebruik na een voorzetsel, omdat een PP meestal bestaat uit een 
voorzetsel en een (evt. verbogen) NP.  
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2.4.3 VAN HETGENE DAT NAAR HETGEEN 

Deze paragraaf behandelt de vraag hoe uit hetgene dat hetgeen kon ontstaan. 
Zoals al vermeld op p. 21, kwam aanvankelijk uitsluitend hetgene dat voor, geen 
hetgeen (zie tabel 23).  
 
 

Tabel 23 
Het voorkomen van hetgene dat en hetgeen in het bijbelcorpus 

 hetgene dat hetgeen 

1399 - - 

1538 26 - 

1637 19 142 

1884 17 143 

1951 - 83 

 
 

Mijn hypothese is dat ook hier een heranalyse heeft plaatsgevonden, in twee 
stappen: 

1. hetgene (antecedent) + dat (onzijdig relativum) → 

hetgene (onzijdig relativum met ingesloten antecedent) + dat (voegwoord) 

2. hetgene (onzijdig relativum met ingesloten antecedent) + dat (voegwoord) → 

hetgene (onzijdig relativum met ingesloten antecedent) 

 
Stap 1 houdt in een heranalyse van dat van onzijdig relativum tot voegwoord; 
stap 2 houdt in de mogelijkheid om het voegwoord dat weg te laten. 

In stap 1 wordt verondersteltd dat de taalgebruiker aanvankelijk, dus vóór 
de heranalyse, hetgene dat analyseerde als [antecedent + onzijdig relativum]. Als 
argument voor deze analyse kan worden aangevoerd dat er een vergelijkbare 
constructie was met de structuur [antecedent + relativum], namelijk degene die. 
De analyse veronderstelt dat de taalgebruikers een analogie zagen tussen hetgene 
dat en degene die. De vraag is hoe vervolgens, in de heranalyse, deze analogie 
kon worden losgelaten ten gunste van een analyse van dat als voegwoord. 
Hiervoor kunnen twee redenen aangevoerd worden. De eerste is de vormelijke 
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overeenkomst tussen onzijdig relativum dat en voegwoord dat. Dit maakte het 
mogelijk dat dat in hetgene dat als voegwoord werd geheranalyseerd, en 
verhinderde diezelfde mogelijkheid voor die in degene die. De tweede is het 
frequente voorkomen van combinaties van onzijdige relativa met ingesloten 
antecedent met een voegwoord, zoals in zin (41): 
 
(41) Laet alle uwe worde wesen: Ja het is, ja het is, neen, neen. Wat dat hier 

boven gaet, dat is van quaden halven (1399 Mattheüs 5:37) 
(vgl. 1951:) Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar 
bovenuit gaat, is uit den boze. 

 
Wat nodig was, was dat taalgebruikers een analogie zagen tussen deze gevallen 
en hetgene dat. 

Stap 2, de mogelijkheid om het voegwoord dat na hetgeen weg te laten, lijkt 
een aparte stap, maar vloeit in feite onmiddellijk voort uit stap 1. De toevoeging 
van voegwoorden aan onzijdige betrekkelijke voornaamwoorden met ingesloten 
antecedent was namelijk optioneel, zoals dat ook nog steeds geldt voor 
toevoeging van onderschikkende voegwoorden aan vragende of betrekkelijke 
voornaamwoorden in het Moderne Nederlands: wat, wat of en wat dat komen 
naast elkaar voor. Wanneer de taalgebruiker nu hetgene in hetgene dat ziet als 
onzijdig betrekkelijk voornaamwoord met ingesloten antecedent, zal hij ook 
hier dat zien als een optionele toevoeging. En dus wordt het mogelijk om dat 
weg te laten. 

Het verband tussen de heranalyse van hetgene en de mogelijkheid om dat 
weg te laten is de volgende: weglating is alleen mogelijk wanneer dat als een 
optionele toevoeging van een voegwoord aan een onzijdig betrekkelijk 
voornaamwoord met ingesloten antecedent wordt gezien. Zolang dat nog gezien 
wordt als onzijdig relativum, en hetgene als antecedent, kan dat niet weggelaten 
worden. In het bijbelcorpus komt hetgeen zonder dat voor vanaf 1637, en dat 
leidt tot de hypothese dat de heranalyse van hetgeen als onzijdig relativum 
plaatsvindt tussen 1538 en 1637.  

De analyse van hetgeen als onzijdig relativum wordt verder ondersteund 
door het algemene corpus, waar vanaf de 17e eeuw hetgeen voorkomt als 
onzijdig relativum dat terugverwijst naar een voorafgaande zin: 
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(42) Of ’t gebeurde (’t gunt Godt verhoede) dat de admiralen, commandeurs 
ofte vlaggeluyden in ’t vechten [...] in ongelegentheyt gheraeckten [...] 
sullen de capitainen van ’tselve esquadre daernaer niet hebben te 
wachten, maer haer vervoegen bij ’t gros (Seinboeken, p. 109, 21.33.1) 

 
In 1951 is hetgene dat verdwenen. Dit laatste zou kunnen samenhangen met het 
ontstaan van schrijftaalnormen die het gebruik van een voegwoord na een 
onzijdig relativum met ingesloten antecedent afkeuren. (Vgl. bijv. ANS 1984: 
231, die de vormen wie of en wie dat rekent tot de ‘regionale’ en spreektaal). 

2.4.4 DE TERUGGANG VAN HETGEEN IN 1951 

Wat nog te verklaren blijft, is de teruggang in het gebruik van hetgeen in 1951. 
Ten opzichte van 1884 loopt het gebruik van hetgeen terug van 160 (59.3 %) 
naar 83 (28.1 %). Dit kan niet verklaard worden vanuit een teruggang in het 
gebruik van voorzetsels of ingebedde matrixzinnen: die is er namelijk niet. De 
verklaring moet mijns inziens gezocht worden in het feit dat hetgeen wordt (en 
mogelijk ook in de 19e eeuw werd) gezien als een typische schrijftaalnorm, als 
een norm die in de spreektaal niet gebruikt werd. Zo stelt ANS (1984: 253): 
‘Het betrekkelijk voornaamwoord hetgeen behoort tot de schrijftaal en wordt in 
gesproken taal meestal door wat vervangen’.  

Mijn voorstel is om de teruggang van hetgeen in 1951 te verklaren vanuit 
het 19e- en 20e-eeuwse streven om de schrijftaal beter te laten aansluiten bij de 
spreektaal. De 19e-eeuwse schrijftaal kan gekarakteriseerd worden als archaïsch. 
Hij bevatte veel elementen die al lang uit de spreektaal waren verdwenen, of 
daar nooit hadden bestaan. In Van der Wal (1992: 297) worden als 
voorbeelden onder andere genoemd het gebruik van aanwijzend dezelve, 
betrekkelijk (de)welke, de genitief en de aanvoegende wijs. Het gebruik van 
dergelijk archaïsche vormen gold voor de schrijftaal in zijn geheel, dus voor 
literaire genres, overheidsstukken, krantenartikelen, wetenschappelijke 
verhandelingen, preken, redevoeringen etc. 

Veel 19e-eeuwers waren zich bewust van de te grote afstand tussen 
schrijftaal en spreektaal en probeerden daar ook wat aan te doen (Van der Wal 
1992). Aan het eind van de 19e eeuw ontstaan twee stromingen die de 
vernieuwing van de schrijftaal sterk in de hand hebben gewerkt. De eerste is de 
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beweging van Tachtig. De tweede betreft de onderwijsvernieuwingen in de 
jaren 1890. De onderwijsvernieuwers legden de nadruk op de individuele 
ontplooiing van het kind, dat men niet in een dwangbuis mag stoppen, ook niet 
in dat van de gereglementeerde schrijftaal. De schrijftaal diende zich dus meer 
naar de spreektaal te richten. De uitgangspunten van de taalhervormer 
Kollewijn zijn in dat verband illustratief: geen onderscheidingen in de schrijftaal 
invoeren die in de spreektaal niet bestaan, en geen onderscheiding handhaven 
die in de beschaafde spreektaal verloren is gegaan en waarvan de toepassing 
voortdurend problemen veroorzaakt (Van der Wal 1992: 296-326). 

Het kan haast niet anders of de onderwijs- en taalhervormers moeten hun 
pijlen ook hebben gericht op hetgeen, dat een goed voorbeeld is van een 
schrijftaalnorm, die in de geschreven taal niet gebruikt wordt. En het is het 
gemeengoed worden van deze opvattingen dat naar mijn mening kan verklaren 
waarom hetgeen in de bijbelvertaling van 1951 zoveel minder wordt gebruikt. 

2.4.5 CONCLUSIES OVER DE OPKOMST EN TERUGVAL VAN HETGEEN 

Rond de 15e, 16e eeuw stijgt het gebruik van het tot dan toe zelden gebruikte 
hetgene dat, vooral wanneer de relatieve zin geregeerd wordt door een voorzetsel. 
Dit hangt vermoedelijk samen met het verdwijnen van het na voorzetsels 
gebruikte dien dat, dat in de 15e eeuw verdwijnt c.q. zich in betekenis 
specialiseert. 

Het gebruik van hetgene (dat) stijgt in 1637 sterk. Dit is ten dele 
verklaarbaar uit de stijging van het gebruik van voorzetsels. Vanaf 1637 wordt 
naast hetgene dat ook hetgeen gebruikt. Dit laatste is mogelijk ontstaan door 
heranalyse van de combinatie hetgene dat als onzijdig relativum met ingesloten 
antecedent hetgeen + voegwoord dat (voorheen: antecedent + onzijdig relativum 
dat). Van deze twee vormen blijft in 1951 alleen hetgeen over. Het verdwijnen 
van hetgene dat heeft mogelijk te maken met schrijfadviezen die toevoeging van 
voegwoorden aan onzijdige relativa met ingesloten antecedent afraden. 

In 1951 loopt het gebruik van hetgeen sterk terug. Dit komt vermoedelijk 
voort uit het 19e- en 20e-eeuwse streven om de schrijftaal meer te richten naar 
de spreektaal. Dat betekent dat vormen als hetgeen, dat een typische 
schrijftaalvorm is, vermeden dienen te worden. 
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2.5 CONCLUSIES 

Voornaamste doel van dit [hoofdstuk] was het geven van een beschrijving van 
(veranderingen in) het gebruik van onzijdige relativa met ingesloten antecedent. 
Dit [hoofdstuk] liet zien dat wat vermoedelijk als so wat het Middelnederlands 
binnenkwam, en afsleet tot wat. Later ontstond de combinatie al wat en steeg 
het gebruik van wat. Hetgene kwam binnen als hetgene dat, en werd aanvankelijk 
voornamelijk bij voorzetsels gebruikt, later ook daarbuiten. Uit hetgene dat 
ontstond onzijdig relativum hetgeen, waarvan het gebruik in de 17e eeuw sterk 
steeg, en vanaf de 19e eeuw daalde. 

In dit [hoofdstuk] zijn twee soorten verklaringen voor deze veranderingen 
aangevoerd: herinterpretaties door taalgebruikers en het vermijden door 
taalgebruikers van al te formele taalvormen.  
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3 Eén vorm, één betekenis? Een case study naar vragend en 
relatief gebruik van which en what 

3.1 INLEIDING 

Hoofdstuk drie is een studie naar variatie tussen which and what. Variatie 
impliceert dat er contexten4 zijn waarin zowel which als what gebruikt zou 
kunnen worden. Het is echter een bekend feit dat which en what in veel 
contexten niet uitwisselbaar zijn (zie Karlberg 1954, Poutsma 1916: 944-1010, 
Quirk et al. 1985: 365-371, 1056-1120, 1244-1260; voortaan ook: K, P and 
Q).  

In sommige vraagzinnen kunnen which en what probleemloos uitgewisseld 
worden. 

 
(43) Which/what star are you looking at (K18)? 

 
Er zijn ook vraagzinnen die slechts het gebruik van één van beide toestaan: 

 
(44) Which hand do people usually write with (K21)? 
(45) What eye can stand such a sight (K21)? 

 
In andere vraagzinnen zijn beide mogelijk, maar met een verschil in 
interpretatie:  

 
(46) What’s her husband? 
(47) Which is her husband? 

 
In relatieve zinnen komt het veel minder vaak voor dat zowel which als what 
gebruikt kunnen worden. In het algemeen is het gebruik van which beperkt tot 

                                                      
4 Het begrip ‘context’ in dit hoofdstuk is vergelijkbaar met het begrip ‘zin’. ‘Context’ is een verzamelnaam voor 
stukken gesproken of geschreven tekst van verschillende grootte, zoals een enkelvoudige (deel-)zin, een 
samengestelde zin, of een aantal zinnen. 
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relatieve zinnen met een antecedent, terwijl what wordt gebruik als relativum 
met ingesloten antecedent: 

 
(48) The rain washed away the track, which prevented the trains from 

running (P972). 
(49) The Bible, which has been retranslated, remains a bestseller (Q1247). 
(50) What can’t be cured must be endured (P988). 

 
Er zijn echter contexten waarin als relativum met ingesloten antecedent zowel 
what en which voorkomen: 

 
(51) Be killed or kill; choose (decide) which you will [..]. (K33)5. 
(52) You shall choose what toys you like to take with you (P962). 

 
Ook kan what soms vervangen worden door that which: 

 
(53) We can but give thee that which we possess (P988). 
(54) We can but give thee what we possess. 

 
In comment clauses (zinnen als (55) - (58)) bestaat geen variatie wanneer de 
comment clause voorafgaat aan de matrixzin; in dat geval wordt uitsluitend 
what gebruikt (55). En ook wanneer de comment clause volgt op de matrixzin, 
is er slechts één mogelijkheid: which (56): 

 
(55) What was strange, she had all her sails set and sailed right against wind 

and tide (P971). 
(56) The course of true love did not run smooth, which was commonplace 

(P973). 
 

Wanneer de comment clause de matrixzin onderbreekt, zijn zowel which als 
what mogelijk: 

 

                                                      
5  Zoals Karlberg zelf ook aangeeft, is dit voorbeeld ambigu, en kent zowel een vragende als een relatieve 
interpretatie. 
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(57) there has been Earles: nay, (which is more) pentioners (J115). 
(58) Fortunately, Mr. Mayfield was at home and, what is rarer, disengaged 

(P972). 
 

Op het eerste gezicht lijken er weinig overeenkomsten te zijn tussen de 
verschillende gebruikswijzen van iedere vorm. In dit hoofdstuk wil ik laten zien 
dat dat maar schijn is, en dat er wel degelijk overeenkomsten zijn. Preciezer: ik 
wil laten zien dat de betekenis die men aan het vragend voornaamwoord what 
(respectievelijk which) kan toekennen, dezelfde is als de betekenis van het 
betrekkelijk voornaamwoord what (respectievelijk which). 

Eerdere studies hebben voor andere functiewoorden dergelijke 
eenheidsbetekenissen voorgesteld, en dit hoofdstuk is dan ook bedoeld als 

aanvulling op deze studies. Bolinger (1972) bespreekt het Engelse that versus ∅; 

Bolinger (1977) het Engelse any versus some, it versus ∅, there versus ∅; Kirsner 
and Van Heuven (1980) en (1988) het Nederlandse deze/dit versus die/dat; 
García (1989) het Oudspaanse y versus allí; García (1985) het Spaanse sí versus 

él en García and Van Putte (1990) het Papiamentu ku versus ∅. 
De status van een dergelijke eenheidsbetekenis is voor mij in dit hoofdstuk 

de volgende. Ik wil niet beweren dat taalgebruikers één betekenis aan what of 
which toekennen. Ik wil ook niet beweren dat deze eenheidsbetekenissen tot de 
Engelse taal behoren. Waar ik wel van overtuigd ben is dat taalgebruikers 
(hoewel niet noodzakelijk alle taalgebruikers) verwantschappen (kunnen) zien 
tussen de diverse gebruikswijzen van een vorm als what. Het formuleren van 
een eenheidsbetekenis kan naar mijn mening die verwantschappen duidelijk 
maken. Het kan iemand voor wie die verwantschappen niet evident zijn, helpen 
om ze te zien.  

Het toekennen van één betekenis aan één vorm is voor mij dus een 
hulpmiddel bij het ophelderen van de verwantschap tussen de gebruikswijzen 
van één vorm. Soms zal de eenheidsbetekenis wellicht enigszins geforceerd 
aandoen. Maar zolang de eenheidsbetekenis als hulpmiddel functioneert vind ik 
dat geen probleem. 

De betekenisomschrijving van what (respectievelijk which) waar ik in dit 
hoofdstuk van uitga is die van Karlberg (1954) voor vragend voornaamwoord 
what en which, die ik in paragraaf 3.2 bespreek. In paragraaf 3.3 ga ik na in 
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hoeverre deze betekenisomschrijving van toepassing is op het gebruik van which 
en what als relativa.  

Het materiaal waaraan ik de betekenisomschrijving zal toetsen bestaat uit 
voorbeeldzinnen uit de studie van Karlberg (1954), de grammatica’s van 
Poutsma (1916), Quirk et al. (1985) en Jespersen (1954) (voortaan ook: J) en 
het woordenboek Collins COBUILD (1991) (voortaan ook: C). 
 

3.2 BETEKENISVERSCHILLEN TUSSEN VRAGEND WHICH EN WHAT 

3.2.1 DE BETEKENIS VAN WHICH  

Het vragend voornaamwoord which wordt gebruikt als men wil weten welk(e) 
individu(en) uit een set de eigenschap heeft of hebben die in de vraag genoemd 
wordt. Vergelijk het volgende voorbeeld: 
 
(59) Which is her husband? He’s the man on the right smoking a pipe 

(Q371). 
 
Een dergelijke vraag wordt gesteld wanneer er sprake is van een groep mensen, 
waarvan er één haar man zou kunnen zijn. Which vraagt dus om uit een grotere 
groep een selectie te maken (K17-26, P348-349, J208, Q369-370), en wordt 
dan ook ‘selectief’ genoemd (K21). 

Met deze selectiviteit hangen een aantal andere kenmerken van which-
vragen samen: 

• Er is een setting waartegen de vraag wordt gesteld. Een vraag als (59) heeft 
slechts zin wanneer al voorafgaand aan de vraag duidelijk is voor spreker en 
hoorder dat er sprake is van een gezelschap van mensen.  

• Er zijn een aantal alternatieven aanwezig. Om vraag (59) zinvol te kunnen 
stellen, moeten er in principe meerdere individuen zijn die haar man 
zouden kunnen zijn. 

• De te selecteren individuen kunnen losgemaakt worden van de rest. 
Selectie impliceert dat sommigen wèl gekozen worden, anderen niet.  
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• De overige kwaliteiten van de individuen zijn voor het beantwoorden van 
de vraag niet van belang. In (59) wordt smoking a pipe gebruikt als middel 
tot identificatie, en niet om een kenmerk van haar man aan te geven dat 
nog om andere redenen van belang zou zijn. 

 
Het selectieve karakter van which wordt geïllustreerd in de volgende 
voorbeelden. De set kan expliciet genoemd worden. Dit gebeurt onder meer in 
de which of-constructie (60) en bij het zelfstandig gebruikte which dat 
terugverwijst (61): 
 
(60) He laughs, rattles, in reply to his aunt, who asks him which of the girls is 

his sweetheart (P948). 

 
(61) “She presumed to criticize some of what she called the ‘goings on’ here. 

- “Which, for example/” Ella asked (K23). 
 
Ook kan geïmpliceerd zijn dat er sprake is van een set, zoals: 

 
(62) Which is the best English dictionary (Q369)? 

 
dat volgens Quirk et al. impliceert dat er een afgebakende set woordenboeken 
is. 
 
De alternatieven kunnen expliciet genoemd worden: 

 
(63) Which conductor do you like best? (Von Karajan or Stokowsky) 

(Q369).  
 

Of op grond van kennis van de wereld is bekend welke alternatieven er zijn: 
 

(64) Which hand do people usually write with (K21)? 
 

Behalve het selectieve karakter van which wordt in de literatuur ook wel 
vermeld dat which zou verwijzen naar een beperkte set. Hiertegenover zou what 
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betrekking hebben op een onbeperkte set (vergelijk de door K17 aangehaalde 
literatuur). Voor degenen die dit aannemen zijn zinnen als (65), waarin which 
naar een onbeperkte set verwijst, problematisch: 
 
(65) Which star are you looking at (K18)? 
 
Naar mijn mening is het onderscheid tussen which en what gelegen in het feit 
dat which verwijst naar een set, terwijl what dat niet doet. De grootte van de set 
is daarbij niet van belang, en dus is ook (65), waarin which naar een zeer grote 
set verwijst, niet problematisch. 

3.2.2 DE BETEKENIS VAN WHAT 

What kan gedefinieerd worden als het complement van which. What wordt 
gebruikt wanneer er geen set is waaruit een selectie wordt gemaakt. What zou de 
ongemarkeerde vorm genoemd kunnen worden, which de gemarkeerde. 
Vergelijk het volgende voorbeeld: 

 
(66) Send a note with each of them to explain under what circumstances 

they came before me (P947). 
 

Het stellen van een dergelijke vraag gebeurt gewoonlijk niet in een context 
waarin er een set mogelijke kant-en-klare antwoorden zijn. Met dit niet-
selectieve karakter van what hangen een aantal andere eigenschappen samen: 

• Er is geen setting. (66) kan bijvoorbeeld een nieuw verzoek zijn, dat geen 
relatie heeft met voorafgaande verzoeken, of met een van te voren 
vaststaande set van mogelijkheden.  

• Er zijn geen alternatieven aanwezig. (66) is typisch géén multiple-choice-
vraag waar de alternatieven genoemd worden. 

• De te noemen eigenschap hoeft niet strikt te scheiden te zijn van andere 
eigenschappen: wanneer één bepaalde omstandigheid geldt, hoeft dat nog 
niet te betekenen dat alle andere mogelijke omstandigheden niet gelden 
(vergelijk hiertegenover het selecterende van which). 
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• What vraagt naar een aantal kwalitatieve aspecten van de omstandigheden. 
Van belang is dat het éne antwoord kwalitatief verschilt van het andere. 
Het gaat niet om identificatie. 

• What wordt ook gebruikt voor vragen waar een wat langer antwoord is 
vereist.  

 
De volgende voorbeelden illustreren deze eigenschappen: 

 
(67) What was the name of this tune? 

 
veronderstelt niet een set van namen waaruit gekozen kan worden. Er zijn geen 
veronderstelde alternatieven. 

Het kwalitatieve karakter van what wordt ook genoemd door Karlberg, 
Poutsma en Quirk et al.: 
 

What is used [...] in inquiries that are made regarding the nature, 
qualities or properties either of persons or things’ (P947, vergelijk ook 
Q371). 
 

(68) What’s her husband? B: He’s a film director (Q371). 
 

Het antwoord: hij is de man rechts, die een pijp rookt zou geen antwoord zijn op 
deze vraag, want what vraagt niet om te identificeren. Het vraagt om een 
eigenschap van haar man te noemen. Het antwoord impliceert geenszins dat 
haar man dan geen andere eigenschappen bezit. Merk ook op dat what hier 
geanalyseerd wordt als naamwoordelijk deel van het gezegde, terwijl which in 
which is her husband? het onderwerp is. 

Ook duidelijk kwalitatief is what in: 
 

(69) What eye can stand such a sight (K21)? 
 

dat vraagt hoedanig het oog is dat...., en niet of het het linker- of het rechteroog 
is. 
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Het kwalitatieve karakter van what blijkt ook uit de volgende dialoog 
tussen een rechter (R) en een verdachte (V) die ervan wordt verdacht een auto-
ongeluk te hebben veroorzaakt. Het ongeval speelt zich af in Groot-Brittannië: 

 
(70) (R) What side of the road were you on? 

(V) The right. 
(R) What side was that? 
(V) The left (K21). 
 

Het is duidelijk dat de rechter verwarring had kunnen voorkomen door in zijn 
eerste vraag het selectieve which te gebruiken. 

What wordt ook gebruikt zonder voorafgaande setting: 
 

(71) What’s the time? 
 

is een vraag die geheel op zichzelf kan staan, en typisch een discourse over een 
ander onderwerp kan onderbreken. 

Met betrekking tot het niet-selectieve karakter van what merkt Karlberg 
(1954: 20) op:  
 

Thus we have to say: 
 
(72) In what part of London does he live (K20), 
 
since “if we were here to say In which part, this would imply a much 
more definite division of London into separate parts than is found in 
actual fact (Jespersen [(1954: 208) JS]”. 

 
Met andere woorden: which zou hier impliceren dat het gedeelte van Londen 
waar hij woont los te maken is van de rest van Londen, dat dan niet geselecteerd 
wordt. Dat which hier niet gebruikt kan worden, komt naar mijn mening niet 
door een ‘actual fact’, maar wel hebben Karlberg en Jespersen goed gezien dat 
what in vraag (72) impliceert dat de delen van Londen niet scherp omlijnd zijn. 

In de literatuur wordt ook wel opgemerkt dat what gebruikt wordt bij een 
set met een zeer groot aantal alternatieven, zoals in: 
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(73) What star are you looking at (K18)? 
 
Ik heb op p. 62 betoogd dat het betekenisverschil tussen which en what te 
omschrijven is met wel versus niet naar een set verwijzen. In mijn analyse 
verwijst (73) niet naar een set met een zeer groot aantal alternatieven, maar richt 
(73) de aandacht op de redenen om naar één bepaalde ster te kijken. Which star 
are you looking at daarentegen vraagt slechts om een ster aan te wijzen. 

3.2.3 SCHIJNBARE UITZONDERINGEN OP DE BETEKENISOMSCHRIJVINGEN  

In de literatuur worden een aantal uitzonderingen op de betekenisomschrijving 
van which en what gemeld. Hiervan hoop ik in deze paragraaf aan te tonen dat 
ze voortkomen uit een verkeerde omschrijving van het gebruik van which en 
what of uit onvoldoende inzicht in de manier waarop een genoemde 
voorbeeldzin wordt gebruikt. 

Een eerste uitzondering wordt gemeld door Quirk et al. (1985: 370): 
 

Conversely, which can be used when there is no limited set of 
alternatives from which a choice is made: 
 
(74) After all, which American has not heard of someone who, a 

few days after his or her annual check-up, suffered a heart 
attack?  

 
Vanuit mijn gezichtspunt is er echter geen reden om het gebruik van which hier 
als een uitzondering te zien: 

• In de eerste plaats hoort het idee dat het aantal alternatieven gelimiteerd is, 
niet tot de omschrijving van het gebruik van which en what. Daarmee 
komt (74) als uitzondering te vervallen. 

• Ten tweede is (74) een retorische vraag. Dus het gaat er hier niet om om 
een keuze te maken uit alternatieven, als wel om met kracht te beweren dat 
iedere Amerikaan wel iemand kent die een paar dagen na zijn of haar 
check-up een hartaanval kreeg. De retorische vraag geeft aan dat men niet 
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in staat is om iemand te selecteren die daar niet van gehoord heeft. Which 
heeft hier, net als in zijn andere gebruikswijzen, een selectief karakter. 

 
Een tweede uitzondering komt eveneens van Quirk et al. (1985: 370):  
 

we can select who or what rather than which even in cases where the 
number of alternatives is strictly limited by the context: 
 
(75) What will it be - tea or coffee? 
 

Het feit dat er een onbeperkt aantal keuzemogelijkheden is, is volgens mij niet 
kenmerkend voor what. Wèl heb ik gezegd dat what veronderstelt dat er niet 
gekozen wordt uit een set. En dat is in dit voorbeeld ook niet noodzakelijk. Van 
belang is dat in (75) de keuzemogelijkheden pas genoemd worden na het stellen 
van de vraag. Een mogelijke analyse is dat what niet anticipeert op de later te 
noemen set, terwijl which (dat hier ook niet onmogelijk is) dat wel zou doen. 
Hierop wijst ook Jespersen (1954: 209), die stelt dat in het geval van what de 
spreker zich op het moment dat hij zijn vraag begint niet realiseert dat de keuze 
beperkt is. 

3.3 BETEKENISVERSCHILLEN TUSSEN RELATIEF WHICH EN WHAT 

3.3.1 INLEIDING 

Doel van deze paragraaf is te laten zien dat de betekenisverschillen tussen 
vragend which en what ook opgaan voor relatief which en what. Aangezien 
vragend which selectief is en vragend what niet-selectief, is het doel van deze 
paragraaf dus om aan te tonen dat ook relatief which selectief is, en relatief what 
niet-selectief. Eerst volgt nu in paragraaf 3.3.2 een overzicht van het gebruik 
van de relativa which en what. Daarna zal ik in paragraaf 3.3.3 - 3.3.5 trachten 
het gevonden gebruik te relateren aan de betekenis van vragend which en what. 
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3.3.2 KORT OVERZICHT VAN HET GEBRUIK VAN RELATIEF WHICH EN 
WHAT 

In de nu volgende bespreking van het gebruik van which en what in relatieve 
zinnen onderscheid ik een aantal categorieën. Deze indeling is gebaseerd op de 
manier waarop de relatieve bijzin gebruikt wordt. De indeling maakt gebruik 
van twee criteria: 

• Is de matrixzin waar de betrekkelijke bijzin deel van uitmaakt een uiting 
waarop een reactie wordt verwacht? Dit onderscheidt het gebruik van 
relatieve zinnen in bevelen van de overige gebruikswijzen, en is tevens een 
overeenkomst tussen bevelen en vragen. 

• Is de betrekkelijke bijzin zelfstandig of onzelfstandig gebruikt? Met 
zelfstandig wordt hier bedoeld dat de relatieve zin geldt als een zelfstandige 
mededeling, die geen zinsdeel of deel van een zinsdeel is binnen een andere 
zin. Voor onzelfstandig gebruikte relatieve zinnen geldt dat de informatie 
die ze bevatten niet gepresenteerd wordt als mededeling, maar als een 
gegeven. 

 
Op basis van deze twee criteria onderscheid ik drie categorieën betrekkelijke 
bijzinnen: 
 
I. De matrixzin waar de betrekkelijke bijzin deel van uitmaakt is een uiting 
waarop een reactie wordt verwacht, de bijzin is het object van een bevel. In deze 
contexten bestaat er variatie tussen which en what: 

 
(76) Be killed or kill; choose (decide) which you will [..] (K33). 
(77) You shall choose what toys you like to take with you (P962). 

 
II. De relatieve bijzin is onzelfstandig gebruikt (maar geen object van een bevel). 
Hier moet onderscheid gemaakt worden tussen relativa met antecedent, en vrije 
relativa oftewel relativa met ingesloten antecedent. In het algemeen geldt dat als 
relativum met een antecedent which gebruikt wordt, als vrij relativum wordt 
what gebruikt (Q368): 

 
(78) The Bible, which has been retranslated, remains a bestseller (Q1247). 
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(79) What can’t be cured must be endured (P988). 
 

Ook bestaat er variatie tussen het vrije relativum what en de combinatie van 
antecedent that en relativum which: 

 
(80) We can but give thee that which we possess (P988). 
(81) We can but give thee what we possess. 

 
III. De relatieve bijzin is zelfstandig gebruikt, is geen zinsdeel binnen een andere 
zin. 
De traditie maakt hier onderscheid tussen comment clauses, die voorafgaan aan 
de zin waar ze naar verwijzen, en sentential relative clauses, die de zin waar ze 
naar verwijzen onderbreken, of er op volgen. Voor de variatie die optreedt is de 
positie van de zelfstandige relatieve bijzin ten opzichte van de zin waaraan hij 
gerelateerd van belang: 
 
IIIa. Zelfstandige relatieve bijzinnen die voorafgaan aan de zin waar ze naar 
verwijzen gebruiken alleen relativum what: 

 
(82) What was strange, she had all her sails set and sailed right against wind 

and tide (P971). 
 

IIIb. Zelfstandige relatieve bijzinnen die de zin waar ze naar verwijzen 
onderbreken, kennen zowel gebruik van which als what: 

 
(83) Fortunately, Mr. Mayfield was at home and, what is rarer, disengaged 

(P972). 
(84) there has been Earles: nay, (which is more) pentioners (J115). 
(85) Marvin and Terry - which is something I’ll never understand - were 

quarrelling within a month of their marriage and were separated within 
three months (Q1120). 

(86) Other circumstances now occurred in the city of London which seemed 
to show that our director was - what is not to be found in Johnson’s 
Dictionary- rather shaky (P972). 
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IIIc. Zelfstandige relatieve zinnen die volgen op de zin waarnaar ze verwijzen, 
gebruiken uitsluitend which: 

 
(87) The rain washed away the track, which prevented the trains from 

running (P972). 
(88) The course of true love did not run smooth, which was commonplace 

(P973). 
(89) He walks for an hour each morning, which would bore me (Q1118). 

 
Het is het gebruik van relatief which en what in deze drie categorieën, dat ik zal 
trachten te verklaren vanuit de betekenisomschrijving van vragend which en 
what. Ik zal bij de bespreking deze indeling in categorieën aanhouden, en 
beginnen met het gebruik in relatieve zinnen die het object zijn van een bevel. 

3.3.3 WH-RELATIVA IN BEVELEN 

In de literatuur trof ik de volgende voorbeelden aan van vrije relativa in relatieve 
zinnen die het object zijn van een bevel. De term ‘bevel’ moet hier ruim opgevat 
worden. Het gaat om bevelen, verzoeken, het geven van toestemming: 

 
(90) Be killed or kill; choose (decide) which you will [..] (K33)6. 
(91) You should vote for which(ever) candidate you think best (Q1058). 
(92) You should wear whichever dress suits you best (Q368). 
(93) Choose whichever you like best (Q1247). 
(94) Tell him which(ever) story you prefer. (K33). 
(95) You can take which(ever) you like (Q1057). 
(96) Make what noise you will with your tongues, so it be not treason 

(P962). 
(97) I am soon to pack your trunk. Missis intends to leave Gateshead in a 

day or two, and you shall choose what toys you like to take with you 
(P962). 
 

                                                      
6.  Zie noot 5 op p. 58. 
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Wat deze zinnen gemeen hebben is dat ze een mogelijkheid aanduiden in plaats 
van een beschrijving van een toestand. Net als in vragen wordt in bevelen zowel 
which als what aangetroffen. Dat is ook te verwachten, gegeven de 
overeenkomsten in gebruik tussen vragen en bevelen: zowel vragen als bevelen 
zijn uitingen waarop een tweede partij een reactie dient te geven. Op p. 60 is 
van vragend which gezegd dat het vraagt om uit een grotere groep een selectie te 
maken. Uit deze omschrijving met ‘vraagt om...’ blijkt dat een tweede partij een 
reactie dient te geven. Deze omschrijving zou dus ook geschikt moeten zijn 
voor het formuleren van de betekenis van which in bevelen. Mijn taak is nu om 
te laten zien dat bij het gebruik van which en what in bevelen hetzelfde verschil 
optreedt als bij which en what in vragen, namelijk dat er bij which wel gevraagd 
wordt om een keuze uit een set alternatieven te maken, en bij what niet. 

Dat er bij het gebruik van which sprake is van een keuze uit alternatieven is 
het duidelijkst in (90) waar de alternatieven expliciet worden genoemd. 
Vergelijk ook het gebruik van de superlatief best in (91), (92) en (93), dat de 
suggestie wekt van meerdere alternatieven. In (94) en (95) vormt uitsluitend het 
gebruik van which zelf een aanwijzing dat een keuze uit alternatieven wordt 
gemaakt. Aan de andere kant is het duidelijk in (96), waar what wordt gebruikt, 
dat er geen set van mogelijke geluiden bestaat waaruit gekozen wordt. In (97) 
tot slot duidt what zelf aan dat het hier niet gaat om een keuze uit een set 
speelgoed. 

In mijn analyse vloeit het gebruik van relatief which en what logisch voort 
uit dat van vragend which en what. Daarmee heb ik mijns inziens een betere 
verklaring voor het gebruik van which en what in bevelen gegeven dan Quirk et 
al. die deze gevallen als gewone vrije relative beschouwen, en dan concluderen 
dat:  
 

Which [as a free relative] [is] restricted to coocurrence with a small 
semantic class of verbs (choose, like, please, want, wish) (Q1057).  

 
In de indeling van Quirk et al. blijft het gebruik van vrij relativum which een, 
onverklaarde, uitzondering. 
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3.3.4 WH-RELATIVA IN ONZELFSTANDIG GEBRUIKTE RELATIEVE 
BIJZINNEN 

In deze paragraaf bespreek ik relatieve bijzinnen die onderdeel zijn van een 
andere zin. In deze categorie blijkt de aan- of afwezigheid van een antecedent te 
bepalen welk relativum gebruikt wordt. Als relativum met antecedent wordt 
which gebruikt, als vrij relativum what. Ik vond hierop geen uitzonderingen. De 
vraag is nu hoe dit samenhangt met het gebruik van vragend which en what. 

Quirk et al. (1985: 371) beschouwen het kwalitatief gebruik van vragend 
what als de tegenhanger van het kwalitatief gebruikte relatief which. Relatief 
which wordt door Quirk et al. (1985: 367) omschreven als: 
 

[Relative which] can have a personal noun phrase as its antecedent 
when the head is a complement with the role of characterization [...]: 
 
(98) They accused him of being a traitor, which he was. 
 

Over het gebruik van vragend what zeggen Quirk et al. (1985: 371): 
 

What has a wide range of use, either as a determiner or as a pronoun, 
and either with personal or with nonpersonal reference [...]. When it 
refers to a person, however, what as a pronoun is limited to questions 
about profession, role, status, etc. Contrast: 
 
(99) A: What’s her husband? 

B: He’s a film director. 
A: Which is her husband? 
B: He’s the man on the right smoking a pipe. 
A: Who is her husband? 
B: He’s Paul Jones, the famous art critic. 

 
In this last function in [(99][mijn nummering JS], what elicits an 
identificatory noun phrase as complement, and so it is the 
interrogative counterpart of relative which. 
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Vanuit mijn visie is het echter niet zo aannemelijk om relatief which te zien als 
tegenhanger van vragend what. Ik ga ervan uit dat in principe relatief which 
samenhangt met vragend which, en relatief what met vragend what. Wat ik zal 
moeten aantonen is waarom relatief which en vragend what, die hier allebei 
kwalitatief lijken te zijn, toch niet met elkaar vergeleken mogen worden. De 
oplossing van dit probleem zal tevens moeten laten zien waarom de relatieve 
bijzin met antecedent consequent which gebruikt, en de relatieve bijzin met 
ingesloten antecedent consequent what. 

De oplossing kan gevonden worden door te analyseren hoe vragen en 
onzelfstandige relatieve zinnen gebruikt worden. Met betrekking tot de eerder 
genoemde criteria gelden de volgende verschillen tussen onzelfstandige relatieve 
bijzinnen en vragen: 

• Vragen zijn (evenals bevelen) uitingen waarop door een tweede een reactie 
dient te worden gegeven. Op onzelfstandige betrekkelijke bijzinnen wordt 
geen reactie verwacht.  

• Vragen worden zelfstandig gebruikt, onzelfstandige relatieve zinnen niet. 
Deze laatste zijn altijd zinsdeel binnen een andere zin. 

 
Dat onzelfstandige relatieve zinnen niet vragen om een reactie mag blijken uit: 

 
(100) The Bible, which has been retranslated, remains a bestseller (Q1247). 
(101) What once took a century now took only ten months (C1659). 

 
Natuurlijk is het niet uitgesloten dat de aangesprokene reageert (‘Ja, dat is zo, ik 
heb over de nieuwe vertaling gelezen in de krant’). Maar wanneer de 
aangesprokene reageert op (100) met ‘de bijbel ’ dan zal men dat een vreemde 
reactie vinden, en het niet beschouwen als een antwoord op ‘which has been 
retranslated’. Ook wanneer gereageerd wordt met ‘ja’ dan zal dat beschouwd 
worden als teken van instemming, en niet als het verschaffen van een antwoord 
op de vraag ‘which has been translated’. 

Wat onzelfstandige relatieve zinnen wel doen, is het verschaffen van 
achtergrondinformatie, die als gegeven wordt gepresenteerd. Zo kan in (100) 
which has been retranslated beschouwd worden als een achtergrondgegeven, één 
van de feiten waaruit blijkt dat de bijbel een bestseller blijft.  
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Omdat een onzelfstandige relatieve zin niet vraagt om een reactie, kan 
which in (100) niet aangeven: ‘selecteer uit een set’. Het selectieve karakter van 
which moet dus, gegeven het feit dat which achtergrondinformatie verschaft, op 
een andere manier tot uiting komen. Mijn voorstel is dat which als gegeven 
presenteert: ‘er is geselecteerd uit een set’. 

Ik veronderstel dus dat (gegeven de verschillen in gebruik tussen vragende 
en onzelfstandige relatieve zinnen) de betekenis ‘er is geselecteerd uit een set’ 
geldt voor relatief which, en ‘er is niet geselecteerd uit een set’ voor relatief what. 
Omdat gegeven is dat which met antecedent gebruikt wordt, en what zonder, 
moet nu aangetoond worden dat het antecedent een set aanduidt, die ontbreekt 
wanneer er geen antecedent is.  

Dat bij which uit een set geselecteerd is, en bij what niet, is in de meeste 
gevallen duidelijk doordat minimale paren iets anders betekenen. Vergelijk: 

 
(102) The Bible, which has been retranslated, remains a bestseller (Q1247). 
(103) ?What has been retranslated, remains a bestseller. 

 
(104) I will tell you the first thing which I can remember (C1662). 
(105) I will tell you what I can remember. 

 
De zinnen zonder antecedent betekenen dat alles wat opnieuw vertaald wordt 
een bestseller blijft (103) (tegenover alleen de bijbel (102)), respectievelijk dat ik 
je alles zal vertellen wat ik me herinner (105) (tegenover alleen het eerste wat 
me te binnen schiet (104)). De set is hier die van bijbels respectievelijk dingen. 

Wanneer het antecedent het pronomen that is, is het moeilijker aan te 
tonen dat that which uit een set selecteert, terwijl what dat niet doet. Dit geldt 
overigens niet altijd. In sommige gevallen is het verschil duidelijk aanwezig. 
Vergelijk: 

 
(106) There are the evidences of your first engagement; may you be more 

faithful to that which you have just formed (P989). 
(107) There are the evidences of your first engagement; may you be more 

faithful to what you have just formed. 
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In (106) verwijst that noodzakelijk terug naar engagement. In (107) is zo’n 
terugverwijzing niet noodzakelijk. ‘What you have just formed’ kan een 
‘engagement’ zijn, maar ook een huwelijk, of een zakelijke relatie. Hier geldt dat 
which aangeeft dat geselecteerd is uit een set, namelijk de set waar that naar 
verwijst. What veronderstelt geen specifieke set. 

Waar men per se bedoelt aan te geven dat er geen specifieke set is, bijv. in 
algemene uitspraken, is that which niet op zijn plaats: 

 
(108) What can’t be cured must be endured (P988). 
(109) *That which can’t be cured, must be endured. 

 
Ook hier is een duidelijk verschil zichtbaar tussen de zin met what en die met 
that which. 

Nu gebleken is dat er gevallen zijn waarin er een duidelijk betekenisverschil 
bestaat tussen that which en what, hoeft voor die gevallen waarin er geen 
betekenisverschil is, slechts aangetoond te worden dat het gebruik van ieder van 
de varianten niet in strijd is met de zojuist gegeven karakterisering. Vergelijk: 

 
(110) One or two shattered yew-trees still grew within the precincts of that 

which had once been holy ground (P988). 
(111) One or two shattered yew-trees still grew within the precincts of what 

had once been holy ground. 
 

Met that which wordt de nadruk gelegd op het precieze stuk grond dat door de 
omheining wordt afgegrensd, met what wordt benadrukt dat het stuk grond 
ooit heilig was. In ieder geval is het gebruik van de relativa hier niet in strijd 
met de voorgestelde betekenisomschrijving. 

Dat relatief which aanduidt dat er geselecteerd is uit een set, wordt nog 
eens aangetoond in het gebruik van which in de constructie it is + N, which, dat 
op het eerste gezicht een uitzondering lijkt te zijn op de regel dat een which-zin 
altijd een antecedent heeft: 

 
(112) Assuredly it was a daring thing which she meant to do (P990). 
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De NP a daring thing is niet het grammaticale antecedent van which she meant 
to do. Doordat de NP echter direct voorafgaat aan de relatieve bijzin, kan hij 
wel functioneren als aanduiding van de set waaruit geselecteerd wordt, namelijk 
die van de dingen. 

Aparte vermelding verdient ook het gebruik van het vrije relativum what in 
zinnen van het volgende type: 

 
(113) Other circumstances now occurred in the city of London which seemed 

to show that our director was - what is not to be found in Johnson’s 
Dictionary- rather shaky (P972). 

(114) He wore, what was then very uncommon in this country, a loose brown 
linen blouse (P972). 

(115) Take next, what never palls or fails, Hewlett’s “New Canterbury Tales” 
(P972). 
 

Het gaat hier om zinnen waarin de what-zin onmiddellijk volgt op het 
werkwoord van de matrixzin, en gevolgd wordt door een NP of AP, die een 
nadere invulling geeft. Dit type zinnen lijkt sterk op de nog te bespreken 
zelfstandige relatieve zinnen. Toch ben ik van mening dat in deze voorbeelden 
de what-zin opgevat kan worden als object van het werkwoord. De NP of AP 
die volgt kan worden gezien als een nadere specificatie van dat object. En dus 
kan what in deze zinnen geanalyseerd worden als vrij relativum. 

Samenvattend: in onzelfstandige relatieve bijzinnen met een antecedent 
geeft which aan dat er uit een set is geselecteerd, in onzelfstandige relatieve 
bijzinnen met ingesloten antecedent geeft what aan dat er niet uit een set is 
geselecteerd. 

3.3.5 WH-RELATIVA IN ZELFSTANDIG GEBRUIKTE RELATIEVE BIJZINNEN  

3.3.5.1 INLEIDING 

Deze paragraaf bespreekt het gebruik van het relativum in zelfstandige relatieve 
zinnen, dat wil zeggen in zinnen die geen zinsdeel zijn binnen een andere zin. 
Van de paren die hieronder volgen beschouw ik steeds de eerste als een 
onderdeel van een matrixzin, de tweede als een op zichzelf staande zin: 
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(116) What belongs to the public belongs to nobody (P988). 
(117) What’s more, there are no signs of a change. 

 
(118) The Bible, which has been retranslated, remains a bestseller (Q1247). 
(119) The Bible, which is something I’ll never understand, remains a 

bestseller. 

 
(120) The rain washed away the track which had been laid a few weeks 

before. 
(121) The rain washed away the track, which prevented the trains from 

running (P972). 

 
De onzelfstandige relatieve zin is hetzij zelf een zinsdeel (zoals in (116)), hetzij 
deel van een zinsdeel (zoals in (118) en (120)). De zelfstandige relatieve zin kan 
een vervolg op een eerdere zin aanduiden (zie (121)). Of de relatieve zin levert 
commentaar op een andere zin, zoals in (119). Ook kan de zelfstandige relatieve 
zin een volgende zin introduceren als opvallend (zie (117)). De traditie spreekt 
in (119) en (121) van een sentential relative clause (vergelijk Q1118), (117) 
heet een comment clause. 

Quirk et al. stuiten met hun classificatie op een aantal problemen. Deze 
problemen zal ik nu bespreken aan de hand van tabel 24, waarin de classificatie 
van Quirk et al. en die van mijzelf met elkaar worden vergeleken: 
 
 



Hoofdstuk 3: Eén vorm, één betekenis? Een case study naar which en what 

 

77

Tabel 24 
Classificatie van zelfstandige relatieve bijzinnen door Quirk et al. en door mijzelf 

relatieve bijzin classificatie volgens 
Quirk et al. 

positie t.o.v. 
matrixzin 

eigen 
classificatie 

gebruikt 
relativum 

What surprises me, he 
didn’t inform his parents 
(naar Q1117). 

comment clause gaat vooraf zelfstandige 
relatieve 
bijzin 

what 

Marvin and Terry - which 
is something I’ll never 
understand - were 
quarrelling within a month 
of their marriage and 
were separated within 
three months (Q1120). 

sentential relative 
clause 

onderbreekt zelfstandige 
relatieve 
bijzin 

which 
what 

Colin married my sister 
and I married his brother, 
which makes Colin and 
me double in-laws 
(Q1118). 

sentential relative 
clause 

volgt zelfstandige 
relatieve 
bijzin 

which 

Things then improved, 
which surprises me 
(Q1118). 

sentential relative 
clause 

volgt zelfstandige 
relatieve 
bijzin 

which 

 
 

De drie problemen die Quirk et al. signaleren, zijn de volgende: 
 
Probleem 1: 
 

The status of the sentential relative clause is somewhat anomalous. 
Semantically it is similar to comment clauses; compare which surprises 
me in [Things then improved, which surprises me JS] with the comment 
clause what surprises me. However, the which-clause cannot be initial, 
while the what-clause must be. On the other hand, it is similar to 
other nonrestrictive relative clauses in that it follows its antecedent and 
in that it can be quite accurately paraphrased by a coordinate clause in 
which the wh-word is replaced by a demonstrative such as that; for 
example the relative clause in [Colin married my sister and I married his 
brother, which makes Colin and me double in-laws JS] can be replaced 
by and that makes Colin and me double in-laws (Q1120). 
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Probleem 2: 
 

[A comment clause] corresponds to a sentential relative clause [...], 
except that a sentential relative clause must be final: 
 
(122) He didn’t inform his parents, which is more surprising 

(Q1117). 
 

Probleem 3: 
 

Although the sentential relative clause is generally fixed in final 
position, it is occasionally found in medial position in informal 
conversation: 
 
(123) Marvin and Terry - which is something I’ll never understand - 

were quarrelling within a month of their marriage and were 
separated within three months (Q1120). 

 
De problemen van Quirk et al. komen volgens mij voort uit het onderscheid 
dat zij maken tussen comment clauses en sentential relative clauses. Dit 
onderscheid is gebaseerd op een verschil in gebruikt relativum (comment 
clauses: what, sentential relative clauses: which), en een daarmee 
corresponderend verschil in positie (comment clauses: gaan vooraf aan de 
matrixzin, sentential relative clauses: volgen op de matrixzin). Met deze indeling 
als uitgangspunt ontstaan de volgende problemen: 

• De overeenkomsten tussen comment clauses en sentential relative clauses 
kunnen niet verantwoord worden. 

• Er zijn ook sentential relative clauses die de matrixzin onderbreken. 
 
Mijn eigen indeling maakt geen onderscheid tussen comment clauses en 
sentential relative clauses, maar beschouwt beiden als zelfstandige relatieve 
bijzinnen. Daarmee kent mijn indeling ook niet de problemen van Quirk et al. 
Wat mijn indeling echter niet kan, is verantwoorden waarom er een verband 
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bestaat tussen de positie van de relatieve bijzin en het gebruikte relativum. Dat 
zal dan op een andere manier verantwoord moeten worden, en dat zal in de rest 
van deze paragraaf gebeuren. 

De eerste stap in de verantwoording is een analyse van de manier waarop 
zelfstandige relatieve zinnen gebruikt worden aan de hand van de criteria 
‘zelfstandigheid’ en ‘reactie’. Zelfstandige relatieve zinnen komen overeen met 
vragen in hun zelfstandigheid: ze zijn een mededeling op zich, geen deel van een 
andere zin. Ze verschillen van vragen doordat ze geen reactie vereisen. In dit 
laatste komen ze overeen met onzelfstandige relatieve zinnen. Dus in (122) 
kunnen twee mededelingen onderscheiden worden: he didn’t inform his parents 
en that is more surprising. En which is more surprising vraagt niet om een 
antwoord.  

Vanuit deze analyse kan een formulering voor het verschil tussen 
zelfstandig relatief which en what opgesteld worden. De volgende formulering 
gaat uit van het selectieve karakter van which en het niet-selectieve karakter van 
what in een zelfstandige mededeling, die gerelateerd is aan een andere 
mededeling, en die niet vraagt om een reactie: 

 
Een zelfstandige relatieve which-zin selecteert de zin waar hij 
betrekking op heeft uit een set. Een zelfstandige relatieve what-zin 
selecteert de zin waar hij betrekking op heeft niet uit een set. 
 

Deze hypothesen zullen nu getest worden voor zelfstandige relatieve zinnen in 
de verschillende posities. Aan bod komen achtereenvolgens: relatieve zinnen die 
voorafgaan aan de matrixzin (paragraaf 3.3.5.2), die de matrixzin onderbreken 
(paragraaf 3.3.5.3), en die volgen op de matrixzin (paragraaf 3.3.5.4). 

3.3.5.2 ZELFSTANDIGE RELATIEVE ZINNEN DIE VOORAFGAAN AAN DE ZIN 
WAARNAAR ZE VERWIJZEN 

Wanneer de zelfstandige relatieve zin voorafgaat aan de zin waaraan hij 
gerelateerd is, dan wordt uitsluitend what gebruikt. Vergelijk: 

 
(124) [Thomas Moore komt aan op Bermuda:] Bermuda itself seemed, at the 

first view, a kind of fairyland, [volgt citaat uit een brief JS]. The letter 
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which sketches his first impressions adds a touch of disenchantment, 
which Moore, remote always from realism, was careful to exclude from 
his verse. [volgt citaat uit de brief JS]. [nieuwe alinea JS] What was 
more serious, the prospects of income also disenchanted him of his 
dream, which was to make in Bermuda a home for himself and his 
family (P972). 

 
(125) What was strange, she had all her sails set and sailed right against wind 

and tide (P971). 
 
(126) What’s more surprising, he didn’t inform his parents (Q1117). 

 
Volgens mijn hypothese zouden deze what-zinnen moeten aangeven dat de 
eropvolgende zinnen niet geselecteerd worden uit een set. Met andere woorden: 
de eropvolgende zinnen zijn op de één of andere manier nieuw. In het geval van 
(124) is dat ook duidelijk aan de hand: de what-zin introduceert hier een 
nieuwe alinea. Over de andere twee zinnen kan moeilijker een uitspraak gedaan 
worden: de context ontbreekt. De volgende paragraaf zal echter laten zien dat 
de in (124) waargenomen betekenis ook wordt aangetroffen in gevallen waarin 
de what-zin voorafgegaan wordt door een voegwoord, die behandeld worden in 
de volgende paragraaf. 

3.3.5.3 ZELFSTANDIGE RELATIEVE ZINNEN DIE DE ZIN WAARNAAR ZE 
VERWIJZEN ONDERBREKEN 

In zelfstandige zinnen die de zin waarnaar ze verwijzen onderbreken, bestaat er 
variatie tussen which en what: 

 
(127) its effects not merely on the sum total of our wealth, but (which we 

conceive to be a very different thing) on our national well-being (J115). 
 
(128) Not that he does not say what he means, and in strong words too; but 

he cannot say it all; and what is more strange, will not, but in a hidden 
way and in parables, in order that he may be sure you want it (J114). 
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Een eerste manier waarop het betekenisverschil tussen which en what 
waarneembaar is, is dat what aangeeft dat de mededeling waaraan de what-zin 
gerelateerd is, opgevat moet worden als een nieuwe wending in het verhaal. 
Which daarentegen geeft aan dat de gerelateerde zin behoort tot een reeks 
argumenten voor één stelling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat what-
zinnen meer aangetroffen worden in narratieve teksten, waarin de opeenvolging 
van gebeurtenissen belangrijker is dan de argumentatieve structuur: 

 
(129) However, when Tom grew up, and gave Tokens of the Gallantry of 

Temper which greatly recommends Men to Women, this 
Disinclination which she had discovered to him when a Child, by 
Degrees abated, and at last she so evidently demonstrated her Affection 
to him to be much stronger than what she bore her own Son, that it 
was impossible to mistake her any longer. She was so desirous of often 
seeing him, and discovered such Satisfaction and Delight in his Com-
pany, that before he was eighteen Years old, he was become a Rival to 
both Square and Thwackum; and what is worse, the whole Country 
began to talk of her inclination to Tom; on which Account the 
Philosopher conceived the most implacable Hatred for our poor Heroe 
(J113). 

 
(130) the news was brought him/ That day he was to enter it that Eubulus,/ 

Whom his dead Master had left Governour/ was fled, and with him 
bore away the Queen,/ And Royal Orphan; but, what more amazed 
him,/ His wife, now big with child, and much detesting/ Her 
husband’s practices, had willingly accompanied their flight (P971). 

 
(131) Do you know the game of “Pass it on, neighbour?” said the new-comer, 

addressing one of the company on the left. - “No,” said the other, “and 
what’s more, I don’t care.” (P971). 

 
 

Met the whole Country began to talk of her inclination to Tom in (129) verschuift 
het perspectief van hoe zij zich gedraagt tegenover Tom, naar het gedrag van 
‘the whole Country’. Daarmee is het een nieuwe wending in het verhaal. Het 
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doel van (130) is niet om aan te geven dat de vlucht van zowel Eubulus als de 
vrouw van ‘he’ bijdragen aan zijn verdriet. Deze twee vluchten kunnen beter 
gezien worden als twee afzonderlijke gebeurtenissen, die verteld worden in hun 
volgorde van ontdekking. Het is zeer aannemelijk dat voor ‘him’ het vertrek van 
zijn vrouw op zichzelf belang heeft, en niet slechts in combinatie met het 
vertrek van Eubulus. Op vergelijkbare wijze is in (131) de onwillendheid om 
iets door te geven op zich voldoende motivatie voor het gedrag, en is het niet de 
combinatie van niet kennen en niet kunnen die de doorslag geeft.  

Een which-clause die als mededeling gerelateerd is aan een andere 
mededeling, geeft aan dat die andere mededeling geselecteerd moet worden uit 
een set. Op het niveau van de discourse wordt een which-clause dan ook vaak 
aangetroffen als één van de argumenten (meestal de laatste) die een stelling 
moeten ondersteunen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat which relatief vaak 
in argumentatieve teksten wordt aangetroffen. Vergelijk:  

 
(132) [Na de Romeinse tijd raakt de stad in verval; slechts een klein gedeelte 

van de oorspronkelijke inwoners blijft achter in de stad JS]: Their thin 
veneer of civilisation was speedily lost: when they had used up all the 
fine clothes; when they had burned up all the wood-work in the place; 
when the roofs of their houses fell in, they went back to the ancient 
manner; they made a circular hut with a fire in the middle of it, around 
which they crouched. They had no more blankets and woollen cloaks, 
but they did very well with a wild beasts’s skin for dress. Their religion 
slipped away and was forgotten; indeed that was the first thing to go. 
But, which was strange, they had not even kept the remembrance of 
their ancestors’ worship. If they had any religion at all, it was marked 
by cruel sacrifices to a malignant unseen being. [nieuwe alinea JS] 
(P972) 

 
(133)  [Lysander probeert vader Egeus ervan te overtuigen dat hij een veel 

betere echtgenoot is voor Egeus’ dochter Hermia dan zijn rivaal 
Demetrius JS]: I am, my lord, as well deriv’d as he,/ As well possess’d; 
My love is more than his;/ My fortunes every way as fairly rank’d,/ If 
not with vantage, as Demetrius’;/ And, which is more than all these 
boasts can be, I am beloved of beauteous Hermia (P972). 
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(134) The State shall be my governours, but not my criticks; they may be 

mistak’n in the choice of a licencer as easily as this licencer may be 
mistak’n in an author; This is common stuffe; and he might adde from 
Sir Francis Bacon, That such authoriz’d books are but the language of the 
times. For though a licencer should happ’n to be judicious more then 
ordnary, which will be a great jeopardy of the next succession, yet his 
very office and his commission enjoyns him to let passe nothing but 
what is vulgarly receiv’d already. Nay, which is more lamentable, if the 
work of any deceased author, though never so famous in his life time 
and even to his day, come to their hands for licence to be Printed or 
Reprinted, if there be found in his book one sentence of a ventrous 
edge, utter’d in the height of zeal, and who knows whether it might not 
be the dictat of a divine Spirit, yet not suiting with every low decrepit 
humor of their onw, though it were Knox himself the Reformer of a 
Kingdom that spake it, they will not pardon him their dash (J114); 

 
(135) But now the Bishops abrogated and voided out of the Church, as if our 

Reformation sought no more but to make room for others into their 
seats under another name, the Episcopall arts begin to bud again, the 
cruse of truth must run no more oyle, liberty of Printing must be 
enthrall’d again under a Prelaticall commission of twenty, the privilege 
of the people nullify’d, and which is wors, the freedom of learning must 
groan again and to her old fetters, all this the Parlament yet sitting. 
Although their own late arguments .... (J114). 

 
In (132) is they had not even kept the remembrance of their ancestors’ worship één 
van de argumenten die het verval van de inwoners van de stad laten zien. In 
(133) is I am beloved of beauteous Hermia één van de argumenten, het 
belangrijkste, die pleiten voor Lysander als huwelijkskandidaat. In (134) is if the 
work of any deceased author ... should come to their hands... één van de 
argumenten dat ieder tijdperk zijn eigen soort censuur kent, en daarmee één 
van de argumenten tegen censuur. In (135) is the freedom of learning must groan 
again één van de aan de bisschoppen toegeschreven waandenkbeelden, en 
daarmee een argument tegen de abrogatie. 
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De mededeling waar de wh-zin betrekking op heeft, kan ook deel uitmaken 
van een set, doordat hij expliciet vergeleken wordt met iets wat eerder genoemd 
is. Vergelijk: 

 
(136) The course of true love did not run smooth, which was commonplace; 

but, which was less ordinary, the barrier to his hopes was not the want 
of money (P973). 

(137) At the Swan they have no horses, or, which is equally negative in such a 
case, they have but one (J115). 

(138) its effects not merely on the sum total of our wealth, but (which we 
conceive to be a very different thing) on our national well-being (J115). 

(139) My love is more than his;/ My fortunes every way as fairly rank’d,/ If 
not with vantage, as Demetrius’;/ And, which is more than all these 
boasts can be, I am beloved of beauteous Hermia (P972; J115). 

(140) and which was more than all, I fix’d a rudder (J115). 
 

In (136) wordt ‘the barrier to his hopes was not the want of money’ vergeleken 
met ‘The course of true love did not run smooth’. In (137) wordt 
geconcludeerd dan het hebben van één paard even erg is als geen paarden 
hebben. In (138) wordt de optelsom van onze welvaart vergeleken met de 
optelsom van ons welzijn. Aanwijzingen dat het hier om een vergelijking gaat 
zijn de woorden less, equally, different. En in (139) en (140) wordt het object 
van vergelijking expliciet genoemd na more than... Vergelijk hiermee het 
gebruik van what’s more in (131), dat niet het karakter heeft van een 
vergelijking. 
 
De vergelijking kan het karakter aannemen van een contrast: 

 
(141) He saw, which Eleanor had failed to see, That much more had been 

intended (J115). 
(142) even though they were - which they ain’t - all you say they are (J115). 

 
Ook kan de zin waaraan de wh-zin gerelateerd is, vergeleken worden met ‘de 
normale situatie’: 
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(143) If, which very seldom happens, there are two such imperious spirits in a 
family (J115). 

(144) Marvin and Terry - which is something I’ll never understand - were 
quarrelling within a month of their marriage and were separated within 
three months (Q1120). 

(145) The chairs (which is by no means always the case) combined comfort 
with costliness (P973). 

(146) Thus, which rarely happens in this world, he reaped the benefit of his 
chivalry (P973). 

(147) If, which very seldom happens, there are two such imperious spirits in a 
family (J115). 
 

Ook een what-zin kan in verband gebracht worden met een voorafgaande 
constituent. Dan echter gaat het niet zozeer om vergelijking, maar om het feit 
dat de mededeling van de zin waar de what-zin naar verwijst in feite de 
mededeling van de eerdere constituent vervangt. Alweer gaat het dus om een 
nieuwe wending: 

 
(148) one poor girl who had either drowned herself, or rather what was more 

probable, had been drowned by him (J114). 
(149) Great men are too often unknown, or what is worse, misknown 

(P971). 
 

In (148) gaat het niet om de vergelijking van verdrinken met verdronken 
worden, maar om het vervangen van verdrinken door verdronken worden. En 
in (149) gaat de aandacht uit naar de miskende, niet naar de onbekende 
genieën. 

Ook op het niveau van de interpunctie is het betekenisverschil tussen 
which en what zichtbaar. Zo komt wanneer de relatieve zin typografisch 
gescheiden is van het voegwoord 20 keer which voor, tegenover 5 keer what. 
Het scheiden van voegwoord en relatieve zin legt de nadruk op het voegwoord, 
wat ook meestal hoorbaar is in de intonatie. Nadruk op het voegwoord betekent 
nadruk op de verbinding met het voorafgaande, het voegwoord geeft immers 
een aansluiting, tegenstelling etc. aan. Dus is het gebruik van which te 
verwachten. Vergelijk: 
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(150) He was hard-favoured, and, which was worse, his face bore nothing of 

the careless jollity of the sailor on shore (P972). 
(151) I regard marriage as sacred, and when, which God forbid, it proves 

unsacred, it is horrible (J115). 
(152) Mr. Dombey’s young child was so important to him as part of his own 

greatness, or (which is the same thing) of the greatness of Dombey and 
Son (J115). 

(153) As to Andrew Lang, far abler pens than mine have recently been busy 
doing justice to his extraordinary powers, and (what is infinitely more 
important) his greatness of nature (P972). 

(154) Fortunately, Mr. Mayfield was at home and, what is rarer, disengaged 
(P972). 
 

Wanneer de relatieve zin niet typografisch gescheiden is van het voegwoord, is 
de situatie omgekeerd: hier werd 7 keer what gevonden, tegenover 2 keer which: 

 
(155) It is a just remark of Dr. Johnson (and what cannot often be said of his 

remarks, it is a very feeling one) that we never do anything consciously 
for the last time without sadness of heart (P971). 

(156) Not that he does not say what he means, and in strong words too; but 
he cannot say it all; and what is more strange, will not, but in a hidden 
way and in parables, in order that he may be sure you want it (J114). 

(157) Great men are too often unknown, or what is worse, misknown 
(P971). 

(158) and which was more than all, I fix’d a rudder (J115). 
 
Mijn conclusie over relatieve zinnen die de matrixzin onderbreken is dat hierin 
het betekenisverschil tussen which en what op verschillende manieren naar 
voren komt. In het algemeen geldt dat what aangeeft dat de mededeling van de 
matrixzin op zich staat; which geeft aan dat de mededeling van de matrixzin 
onderdeel is van een set. Dit blijkt op verschillende manieren: what-zinnen 
worden meer aangetroffen in narratieve teksten waarin het gaat om 
opeenvolging, which-zinnen meer in betogende teksten, waarin het gaat om 
samenhang tussen argumenten. Which-zinnen komen vaker voor wanneer de 
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matrixzin wordt vergeleken of gecontrasteerd. En wanneer which of what 
voorafgegaan worden door een voegwoord, legt in het geval van which de 
interpunctie meer nadruk op het voegwoord, en dus op de relatie met het 
voorafgaande.  

3.3.5.4 ZELFSTANDIGE RELATIEVE ZINNEN DIE VOLGEN OP DE ZIN 
WAARNAAR ZE VERWIJZEN 

Zelfstandige relatieve zinnen die volgen op de zin waarnaar ze verwijzen 
functioneren op een andere manier dan de eerder genoemde zelfstandige 
relatieve zinnen. Vergelijk:  

 
(159) What’s more surprising, he didn’t inform his parents. 
(160) He didn’t inform his parents, which is more suprising. 

 
What’s more surprising in (159) geeft aan, zoals eerder besproken, dat he didn’t 
inform his parents een nieuwe wending in het verhaal is. Gegeven zijn positie is 
in (160) echter he didn’t inform his parents als mededeling onafhankelijk van 
Which is more surprising. Dus kan which is more surprising niet aangeven of he 
didn’t inform his parents een nieuwe wending is: dat is al gebleken.  
 
Vergelijk ook: 
 
(161) The course of true love did not run smooth, which was commonplace 

(P973);  
(162) He likes reading, which I am glad to hear (P972). 
(163) The rain washed away the track, which prevented the trains from 

running (P972). 
(164) John is a soldier, which I should also like to be (P963). 

 
De zelfstandige relatieve zin die volgt op de zin waar hij naar verwijst komt 
hierin overeen met de relatieve zin na een nominaal antecedent: ook die geeft 
niet aan of het nominale antecedent een nieuw gegeven is. Bij nominale 
antecedenten gaat het om het feit dat er een antecedent aanwezig is. Dat geeft 
aan dat er geselecteerd is uit een set, namelijk de set aangeduid door het 
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antecedent. Mijn voorstel is om deze omschrijving ook toe te passen op 
zelfstandige relatieve zinnen na een zin als antecedent: het feit dat de relatieve 
zin terugverwijst naar een antecedent, betekent ook hier dat er geselecteerd is uit 
een set. Uit mogelijke handelingen is gekozen een handeling ‘he didn’t inform 
his parents’. De relatieve zin die volgt op de zin waar hij naar verwijst sluit 
hierdoor per definitie aan bij een bestaande setting. En vandaar dat uitsluitend 
which wordt gebruikt. 

3.4 CONCLUSIES 

Ik hoop in dit hoofdstuk te hebben aangetoond dat aan de diverse 
gebruikswijzen van which (respectievelijk what) één betekenis kan worden 
toegekend. Voor which geldt steeds dat het selectief is, what is in al zijn 
gebruikswijzen niet-selectief. De manier waarop dit verschil tot uiting komt in 
de diverse gebruikswijzen is samengevat in tabel 25.  
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Tabel 25 
Het betekenisverschil tussen which en what in de verschillende typen gebruik 

type gebruik relati-
vum 

betekenis 

vraag  which selecteer uit een set. 

vraag  what selecteer niet uit een set. 

bevel which selecteer uit een set. 

bevel what selecteer niet uit een set. 

onzelfstandige relatieve zin met 
antecedent 

which er is geselecteerd uit een set. 

onzelfstandige relatieve zin met 
ingesloten antecedent 

what er is niet geselecteerd uit een 
set. 

zelfstandige relatieve zin gaat vooraf 
aan of onderbreekt de matrixzin 

which selecteert de zin waarnaar 
verwezen wordt uit een set. 

zelfstandige relatieve zin gaat vooraf 
aan of onderbreekt de matrixzin 

what selecteert de zin waarnaar 
verwezen wordt niet uit een set. 

zelfstandige relatieve zin volgt op 
matrixzin  

which er is geselecteerd uit een set.  
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4 Over het interpretatieverschil tussen vragende en 
betrekkelijke bijzinnen7 

4.1 INLEIDING 

[Hoofdstuk vier] gaat over het verschil tussen vragende en relatieve bijzinnen. 
In de voorbeeldparen (165)-(170) bevat steeds de bovenste een relatieve bijzin, 
de onderste een vragende bijzin:  
 
(165) Ze deden wat er gedaan moest worden. 
(166) Ze vroegen wat er gedaan moest worden. 
 
(167) Hij at wat men hem voorzette. 
(168) Hij wist niet wat men hem voorzette. 
 
(169) Wie dit leest, is gek. 
(170) Wie dit leest, weet niemand (voorbeelden uit Van der Horst 1988: 

200). 
 
De centrale vraag in dit [hoofdstuk] is hoe dit verschil verantwoord moet 
worden, en wat voor consequenties die verantwoording heeft voor de visie op de 
verandering die zich in het Nederlands voltrok in zinnen als (165) en (167) van 
relatief dat naar relatief wat. Ik zal beginnen met de vraag naar de 
verantwoording van het verschil. Eerst bespreek ik de studie van Van der Horst 
(1988) (voortaan ook: VdH), volgens wie het interpretatieverschil tussen beide 
zinnen veroorzaakt wordt door het werkwoord van de hoofdzin, en noem ik 
enkele problemen die volgens mij aan de analyse van Van der Horst kleven. 
Wat ik in de rest van het [hoofdstuk] wil aantonen is dat de interpretatie van de 

                                                      
7 Verschenen in: E.H.C. Elffers-van Ketel, J.M. van der Horst, W.G. Klooster (eds.), Grammaticaal spektakel: 
artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Amsterdam University Press. P. 205-217. Er zijn een aantal verschillen ten 
opzichte van het origineel. De dankbetuiging is weggelaten. Waar in dit hoofdstuk staat: voorbeeldzin x, [hoofdstuk], 
[hoofdstuk vier], staat in het origineel respectievelijk voorbeeldzin x-164, artikel, dit artikel. 
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bijzin als vragend of relatief niet beslissend bepaald wordt door het werkwoord 
van de hoofdzin. In par. 4.3 neem ik het interpretatieverschil onder de loep, en 
laat ik aan de hand van ambigue zinnen zien dat het werkwoord in plaats van 
beslissend eerder een aanwijzing is voor het soort interpretatie. Er zijn meer van 
dergelijke aanwijzingen, die in par. 4.4 besproken zullen worden. In par. 4.5 ga 
ik na voor wie en wanneer het besproken interpretatieverschil eigenlijk optreedt. 
Mijn conclusie zal zijn dat de taalgebruiker verschillen en overeenkomsten 
afhankelijk van de omstandigheden al dan niet kan waarnemen. Deze conclusie 
leidt tot een bepaalde visie op taal en taalverandering, die ik in par. 4.6 zal 
bespreken. 

4.2 VAN DER HORST (1988) 

Van der Horst (1988) gaat over de verandering van betrekkelijk 
voornaamwoord dat in wat. Relevant hier is het gegeven dat in relatieve 
bijzinnen met ingesloten antecedent als zinnen (165), (167) en (169) het 
Middelnederlands vrijwel uitsluitend dat kent (‘Ze deden dat er gedaan moest 
worden’), wat komt zeer zelden voor. In dat verband werpt Van der Horst de 
vraag op of het voornaamwoord wat in zijn nieuwe functie van relativum 
onderscheiden moet worden van het vragend voornaamwoord wat. Van der 
Horst (1988) plaatst zijn eigen standpunt tegenover wat hij noemt ‘het 
traditionele standpunt’, dat twee voornaamwoorden wat, een vragend en een 
relatief wat, onderscheidt. Van der Horst (1988: 200-201) haalt als 
vertegenwoordiger van het traditionele standpunt Den Hertog (1892/1973) 
aan, die stelt:  

 
Het vragende wie of wat is daaraan te herkennen, (1) dat men er een 
zelfstandig naamwoord, voorafgegaan door het vragende welke (welke 
man, welk besluit), voor in de plaats kan zetten, en (2) dat men er in de 
spreektaal soms of achter voegt (wie of, wat of). Voor dit vragende wie 
geldt bovendien het kenmerk, dat indien het onderwerp in de 
hoofdzin nog eens aangeduid wordt, dit niet door die, maar door dit 
of dat gebeurt. 
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Het betrekkelijke wie en wat is daaraan te herkennen, dat de voor de 
vraagwoorden gegeven criteria niet opgaan en dat deze betrekkelijke 
voornaamwoorden door degene die of al wie, dat(gene) wat of al wat te 
vervangen zijn. Voor het betrekkelijke wie geldt nog, dat het correleert 
met die, en voor wat dat het kan afwisselen met hetgeen. (Den Hertog 
1892/1973: 59). 

Dit traditionele onderscheid impliceert een bepaalde visie op de stijging van het 
gebruik van wat in relatieve bijzinnen. De traditionele visie ziet de opkomst van 
wat in relatieve zinnen als het ontstaan van een nieuw woord, relativum wat, 
naast het oude vragend voornaamwoord wat (VdH 199). 

De traditionele benadering is daarmee niet in staat om een belangrijke 
vraag te beantwoorden, namelijk waarom als vragend en als betrekkelijk 
voornaamwoord dezelfde vorm wat gebruikt wordt. Het is deze vraag die in 
Van der Horst (1988) centraal staat. Van der Horst laat in dit artikel zien dat 
identificatie van wat als één vorm met één betekenis wèl tot een verklaring kan 
leiden. Van der Horst (1988: 204) stelt voor om aan wat de betekenis toe te 
kennen ‘verwijzing naar iets waarvan de identificatie (nog) niet plaats gevonden 
heeft, maar wel gewenst is’. Deze betekenis wordt in vragende en relatieve 
bijzinnen op een verschillende wijze geïnterpreteerd. 

Op deze verklaring ga ik in dit [hoofdstuk] niet in. Voor mij staat een 
andere vraag centraal, die in het artikel van Van der Horst een minder 
belangrijke plaats inneemt, namelijk die naar het ontstaan van het 
interpretatieverschil tussen vragende en relatieve zinnen. 

Volgens Van der Horst (1988: 201) wordt het interpretatieverschil tussen 
vragende en relatieve zinnen in de traditionele visie als volgt verklaard: 
 

Het traditionele standpunt is nu, dat dit interpretatieverschil moet 
worden toegeschreven aan twee verschillende woorden. De ‘datgene-
wat’ interpretatie (resp. ‘degene-die’ interpretatie en ‘wie-of’ 
interpretatie) wordt teweeg gebracht door het relativum (m.i.a.) en de 
‘wat-of’ interpretatie (resp. ‘wie-of’ interpretatie) door het vragend 
voornaamwoord. 

 
De bezwaren van Van der Horst tegen de traditionele verklaring zijn tweeërlei: 
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1. Het is niet duidelijk hoe de hoorder uit de verschillende woorden wat de 

verschillende interpretaties kan afleiden. Immers: de twee woorden wat zijn 
vormelijk gelijk (VdH 201). 

2. De traditionele visie schrijft een interpretatieverschil toe aan datgene wat 
gelijk is in vragende en relatieve zinnen, namelijk het woord wat. Het ligt 
meer voor de hand om het interpretatieverschil te verklaren uit een verschil 
tussen constructies met vragende en relatieve bijzinnen (VdH 201). 

 
Het verschil tussen constructies met vragende en relatieve bijzinnen van waaruit 
Van der Horst het interpretatieverschil zal verklaren is het verschillend 
werkwoord van de hoofdzin. De interpretatie van wat als relatief of vragend 
wordt door het werkwoord van de hoofdzin ‘beslissend bepaald’(VdH 201).  

De transitieve werkwoorden laten zich (aldus Van der Horst) in twee 
categorieën verdelen:  
(a) werkwoorden die als object (ook) een bijzin met dat of of kunnen hebben, 

dan wel een directe rede; 
(b) werkwoorden die dat niet kunnen (VdH 202). 
 
Deze werkwoorden vertonen volgens Van der Horst een verschil in 
verwachtingspatroon: bij (b)-werkwoorden (door mij voortaan ‘relatieve 
werkwoorden’ genoemd) verwacht de hoorder een ‘noemend object’ (naar ik 
vermoed aangeduid door een NP), bij (a)-werkwoorden (door mij voortaan 
‘vragende werkwoorden’ genoemd) verwacht de hoorder een objectszin. Bij de 
(b)-werkwoorden kiest de hoorder daarom voor de ‘datgene-wat’ interpretatie, 
bij de (a)-werkwoorden zijn beide interpretaties mogelijk, maar ligt de ‘wat-of’ 
interpretatie het meest voor de hand (VdH 202).  

Voorbeelden van vragende werkwoorden zijn vragen en weten. De zinnen 
(166), (168) en (170), waarin deze werkwoorden worden gebruikt, hebben 
allemaal een vragende interpretatie. De werkwoorden van de zinnen (165), 
(167), (169), met een ‘datgene-wat’ interpretatie, doen, eten en zijn, zijn 
voorbeelden van relatieve werkwoorden. 

Van der Horst erkent dat de vragende werkwoorden weliswaar zowel een 
vragende als een relatieve interpretatie toelaten, maar meestal is de interpretatie 
vragend. Relatieve interpretatie komt slechts in enkele marginale gevallen voor: 



Hoofdstuk 4: Het interpretatieverschil tussen vragende en betrekkelijke bijzin 

 

95

 
(171) Hij leert die kinderen wat ze niet moeten doen 
(172) Ze vragen je op zo’n tentamen niet wat je geleerd hebt (VdH 202) 

 
Naar mijn mening kleven aan de analyse van Van der Horst een aantal 
problemen. Ten eerste vraag ik me af of het traditionele standpunt juist wordt 
weergegeven. Van der Horst (1988: 201) stelt dat volgens het traditionele 
standpunt de ‘datgene-wat’ en de ‘wat-of’ interpretatie teweeg gebracht wordt 
door het betrekkelijk respectievelijk vragend voornaamwoord wat. Een 
dergelijke causale relatie heb ik echter in Den Hertog niet terug kunnen vinden. 
Eerder lijkt het zo te zijn dat vanwege het verschil in interpretatie (waar dat ook 
vandaan mag komen) wat als vragend respectievelijk betrekkelijk 
voornaamwoord wordt benoemd. 

Vanuit het standpunt dat de traditionele visie niet uit is op het vaststellen 
van een causale relatie komt het eerste bezwaar van Van der Horst te vervallen, 
namelijk het probleem hoe de hoorder uit de verschillende woorden wat de 
verschillende interpretaties kan afleiden. Het eerste bezwaar van Van der Horst 
lijkt er verder van uit te gaan dat indelingen die gemaakt worden door 
taalkundigen ook reëel zouden moeten zijn voor de taalgebruiker als hoorder. 
Waarom dat zo zou moeten zijn, wordt echter niet betoogd. Het is zeer de vraag 
of de aanhangers van de traditionele versie zelf van mening waren dat hun 
indeling een realiteit voor de hoorder zou moeten zijn. 

Ook heb ik moeite met het idee dat het verwachtingspatroon het 
interpretatieverschil veroorzaakt. Juist die marginale gevallen waarin beide 
interpretaties mogelijk zijn, laten volgens mij zien dat de verwachting bij een 
werkwoord niet altijd doorslaggevend is voor de interpretatie. Bovendien is een 
verwachtingspatroon iets van een taalgebruiker, een hoorder. Dat veronderstelt 
dat het interpretatieverschil voor die hoorder reëel is. Op p. 201 vermeldt Van 
der Horst echter dat niet iedereen het verschil tussen een vragende en een 
relatieve interpretatie even duidelijk vindt. Het interpretatieverschil is in ieder 
geval niet altijd reëel voor de hoorder. 
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4.3 HET INTERPRETATIEVERSCHIL TUSSEN VRAGENDE EN RELATIEVE 

ZINNEN NAUWKEURIGER BESCHOUWD 

In deze paragraaf onderwerp ik het interpretatieverschil tussen vragende en 
relatieve zinnen aan een grondige inspectie, en probeer ik een omschrijving van 
het verschil te geven. Ik begin met de observaties die Karlberg (1954: 27-36) 
(voortaan ook: K) doet aan ambigue zinnen met een vragend werkwoord. 
Karlberg doet zijn observaties aan Engelse zinnen. Omdat zijn observaties ook 
opgaan voor het Nederlands, heb ik Karlbergs voorbeeldzinnen in het 
Nederlands vertaald, met uitzondering van zin (175). 

 
(173) Ik zag wat je gekocht had (K31). 
(174) Ik hoorde wat je speelde (K32). 
(175) Let us consider what we are (K32). 

 
Met betrekking tot (173) merkt Karlberg het volgende op. 

 
What in e.g. I took what you bought is an independent relative, 
practically equivalent to ‘that which’ or ‘the thing which’. In I saw 
what you bought it can be so interpreted. The sentence would then 
only mean that there was a visual relation between ‘I’ and ‘that which 
you bought’. The meaning can however also be that I also got to know 
what it was, e.g. a book, or, with a higher degree of knowledge, 
“Robinson Crusoe”. It may be said that what here has a fuller 
cognitive content than in the sense of ‘that which’. This context can 
be “laid open” by saying: I saw that you bought a book (“Robinson 
Crusoe”) (K31-32). 
 

In dat laatste geval zou ik spreken van een vragende interpretatie. Op de vraag 
wat precies een ‘fuller cognitive content’ is gaat Karlberg niet verder in. Een 
eerste poging tot omschrijving van het interpretatieverschil tussen vragende en 
relatieve zinnen zou kunnen zijn: 
 

de identiteit van datgene waar de bijzin naar verwijst, is de spreker 
bekend (vragend; de spreker weet dat het een boek is) versus niet 
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bekend (relatief; de spreker neemt slechts waar en weet niet dat het 
voorwerp een boek is).  

 
Deze omschrijving gaat echter niet op voor zin (175). Hierover zegt Karlberg:  

 
If Let us consider what we are is taken to express interrogation, it would 
mean something like ‘Let us find out our nature’. If what is taken as 
relative the meaning would be ‘Let us reflect on our nature’ (which 
may be thought of as known). (K32-33). 

 
In (175) is, in tegenstelling tot de voorafgaande zinnen ook, en juist bij een 
relatieve interpretatie, de identiteit van datgene waar de bijzin naar verwijst 
bekend bij de spreker.  

Naar mijn mening is niet zozeer de ‘cognitive content’ op zich van belang, 
als wel de vraag of er sprake is van een verandering in de ‘cognitive content’, een 
verandering in de kennis van de spreker omtrent de identiteit van datgene waar 
de bijzin naar verwijst. Preciezer: het onderscheid tussen vragende en relatieve 
interpretatie hangt af van de vraag of de spreker door de activiteit waar het 
werkwoord van de hoofdzin naar verwijst achter de identiteit van het door de 
wat-zin aangeduide komt (of die identiteit juist weer vergeet). Is dat zo, dan is 
de interpretatie vragend; is dat niet zo, dan is de interpretatie betrekkelijk. Dus 
in (173) is het mogelijk dat de spreker door het zien erachter komt dat jij een 
boek gekocht hebt (vragende interpretatie). Het is ook mogelijk dat de spreker 
door het zien daar niet achter komt, bijv. omdat de verpakking van het cadeau 
identificatie onmogelijk maakt, of omdat de spreker al wist dat het om een boek 
ging. In dat geval is er sprake van een relatieve interpretatie. 

Ook mijn eigen definitie van het verschil tussen de vragende en relatieve 
interpretatie is nog niet volledig, zoals mag blijken uit de volgende voorbeelden 
van zinnen die (ook) een vragende interpretatie kennen: 

 
(176) Ik weet wat je van plan bent. 
(177) Zij vergat wat ze moest kopen. 
(178) Hij vertelde wat ze moesten doen. 
(179) Het is niet zeker wat er gaat gebeuren. 
(180) Zij vroegen wat ze moesten doen. 
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Zin (176) is geheel in overeenstemming met de definitie. (177) en (180) laten 
echter zien dat het niet gaat om een verandering in de ‘cognitive content’ bij de 
spreker, maar bij degene die aangeduid wordt door het subject. (178) en (179) 
laten zien dat bij sommige werkwoorden de verandering in de ‘cognitive 
content’ niet plaatsvindt bij degene die aangeduid wordt door het subject, maar 
bij degene die aangeduid wordt door het (in beide gevallen geïmpliceerd) 
indirect object. Tot slot blijkt uit (180), dat het niet altijd gaat om een 
daadwerkelijke verandering in de ‘cognitive content’, maar dat met het 
werkwoord vragen een wens tot verandering wordt geuit. 

Tot nog toe is gesproken over ambigue zinnen, die zowel relatief als 
vragend geïnterpreteerd kunnen worden. Zoals te verwachten is, geldt het 
waargenomen verschil tussen relatieve en vragende interpretatie ook voor 
zinnen die maar één interpretatie kennen. Vergelijk: 

 
(181) Hij at wat men hem voorzette. 
(182) Ik tilde op wat jij gekocht had. 

 
Zin (181) en (182) kennen uitsluitend een relatieve interpretatie. Volgens mijn 
definitie is het in deze zinnen niet zo dat de spreker door de activiteit waar het 
werkwoord van de hoofdzin naar verwijst achter de identiteit van het door de 
wat-zin aangeduide komt (of die identiteit juist weer vergeet). Men zou hier de 
tegenwerping kunnen maken: door iets te eten, of op te pakken kan iemand er 
toch ook achter komen wat iets is? Dat is ook zo, maar dit wordt niet 
bewerkstelligd door de handeling van het eten resp. oppakken. Dat mag blijken 
uit het falen van de mogelijkheid om met behulp van een dat-zin de vragende 
interpretatie bloot te leggen, zoals Karlberg (32) (zie het citaat op p. 96) dat 
aangeeft: 

 
(183) *ik at dat het bloemkool was. 
(184) *ik tilde op dat het een boek was. 

 
De verandering in de ‘cognitive content’ kan in het geval van iets eten of optillen 
bewerkstelligd worden door een handeling die aan dat werkwoord verbonden is. 
Vergelijk:  
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(185) ik proefde dat het bloemkool was. 
(186) ik voelde dat het een boek was. 

 
Conclusie. De interpretatie van een afhankelijke wat-zin is afhankelijk van de 
volgende vraag: is er een (al dan niet geïmpliceerde) bij de handeling van het 
hoofdwerkwoord van de zin betrokken persoon die door de activiteit waar het 
werkwoord van de hoofdzin naar verwijst achter de identiteit van het door de 
wat-zin aangeduide komt (of die identiteit juist weer vergeet)? Als dat zo is, dan 
is de interpretatie vragend, is dat niet zo, dan is de interpretatie betrekkelijk. 

4.4 AANWIJZINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE INTERPRETATIES 

In deze paragraaf wil ik laten zien hoe de interpretatie van de bijzin als vragend 
of relatief tot stand komt.  

Om te beginnen wil ik vaststellen dat de interpretatie van de bijzin niet 
beslissend bepaald wordt door het werkwoord van de hoofdzin. Argumenten 
voor deze stellingname zijn te vinden in de in de vorige paragraaf genoemde 
ambigue voorbeeldzinnen (173), (174), (175) en (177), waarin het werkwoord 
van de hoofdzin beide interpretaties toestaat. 

Van der Horst verdedigt zijn standpunt dat de interpretatie van de bijzin 
beslissend bepaald wordt door het werkwoord van de hoofdzin door te stellen 
dat bij een vragend werkwoord de relatieve interpretatie weliswaar niet 
onmogelijk is, maar dat de vragende interpretatie het meest voor de hand ligt. 
Ik hoop in deze paragraaf te laten zien dat de mate waarin een interpretatie van 
een zin voor de hand ligt afhangt van de situatie waarin die zin wordt geuit. Dit 
impliceert dat het niet het verwachtingspatroon van het werkwoord van de 
hoofdzin is dat de interpretatie bepaalt, maar het gebruik van een zin ingebed in 
een specifieke situatie. Ik zal dit laten zien aan de hand van twee voorbeelden. 
 
Voorbeeld 1: 

 
(187)  Ze ontdekte wat ik verborgen had. 
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In de eerste situatie is de interpretatie van (187) vragend: ik heb een 
verjaardagscadeau gekocht voor A, maar omdat die nog niet mag weten wat het 
is, heb ik het cadeau verstopt. Wel heb ik voor mezelf in mijn agenda 
geschreven: ‘het horloge voor A ligt in de klerenkast onder de kussenslopen’. 
Geheel per ongeluk kijkt A in mijn agenda, en leest de mededeling. (187) is een 
weergave van wat er gebeurt op het moment dat A de mededeling leest. De 
interpretatie is vragend: na het lezen weet A iets wat ze voorheen niet wist. Een 
relatieve interpretatie is hier uitgesloten: A heeft immers het horloge zelf nog 
niet ontdekt. 

In de tweede situatie is de interpretatie van (187) relatief: A is vandaag 
jarig, en ik vertel haar dat ik een horloge voor haar heb gekocht, dat ik ergens in 
huis verstopt heb, en dat zij nu mag gaan zoeken. Het moment waarop A de 
kussenslopen in mijn klerenkast optilt kan worden weergegeven met zin (187). 
De interpretatie is nu relatief. Het vinden van het horloge verandert niets aan 
de kennis van A, die al wist dat het om een horloge ging.  
 
Voorbeeld 2: 
 
(188) Ze vertelde hem wat ze wist. 
 
Stel dat zin (188) van toepassing is op B, die ondervraagd wordt in verband met 
de moord op C. In het verhoor kan B besluiten om meer of minder 
toeschietelijk zijn, en (189) respectievelijk (190) meedelen: 
 
(189) D heeft C vermoord met een bijl. 
(190) Ik weet wie C vermoord heeft, en waarmee. 
 
(188) kan in beide situaties van toepassing zijn, maar met een verschil in 
interpretatie. Wanneer het een weergave is van de situatie in (189), dan is de 
interpretatie vragend: doordat B (189) uit, komt de ondervrager iets aan de 
weet dat hem voorheen niet bekend was. In diezelfde situatie is er tevens een 
relatieve interpretatie: ze maakt ook de inhoud van het weten bekend, vertelt 
daarmee datgene wat ze wist. In de situatie van (190) is alleen sprake van een 
vragende interpretatie: de ondervrager komt te weten van welke aspecten van de 
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moord zij op de hoogte is. De inhoud van het weten zelf wordt echter niet 
overgedragen. Er is dus geen relatieve interpretatie. 

Ik hoop dat duidelijk is dat naar analogie van deze twee voorbeelden veel 
meer voorbeelden verzonnen kunnen worden, en dat dus de interpretatie niet 
beslissend door het werkwoord van de hoofdzin bepaald wordt. 

Het werkwoord van de hoofdzin is niet beslissend, het kan wel een 
aanwijzing zijn voor de interpretatie. Inderdaad zijn er werkwoorden die geen 
vragende interpretatie toestaan. Er zijn meer van dergelijke aanwijzingen, en 
deze wil ik in de rest van deze paragraaf bespreken. 
 

− Een tweede aanwijzing is het werkwoord van de bijzin. Vergelijk: 
 
(191) Ze vertelde hem wat ze at. 
(192) Ze vertelde hem wat ze wist. 

 
(193) Ze ontdekten wat ik at. 
(194) Ze ontdekten wat ik verborgen hield. 
 
Het werkwoord eten in (191) en (193) is een aanwijzing, dat de zin vragend 
geïnterpreteerd moet worden: 
 
(195) Ze vertelde hem dat ze bloemkool at. 
(196) Ze ontdekten dat ik bloemkool at. 
 
Dus: als de bijzin zelf een relatief werkwoord bevat, d.w.z. als die zin niet 
geïnterpreteerd kan worden als ze at dat ....., dan kan dat een aanwijzing zijn, 
dat de gehele constructie vragend geïnterpreteerd moet worden. Dit gaat 
overigens niet altijd op (vergelijk zin (171)). 
 

− Een derde aanwijzing is toevoeging van of, dat duidt op een vragende 
interpretatie (zie het citaat van Den Hertog op p. 92):  
 
(197) Wie of het waagstuk zou ondernemen, moest door het lot worden 

beslist (Den Hertog 1892/1973: 59). 
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− Ook duidt volgens Den Hertog terugverwijzing met die op een relatieve 
interpretatie (198), en terugverwijzing met dat op een vragende interpretatie 
(199): 
 
(198) Wie er te laat gekomen waren, die noemde hij op. 
(199) Wie er te laat gekomen waren, dat vertelde hij (voorbeelden uit 

VdH203). 
 

− Karlberg noemt: 
 
(200) Vertel hem wat hij wil horen. 
 
waarin de zin relatief is als hem en hij naar dezelfde persoon verwijzen, en 
(meestal) vragend als hem naar een ander verwijst dan hij (K32). 
 

− Wie kan volgens Karlberg na een werkwoord vaak moeilijk als relatief 
geïnterpreteerd worden, waar wat dat wel kan: 
 
(201) Ik zie wie daar staat. 
(202) Ik zie wat daar staat (K33). 
 

− Ook de werkwoordstijd speelt mee: 
 
(203) Ik zag wat je gekocht had. 
 
is makkelijker relatief te interpreteren dan 
 
(204) Ik zag wat je kocht. 
 

− Een aanwijzing vormt ook het optreden van er. Wanneer er aanwezig is, is 
dat een aanwijzing voor een vragende interpretatie. Terwijl (205) en (207) 
zonder er zowel een relatieve als een vragende interpretatie kennen, kunnen 
(206) en (208) met er uitsluitend vragend geïnterpreteerd worden: 
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(205) We spraken over wie dit gedaan had.  
(206) We spraken erover wie dit gedaan had. 

 
(207) We spraken over wat ons te doen stond.  
(208) We spraken erover wat ons te doen stond.  
 

− Een laatste aanwijzing vormt de positie van de bijzin in de hoofdzin. 
Wanneer in de hoofdzin sprake is van een voltooide tijd of een scheidbaar 
samengesteld werkwoord, is het mogelijk dat de bijzin tussen de delen van het 
gezegde staat. De interpretatie is dan relatief ((209), (211) en (213)). De bijzin 
kan ook helemaal achteraan staan. Dan zijn beide interpretaties mogelijk, met 
een voorkeur voor de vragende ((210), (212) en (214)). 

 
(209) Hij gaf wat niet in orde was door.  
(210) Hij gaf door wat niet in orde was. 
 
(211) Ik keek wie gespijbeld hadden na. 
(212) Ik keek na wie gespijbeld hadden. 
 
(213) Ik zocht wie dat boek geschreven had op. 
(214) Ik zocht op wie dat boek geschreven had. 

 
Deze laatste twee verschillen vloeien voort uit de status van de vragende wat-zin 
als complementszin. 

4.5 HET INTERPRETATIEVERSCHIL: WANNEER EN VOOR WIE? 

Ik heb in de voorafgaande paragrafen het betekenisverschil tussen vragend en 
relatief geëxploreerd. Ik heb geprobeerd om een omschrijving van dit verschil te 
geven, en ik heb geprobeerd vast te stellen welke aanwijzingen er zijn voor de 
verschillende interpretaties. Uitgangspunt was steeds dat dit verschil gemaakt 
kon worden. De vraag van deze paragraaf zal zijn: wanneer is dit 
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interpretatieverschil eigenlijk aanwezig? Is dat altijd zo, en zo niet: voor wie en 
wanneer is het interpretatieverschil aanwezig, en wanneer niet? 

Ik begin met een aantal voorbeelden waarin relatieve en vragende 
interpretatie nauw met elkaar samen hangen: 

 
(215) Ze vertelde hem wat ze wist. 
(216) Ik hoorde wat je speelde (K32). 
(217) Ze ontdekte wat ik verborgen had. 
(218) We spraken over wat ons te doen stond.  
(219) Hij noemde op wie er te laat gekomen waren (VdH200). 

 
Wanneer (215) een relatieve interpretatie heeft, dan geldt ook altijd de vragende 
interpretatie. Voor (216) geldt het omgekeerde: als (216) een vragende 
interpretatie heeft, dan geldt tegelijkertijd ook de relatieve interpretatie. In 
(217) gaan beide interpretaties vaak, maar niet noodzakelijkerwijs (zie voorbeeld 
1 op p. 99) samen. In (218) zijn voor mij steeds beide interpretaties aanwezig. 
(219) wordt door Van der Horst (1988: 200-202) relatief genoemd vanwege de 
onmogelijkheid van *Hij noemde op dat x,y en z te laat waren. (219) bevat echter 
ook aanwijzingen voor een vragende interpretatie (de positie van de bijzin, het 
gebruik van er, mogelijke toevoeging van of). Ik zou zelf niet kunnen kiezen 
voor één van de twee. 

Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat het maken van een 
onderscheid tussen een relatieve en een vragende interpretatie soms een 
theoretische aangelegenheid is, zonder praktisch doel (namelijk in die gevallen 
waarin beide interpretaties tegelijkertijd aanwezig zijn); soms is het moeilijk om 
het onderscheid te maken (wanneer de aanwijzingen verschillende richtingen 
uitwijzen). Dit laatste geval komt overeen met het door Van der Horst (1988: 
201) genoemde verschijnsel dat niet voor iedere taalkundige het 
interpretatieverschil evident is. Er valt wel wat voor te zeggen om in 
bovenstaande voorbeelden, in de gegeven contexten, het onderscheid 
vragend/relatief niet te maken. 

Aan de hand van deze voorbeelden heb ik laten zien dat het soms voor mij 
als taalkundige moeilijk is om het verschil te maken of te motiveren. Een 
tweede vraag is dan vervolgens: Hoe zit het met de taalgebruiker? Is dit 
interpretatieverschil er alleen voor de taalkundige beschouwer, of is het ook 
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realiteit voor de taalgebruiker? Kent de hoorder wel een vragende of relatieve 
interpretatie toe?  

Op deze vraag zijn verschillende soorten antwoorden denkbaar. Ik begin 
met uit te spreken wat ik verwacht aan te treffen. Ik verwacht dat er in dit 
opzicht verschillen bestaan tussen individuele taalgebruikers (sprekers of 
hoorders). Ik ga ervan uit dat sommige taalgebruikers dit interpretatieverschil 
wèl waarnemen, andere niet (geheel in overeenstemming met de bevindingen 
van Van der Horst). Ik verwacht verder dat de waarneming afhankelijk is van de 
situatie. Een individuele taalgebruiker zal in de éne situatie dit 
interpretatieverschil wèl waarnemen (bijv. tussen (165) en (166)), en in het 
andere geval niet (bijv. tussen de twee interpretaties van (217)). En ook wil het 
feit dat een taalgebruiker in staat is om een interpretatieverschil waar te nemen 
tussen (165) en (166), nog niet zeggen dat hij dat interpretatieverschil ook in 
alle voorkomens van (165) en (166) daadwerkelijk ervaart. Tot slot verwacht ik 
een verschil tussen de taalkundig geschoolde taalgebruiker en de leek. De 
taalkundig geschoolde taalgebruiker zal in de regel gevoeliger zijn voor 
dergelijke interpretatieverschillen dan een taalgebruiker zonder taalkundige 
achtergrond. 

De vorige paragraaf kent zowel een negatieve als een positieve interpretatie. 
Negatief omdat hij aangeeft dat het interpretatieverschil niet altijd door alle 
taalgebruikers wordt waargenomen. Positief omdat eveneens volgt dat in 
sommige omstandigheden sommige taalgebruikers in staat zijn om het 
interpretatieverschil wèl waar te nemen. De vraag is nu wat die taalgebruikers 
precies waarnemen.  

Naar mijn mening houdt het toekennen van bijv. een vragende 
interpretatie door een taalgebruiker niet in dat de taalgebruiker een afgeleid 
abstract idee van wat een vragende interpretatie inhoudt toepast op een concreet 
gebruiksgeval. Zoals Joseph (1992) laat zien, zijn analyses van taalgebruikers 
vaak veel oppervlakkiger dan taalkundigen geneigd zijn om aan te nemen. 
Voorlopig lijkt het mij beter om ervan uit te gaan dat een taalgebruiker 
analogieën ziet tussen gebruiksgevallen, zonder daaruit een eenheidsbetekenis of 
eenheidsinterpretatie te abstraheren. Met betrekking tot het onderscheid tussen 
vragende en relatieve interpretatie ga ik ervan uit dat in ieder geval sommige 
taalgebruikers desgevraagd in staat zullen zijn om de zinnen (165), (167) en 
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(169) bij elkaar in één groep te plaatsen, en (166), (168) en (170) bij elkaar in 
een andere groep. 

In tegenstelling tot veronderstelde abstracte analyses zijn waargenomen 
analogieën gebonden aan het gebruik op een bepaald moment in een bepaalde 
context. Vandaar dat een eenmaal waargenomen analogie in volgende 
vergelijkbare gebruiksgevallen niet altijd en niet op dezelfde manier hoeft te 
worden waargenomen. Dit laatste heeft een belangrijke consequentie: het 
betekent dat taalgebruikers in principe in staat zijn om eenzelfde set van data op 
basis van verschillende analogieën op verschillende manieren in te delen. Om 
een flauw voorbeeld te geven: op basis van overeenkomsten tussen de bijzinnen, 
zou een taalgebruiker de zinnen (165) - (170) ook in drie groepen: (165) bij 
(166), (167) bij (168), en (169) bij (170), kunnen opdelen. 

In de volgende paragraaf hoop ik te laten zien dat dit vermogen van 
taalgebruikers, om in bepaalde situaties bepaalde analogieën te zien, een 
bepaalde visie op taal en taalverandering impliceert. 

4.6 HET VERMOGEN VAN DE TAALGEBRUIKER OM AL DAN NIET 

ANALOGIEËN WAAR TE NEMEN EN DE CONSEQUENTIES VOOR DE VISIE 

OP TAAL EN TAALVERANDERING 

In deze laatste paragraaf ga ik na welke gevolgen het vermogen van de 
taalgebruiker om verschillende analogieën te zien heeft voor taalverandering, en 
meer specifiek: voor de verandering van dat naar wat. Ik begin met dat laatste. 
In het Middelnederlands was de situatie bij benadering dat als vragend 
voornaamwoord wat werd gebruikt ((220) en (223)). Als betrekkelijk 
voornaamwoord werd dat gebruikt, zowel zonder ((221) en (224)) als met 
((222) en (225)) antecedent: 
 
(220) Ze vroegen wat ze moeten doen. 
(221) Ze deden dat ze moesten doen. 
(222) Ze deden het werk dat ze moeten doen. 
 
(223) Ik zag wat je gekocht had (K31). 
(224) Ik zag dat je gekocht had. 
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(225) Ik zag het cadeau dat je gekocht had. 
 
Uit hun keuze voor één vorm voor het betrekkelijk voornaamwoord, dat, en één 
vorm voor het vragend voornaamwoord wat, lijken we op te moeten maken dat 
de belangrijkste analogie die de taalgebruiker waarnam die tussen de 
betrekkelijke voornaamwoorden met en zonder antecedent was. Het is echter in 
principe ook denkbaar dat men een analogie zag tussen de gevallen zonder 
antecedent, dus tussen de zinnen met het vragend voornaamwoord, en die met 
het betrekkelijk voornaamwoord met ingesloten antecedent. In dat geval ervaart 
men het interpretatieverschil tussen vragende en relatieve zinnen niet of minder 
sterk dan de vormovereenkomst tussen beide. Op het moment dat dat zou 
gebeuren, zou het mogelijk worden dat in zinnen met een relatieve interpretatie 
wat gebruikt wordt, en in zinnen met een vragende interpretatie dat. Wanneer 
immers het verschil in interpretatie niet ervaren wordt, is daarmee ook niet 
duidelijk wanneer welke inleider moet worden gebruikt. In feite is dit ook wat 
in het Middelnederlands gebeurde. 

Ik stel hiermee dat het vermogen om verschillende analogieën waar te 
nemen taalverandering, i.c. de verandering van dat naar wat mogelijk maakt. 
Maar daarmee rijst de vraag hoe het mogelijk was dat de taalgebruiker de 
overeenkomst tussen vragende en relatieve zinnen waarnam. Het antwoord 
hierop is in de vorige paragrafen al gegeven. Cruciaal is dat de interpretatie niet 
beslissend door het werkwoord van de hoofdzin wordt bepaald, maar dat in 
sommige contexten beide interpretaties aanwezig zijn, of dat het 
interpretatieverschil moeilijk waarneembaar, of niet aanwezig is. Zo vermoed ik 
dat in (223) het interpretatieverschil tussen vragend en relatief door veel 
taalgebruikers niet zal zijn opgemerkt. 

Dit geeft nog geen antwoord op de vraag waarom de verandering van dat 
naar wat zich juist voordeed op het moment dat hij zich voordeed. Waarom 
niet 200 jaar eerder of later? Een bespreking van mijn antwoord op die vraag 
gaat dit [hoofdstuk] te boven. Heel globaal wil ik zeggen: de verandering 
voltrok zich op het moment dat de taalgebruiker vragende en relatieve zinnen 
als analoog konden gaan waarnemen, en dat was in het Vroegmiddelnederlands 
(en het Oudengels en Oudhoogduits) nog niet zo. Met andere woorden: het 
zijn veranderingen in het gebruik van vragende en relatieve zinnen die het 
waarnemen van deze analogie mogelijk hebben gemaakt. 
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Dit idee van herinterpretatie is natuurlijk niet nieuw. Evenmin is het 
nieuw om er op te wijzen dat het vragend voornaamwoord wat een rol heeft 
gespeeld bij de opkomst van wat als relativum. Dat laatste wordt ook gesteld 
door o.a. Mitchell (1985-2: 68, 211). Wèl hoop ik iets preciezer te hebben 
aangegeven hoe die rol moet worden gezien, en ook hoop ik duidelijk te hebben 
gemaakt dat voor een deugdelijke verklaring van taalverandering nauwkeuriger 
in ogenschouw moet worden genomen wat taalgebruikers doen.  

Het idee dat taalgebruikers verschillende analogieën al dan niet kunnen 
zien heeft ook gevolgen voor de vraag: heeft de éne vorm wat één betekenis? 
Het antwoord van Van der Horst op deze vraag was dat dat inderdaad zo is, en 
dat er daarom geen onderscheid gemaakt dient te worden tussen een vragend en 
een betrekkelijk voornaamwoord wat. Mijn antwoord zou ook hier zijn dat een 
taalgebruiker in bepaalde omstandigheden de overeenkomst tussen de wat-
zinnen in (165) en (166) zal waarnemen. Men zou kunnen stellen dat in dat 
geval één vorm één betekenis heeft, al betekent dit niet per se dat een 
taalgebruiker ook een abstracte betekenis afleidt. In andere omstandigheden zal 
een taalgebruiker juist overeenkomsten zien tussen: 
 
(226) Ik zag het cadeau dat je gekocht had. 
(227) Ik zag het cadeau wat je gekocht had. 
 
en hebben twee vormen één betekenis. Ook hier geldt de vraag wie wanneer de 
analogie tussen de twee vormen wat hebben gezien, en wat de consequenties 
daarvan zijn geweest.  
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5 Taalvariatie als voorwaarde voor taalverandering: 
waarom de verandering van relatief dat naar wat pas na 
het Vroegmiddelnederlands begint. 

5.1 INLEIDING 

In het Nederlands doet zich sinds een aantal eeuwen een verandering voor 
waarbij het relativum dat wordt verdrongen door relativum wat, vergelijk 
bijvoorbeeld: 
 
(228) Waer um heyt ghi mi heer, heer, ende en doet niet dat ic segghe? 

(Lucas 6:47; Het nieuwe Testament van de Moderne Devotie, 1399). 
 

(229) Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat ik zeg? (Lucas 6:47; 
Bijbel; vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, 
1951). 

 
In het Vroegmiddelnederlands werd als onzijdig relativum het meest dat 
gebruikt; daarnaast kwamen voor: wat, sowat, sowatso en watso (zie zin (230) en 
(231)): 
 
(230) Sowat so gheschied bin arne. of up den dijk. of ene roede bin den dike; 

dat sal men berechten bin middelburg. ende bi der chore van 
middelburg (Gysseling I 56.44). 
 

(231) Nochtan Grimbeert, comme ic daer/ Onder des conincs ghesinde,/ Dat 
ic binnen den hove vinde,/ Es up mi verbolghen al (Reynaert 1396). 

 
De vraag die in dit hoofdstuk behandeld zal worden is of het naast elkaar 
voorkomen van dat aan de ene kant en wat, sowat, sowatso en watso (voortaan 
voor het gemak samengevat als (so)wat(so)) aan de andere kant betekent (1) dat 
dat en (so)wat(so) in het Vroegmiddelnederlands beschouwd kunnen worden als 
varianten (in de betekenis die deze term heeft binnen de sociolinguïstiek) en (2) 
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dat de dat-wat-verandering in het Vroegmiddelnederlands reeds in gang gezet 
was. Ik zal betogen dat geen van beide het geval was. 

In diachroon taalkundig onderzoek naar taalverandering in 
variatiecontexten wordt doorgaans niet of nauwelijks aandacht besteed aan deze 
twee vragen. Ik zie hiervoor twee redenen. De eerste is dat er in historische 
grammatica’s, die voor de historisch-taalkundige een belangrijkere bron van 
informatie vormen dan moderne grammatica’s voor de modern-taalkundige, 
weinig aandacht is voor deze vraag. Historische grammatica’s hebben als 
voornaamste doel de beschrijving van oudere taalfasen, en zijn doorgaans 
gebaseerd op de traditionele indeling in zinsdelen en woordsoorten. Of twee 
taalelementen binnen één zinsdeel- of woordsoortcategorie wel of geen 
sociolinguïstische varianten zijn is een vraag naar het oordeel van taalgebruikers. 
Dit is echter voor de beschrijving van de oudere taalfasen vaak minder relevant. 

De tweede reden is dat historisch-taalkundig onderzoek naar 
taalverandering in variatiecontexten zich doorgaans beperkt tot de stadia waarin 
alle (doorgaans twee) betrokken taalelementen reeds of nog in de taal aanwezig 
zijn. Wat men bestudeert is frequentieverschuivingen die zich tussen de 
betrokken taalelementen voordoen, en men tracht de factoren die deze 
frequentieverschuivingen beïnvloeden te achterhalen. Hier geldt dat voor de 
beantwoording van de vraag welke factoren op de frequentieverschuivingen van 
invloed waren niet relevant is om te weten of de betrokken taalelementen 
varianten waren. Zou men bij het onderzoek de stadia betrekken waarin één of 
meerdere van de betrokken taalelementen nog niet in de taal aanwezig zijn, dan 
zou dat er eerder toe leiden dat men zich afvraagt hoe de betrokken 
taalelementen varianten zijn geworden; daarmee wordt de weg geopend naar de 
vraag vanaf welk moment de betrokken taalelementen varianten zijn. 

Uit sociolinguïstisch onderzoek is bekend dat taalvariatie een voorwaarde is 
voor taalverandering. Pas wanneer taalgebruikers taalelement a en taalelement b 
zien als twee manieren om hetzelfde te zeggen, worden a en b inwisselbaar, en 
ontstaat de mogelijkheid dat taalgebruikers b zullen gebruiken waar ze voorheen 
a hanteerden. Dit geldt uiteraard ook voor de verandering van dat naar wat: pas 
wanneer taalgebruikers relativum dat en relativum wat zien als twee 
verschillende manieren om hetzelfde te zegen, kunnen taalgebruikers wat in 
plaats van dat gaan gebruiken, en kan er een verandering van dat naar wat 
optreden. 
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Ik zal betogen dat taalgebruikers van het Vroegemiddelnederlands 
relativum dat en wat NIET als varianten zagen. Dit impliceert dat relativum dat 
en wat in het Vroegmiddelnederlands niet inwisselbaar waren. En dus was er in 
het Vroegmiddelnederlands nog geen sprake van een verandering van relatief 
dat naar wat. Het begin van de dat-wat-verandering moet dus na het 
Vroegmiddelnederlands worden gedateerd. Het opvallende aan deze datering 
van het begin van de dat-wat-verandering is dat die afwijkt van de datering die 
men zou verkrijgen wanneer men het voorkomen van beide vormen als 
relativum als criterium zou hebben gekozen. In dat geval zou de verandering 
van dat naar wat reeds in het Vroegmiddelnederlands aan de gang zijn, omdat 
beide vormen toen al als relativum voorkwamen. 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat sowat en dat in een 
periode na het Vroegmiddelnederlands varianten zijn geworden: variatie is een 
voorwaarde voor verandering, en er heeft in het Nederlands een verandering 
van dat naar wat plaatsgevonden. De vraag rijst dan hoe dat en wat varianten 
zijn geworden. Deze vraag zal ik in dit hoofdstuk niet trachten te 
beantwoorden. Belangrijk is dat het ontstaan van deze vraag een noodzakelijk 
gevolg is van de door mij aangehangen visie dat dat en wat in het 
Vroegmiddelnederlands geen varianten waren 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 5.2 ga ik nader in op de 
status van varianten en op het bestaan van taalvariatie als voorwaarde voor 
taalverandering. Paragraaf 5.3 beschrijft een klein onderzoek naar het 
Vroegmiddelnederlands. Voor een kleine set 13-eeuwse data maak ik 
aannemelijk dat daarin relatief dat en wat hoogstwaarschijnlijk geen varianten 
waren. Deze observatie ondersteun ik vervolgens in paragraaf 5.4 met gegevens 
uit grammatica’s van het Oudengels, Oudhoogduits en Oudnederlands. Op 
basis van uitspraken van de grammatici over deze gegevens maak ik aannemelijk 
dat ook hier waarschijnlijk gold dat d- en w-relativa geen varianten waren. 
Paragraaf 5.5 bevat de conclusies. 

5.2 DE STATUS VAN VARIANTEN 

Van varianten wordt gesproken wanneer een taalelement a en een taalelement b 
‘verschillende manieren zijn om hetzelfde te zeggen’ (zie Labov 1972, Lavandera 
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1978, Romaine 1984). Om wat voor soort taalelementen het gaat is voor de 
discussie in dit hoofdstuk niet van belang; men kan denken aan woorddelen, 
woorden, zinnen.  

In het algemeen gaat men ervan uit dat a en b varianten zijn wanneer de 
taalgebruiker a en b ziet als verschillende manieren om hetzelfde te zeggen. Wat 
taalgebruikers als varianten zien, zo wordt algemeen erkend, hoeft niet altijd 
overeen te komen met wat taalkundigen op grond van een zelfde 
waarheidswaarde of referentiële betekenis als varianten zouden aanmerken. 

Het verband tussen taalvariatie en taalverandering is in de gangbare visie als 
volgt: wanneer een taalgebruiker a en b ziet als manieren om hetzelfde te 
zeggen, dan kan die taalgebruiker in principe a door b vervangen. Hierdoor 
wordt het mogelijk dat er op den duur een verschuiving optreedt in de 
frequentie van a en b, en kan er dus taalverandering optreden. Omgekeerd: 
wanneer de taalgebruiker a en b niet ziet als equivalenten, dan is er geen 
vervanging van a door b mogelijk, en kan er dus geen verschuiving optreden in 
de frequentie van a en b, en dus kan er geen sprake zijn van een taalverandering.  

Hoewel ik deze visie grotendeels onderschrijf, wil ik een aantal kenmerken 
van variatie benadrukken, die doorgaans minder aandacht krijgen. Ten eerste 
wil ik benadrukken dat in mijn visie variatie tussen a en b geen synchroon 
vaststaand gegeven is; het is niet zo dat op zeker tijdstip a en b varianten ‘zijn’. 
Variatie is iets dat zich in een bepaalde situatie al dan niet voor kan doen. 
Taalgebruikers kunnen één taalelement bij verschillende categorieën 
onderbrengen, kunnen bijv. de éne keer overeenkomst zien tussen a en b, de 
volgende keer tussen a en c. Ook kan de één een overeenkomst of juist een 
verschil zien dat de ander niet ziet. Met andere woorden: wat de éne 
taalgebruiker de éne keer ziet als varianten, hoeft een andere taalgebruiker een 
andere keer niet als varianten te zien.  

Belangrijk is nu dat het voor het optreden van een verandering van a naar b 
niet noodzakelijk is dat alle taalgebruikers altijd a en b als varianten zien. Dus 
wanneer taalgebruiker X a en b als equivalenten ziet, impliceert dat dat voor X a 
en b inwisselbaar zijn. Maar wanneer nu X b gebruikt waar voorheen alleen a 
mogelijk was, dan kan een taalgebruiker Y b horen, en denken dat in die 
context b gebruikt dient te worden, zonder dat Y a als variant van b ziet. Om b 
in plaats van a te gebruiken is het dus niet noodzakelijk dat Y zelf a en b als 
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varianten ziet. Wat nodig is, is dat er iemand is die te eniger tijd a en b als 
varianten ziet, en op grond daarvan b in plaats van a gebruikt. 

In de inleiding heb ik gesteld dat ik zal laten zien dat de 
Vroegmiddelnederlandse taalgebruiker sowat en dat niet als varianten zag, en 
dat het begin van de dat-wat-verandering dus na het Vroegmiddelnederlands 
moet worden gedateerd. In mijn bijgestelde definitie van taalvariatie betekent 
dat dat ik zal laten zien dat er waarschijnlijk geen Vroegmiddelnederlandse 
taalgebruikers waren die te eniger tijd (so)wat(so) en dat als varianten zagen. Om 
dat aannemelijk te maken zal ik laten zien dat in het Vroegmiddelnederlands 
(so)wat(so) en dat niet als varianten gezien konden worden.  

5.3 RELATIEF DAT EN (SO)WAT IN HET 13E-EEUWS MIDDELNEDERLANDS  

Een eerste aanwijzing dat relatief (so)wat(so) en dat in het 
Vroegmiddelnederlands geen varianten zijn, kan ontleend worden aan Bossuyt 
(1987: 43). Bossuyt spreekt hier over een verschil in distributie tussen w-
vormen en demonstrativa, wanneer gebruikt als relativum met ingesloten 
antecedent. Bossuyt gebruikt het volgende voorbeeld om dat verschil te laten 
zien: 
 
(232) So wie die bin den scependoeme woend; hiene moet daer buten niet 

doen weven. Die hier iegen dade; he verborde twerc. 
 
Het distributieverschil bestaat er in dit voorbeeld, aldus Bossuyt, uit dat de w-
constructie aan het begin van een nieuwe alinea staat, de demonstratief-
constructie staat middenin de alinea. Overigens wordt niet duidelijk of Bossuyt 
relatief dat en wat wel of niet als varianten beschouwt. 

Dit verschil in distributie zal terugkomen in mijn onderzoek naar het 13e-
eeuwse Middelnederlands. Ik onderzocht hiervoor een eerder door mij 
geëxcerpeerd corpus relativa (voortaan ‘het algemene corpus’ genoemd). Hieruit 
haalde ik de 13e-eeuwse relativa met ingesloten antecedent, waarvan ik twee 
deelcorpora onderzocht: ambtelijk proza en verhalende poëzie. Het ambtelijke 
proza is geëxcerpeerd uit het corpus Gysseling, de verhalende poëzie uit de 
Reynaert, Ferguut en Moriaen.  
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De aantallen waarop ik mij baseer zijn niet groot (48 relativa in het 
ambtelijk proza en 63 in de verhalende poëzie). De verschillen in gebruik tussen 
dat en (so)wat zijn mijns inziens echter zo groot, dat ik op basis hiervan durf te 
stellen dat dat en (so)wat in het Vroegmiddelnederlands geen varianten waren.  

In mijn bespreking classificeer ik de gevonden relativa op grond van drie 
criteria: de vorm van het relativum ((so)wat(so) of dat), de positie ten opzichte 
van de matrixzin (voor of na), en al dan niet zelfstandig gebruik. Zin (233) is 
een voorbeeld van een relatieve zin voor de matrixzin, (234) van een relatieve 
zin na de matrixzin. De zinnen (233) en (234) zijn tevens voorbeelden van 
zelfstandige relativa, (235) is een voorbeeld van een niet-zelfstandig relativum: 
 
(233) Het was di sede vanden lande/ More sijn sward alse brande/ Maer 

datmen an ridders soude prisen/ Haddi also scone na sire wisen 
(Moriaen 769). 

(234) Reynaerd doet dat ic u rade/ Ende gaet met mi te hove waert (Reynaert 
532). 

(235) Ende wat tviste dat dar gheschied; dat moet men b[et]ren also als oft in 
middelburg. ware gheschied (Gysseling I 55.11). 

 
Eerst volgen nu de resultaten voor het ambtelijk proza, die nogal zullen blijken 
te verschillen van die van de verhalende poëzie. 

5.3.1 RELATIEF DAT EN WAT IN 13E-EEUWS AMBTELIJK PROZA 

De gevonden relativa in het ambtelijk proza zijn weergegeven in tabel 26. In 
tabel 27 staan de relativa wat en welk uitgesplitst naar de vorm. 
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Tabel 26 
Relativa met ingesloten antecedent in 13e-eeuws ambtelijk 
proza in het algemene corpus 

 zelfstandig niet-zelfstandig 

 voor na voor na 

dat 6 14 - - 

wat 7 - 20 - 

welk - - 1 - 

 
 
 

Tabel 27  
De varianten van relativum met ingesloten antecedent wat en 
welk in 13e-eeuws ambtelijk proza in het algemene corpus 

 zelfstandig niet-zelfstandig 

 voor na voor na 

sowat  3 - - - 

sowatso  4 - - - 

sowat N  - - 5 - 

sowat N so  - - 2 - 

sowat N die/daer - - 5 - 

wat N die/dat/daer - - 5 - 

wat N  - - 3 - 

welke N dat  - - 1 - 

 
 

Tabel 26 laat twee verschillen in distributie zien tussen (so)wat(so) en dat: 

• (So)wat(so) wordt voor het merendeel bijvoeglijk gebruikt, dat wordt 
uitsluitend zelfstandig gebruikt.  

• Wat-zinnen gaan steeds vooraf aan de matrixzin. Dat-zinnen volgen 
meestal op de matrixzin, maar komen ook voorafgaand voor.  

Deze duidelijke verdeling doet vermoeden dat (so)wat(so) en dat in het 
algemeen niet als varianten werden gezien. Immers: als dat-zinnen en wat-
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zinnen hetzelfde zouden zeggen, waarom zouden ze dan niet allebei zowel voor 
als na de matrixzin voorkomen? Voor het vaststellen of (so)wat(so) en dat 
inderdaad varianten waren is het noodzakelijk om de relatieve zinnen nader te 
bestuderen. Wat ik wil achterhalen zijn die eigenschappen waarin de dat- en 
wat-zinnen verschillen, die tegelijkertijd verklaren waarom dat- en wat-zinnen 
niet als varianten gezien konden worden en waarom dit verschil in distributie 
optreedt.  

Wanneer dat en (so)wat(so) geen varianten zijn, dan moet dat ook zo zijn in 
die contexten waar beide voor kunnen komen, en waar dus op het eerste gezicht 
variatie mogelijk lijkt: de zelfstandige relativa die voorafgaan aan de matrixzin. 
Het is het relativum in dit type context dat ik nu nader zal onderzoeken. 

Als zelfstandig gebruikt relativum voorafgaand aan de matrixzin werd zeven 
keer sowatso aangetroffen, waaronder:  
 
(236) Sowat zo schepene gheschied in ghemenen stride dar hi zelue stridere es; 

dat salmen betren ghelijk ofd en andren portre ware gheschied 
(Gysseling I 59.27). 

(237) Sowat zo schepenen van middelburg ende portres die sire toe nemen 
maken bi ghemanden ede ter port nutschepe dat in die chore niet ne 
staed; dat moet bliuen ghestade (Gysseling I 59.14). 

(238) Sowat so gheschied bin arne. of up den dijk. of ene roede bin den dike; 
dat sal men berechten bin middelburg. ende bi der chore van 
middelburg (Gysseling I 56.44). 

(239) Sowat so lieden van buten belouen of zekeren den po[r]tres van 
middelburg. vor schepenen van middelburg; dat mach men vp hem 
bedinghen gh[e]lik of si portres waren (Gysseling I 56.24). 

 
De wat-relativa hebben de volgende kenmerken: 

• Ze worden gebruikt bij het formuleren van een wet of regeling. 

• De wat-zin leidt de regeling in. 

• In de wat-zin worden de personen gedefinieerd waarop de wet van 
toepassing is (bijv. in zin ) lieden van buten), en de omstandigheden 
waaronder de wet van toepassing is (wanneer zij iets belouen of zekeren den 
po[r]tres van middelburg. vor schepenen van middelburg); vervolgens wordt 
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aangegeven welke wet of regeling onder deze omstandigheden van 
toepassing is. Dit gebeurt door aan te geven wat er in die omstandigheden 
moet gebeuren (dat mach men vp hem bedinghen gh[e]lik of si portres waren). 

 
Zin (240) - (244) zijn de vindplaatsen van vijf van de zeven aangetroffen dat-
relativa vóór het matrixwerkwoord: 
 
(240) Sowie so binden vreide iemen doet slaed; hi verboerd dat hoefd; ende 

den versleghenen gheld men vierschatte van sinen goede. Dat dar / 
bouen blifd; dat es ints heren ghenaden (Gysseling I 54.3). 

(241) Sowie zo iemene binne middelburg. of enen portre binnen of buten 
met laghen doet slaed; hi verboerd dat hoefd. Ende van sinen goede sal 
menne ghelden vierschatte; ende dat der bouen blijft; dat es in des 
he/ren ghenaden (Gysseling I 53.21). 

(242) Sowie zo met desen wapen iemene [d]oed slaed; hi verboerd dat hoefd; 
hen ne ware in ghemenen stride. Ende van sinen goede die daed doet; 
salment boeten vierschatte. ende / dat der bouen blijfd dat sal wesen in 
des heren ghenaden (Gysseling I 53.18). 

(243) Van allen mesdaden van .iij. sol die Scepenen wisen [...] es de scoutete 
sculdech te hebbene den derden penninc & niet meer. sonder uan 
loken te scouwene. & waterlate. & van hachtingen & van pandingen. 
& dat daer af Scepenen wisen dat es Scouteten allene (Gysseling I 
45.30). 

(244) Ende quamen die twee sophie ende katerine / also meghtich ende also 
beraden. dat sj beide met huren m°uetwillen alsulken plight ende 
alsulken pennink. als hvn an denen g°vde dat minen heren. dyderike. 
voermied jjs. voer vns gemaket / was ende bewiest. ende al dat sy te 
denen g°vde wert te spreken hadden qujjt scolden (Gysseling I 371.44). 

 
De dat- en wat-relativa worden beide gebruikt bij het formuleren van een wet of 
regeling. De wijze waarop de dat-zin wordt gebruikt verschilt echter op een 
aantal punten van het gebruik van de wat-zin:  

• De dat-zin leidt de regeling niet in, maar vervolgt deze. 
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• Terwijl een wat-zin een conditie stelt die onafhankelijk is van het 
voorafgaande, geeft de dat-zin aan wat er verder nog geldt binnen de reeds 
eerder door een wat-zin genoemde conditie. 

• De matrixzin geeft net als in een wat-zin aan wat van toepassing is op het in 
de dat-zin genoemde, maar doet dit (in tegenstelling tot bij de so wat-zin) 
in de meeste gevallen niet door aan te geven wat er moet gebeuren, maar 
wat in die omstandigheid de feitelijke situatie is (dat es Scoutenen allene) 
(vergelijk echter zin (242)).  

 
Fragment (245) bevat zowel relativum dat als relativum sowat:  
 
(245) dat he des. g°vdes alle sinen willen doen magh te alsulken voerwerden 

als hier gescrieven staen die aldus sijn. min her / dyderik. sal dit g°vet 
hebben ende halden diese .x. jaer ende magh met diesen g°vde alle sine 
bate ende alle sinen willen doen alse mit den sinen. mer aldat he vp dat 
g°vet vant doe he der ane quam. dat ne sal he met / sinen villen nogh 
wuesten noch ergern. ende magh en binnen diesen .x. jaren vp diesen 
g°vde beide bouen vp den bergh ende benieden. stighten. setten ende 
maken al dat hvm guet dvnket. ende met / sulken voerwerden. sowat he 
stight. sed. of maket van den berge. des magh he allen tijt sinen willen 
doen. aue breken. verkopen of enwegh geven. ende sowat he vp den 
bergh stight of / maket des nemaghe niet afbreken nogh de brugge. 
ende sowat he vp den bergh ende an der bruggen stight of maket 
enbouen .vij. marc. / mark. dat sal sin verloren sijn na den .x. jaren 
(Gysseling I 372.29-44). 

 
Net als in het voorbeeld van Bossuyt lijken dat en wat hier geen varianten te 
zijn. Ze vervullen duidelijk andere functies. Sowat geeft alle drie de keren een 
definitie van omstandigheden die zich zouden kunnen voordoen. aldat he vp dat 
g°vet vant doe he der ane quam daarentegen omschrijft een situatie die zich heeft 
voorgedaan. al dat hvm guet dvnket volgt op de matrixzin, en is op grond 
daarvan geen variant van sowat. Bovendien definieert het geen omstandigheden 
die zich zouden kunnen voordoen, en waarin vervolgens een bepaalde regel zou 
gelden. 
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5.3.2 RELATIEF DAT EN WAT IN 13E-EEUWSE NARRATIEVE POËZIE 

Deze paragraaf beschrijft het gebruik van relativa in 13e-eeuwse narratieve proza 
in het algemene corpus. De aangetroffen relativa zijn weergegeven in tabel 28. 
Tabel 29 splitst de w-relativa op naar hun vorm. 
 
 

Tabel 28 
Relativa met ingesloten antecedent in 13e-eeuwse 
narratieve poëzie in het algemene corpus 

 zelfstandig niet-zelfstandig 

 voor na voor na 

dat 13 44 - - 

wat 2 - 2 - 

welk - - 1 1 

 
 
 

Tabel 29  
De varianten van relativum met ingesloten antecedent wat en welk 
in 13e-eeuws narratieve poëzie in het algemene corpus 

 zelfstandig niet-zelfstandig 

 voor na voor na 

wat 2 - - - 

wat N die/daer - - 2 - 

welke N - - 1 1 

 
 

Een vergelijking met het ambtelijk proza brengt de volgende overeenkomsten 
en verschillen aan het licht: 

• De zelfstandig gebruikte vorm is twee keer wat, tegenover consequent 
sowat (so) in het ambtelijk proza. 

• Het gebruik van wat is veel minder frequent: 4 van de 53 tegenover 27 van 
de 47 in het ambtelijk proza. 
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• De distributie van de aangetroffen relativa komt overeen met die van het 
ambtelijk proza: de twee wat-zinnen staan vóór de matrixzin en de 
meerderheid van de dat-zinnen volgt op de matrixzin. 

• Dat wordt net als in ambtelijk proza uitsluitend zelfstandig gebruikt. 
 
Ook hier geldt dat eventuele variatie gezocht moet worden bij de zelfstandig 
gebruikte relativa die voorafgaan aan de matrixzin. Zin (246) en (247) zijn de 
wat-zinnen in deze positie: 
 
(246) Wat ic mi keerde ter were / En besloet mi niet ene pere / Sine slage 

waren so groet / Ende wogen seerre dan loet (Moriaen 179). 
(247) Om haren sone hadsi rouwe, / Maer hare sone peinsde al el: / Watsi 

weenden, hi hads spel (Ferguut 502). 
 
De betekenis van wat is in deze twee gevallen ‘hoe zeer ook’. 
 
Het gebruik van de dat-zinnen in deze positie is zeer gevarieerd. Vergelijk de 
volgende voorbeelden: 
 
(248) Si verscoet dicke ende versochte: “O wi Ferguut, wel soete amijs,/ Dat 

ic nu doge, hoe lettel wettijs!” (Ferguut 1362). 
(249) Ende seide hine daets niet/ Gine maect v henen ende vliet/ Bi al dat 

god geleesten mach/ Dit sal sijn vwe domes dach (Moriaen 1347). 
(250) “Here, ic vergeeft u gerne/ Aldat ghi seit, nemic in scherne.” (Ferguut 

430). 
(251) Hi was ghegrepen bi zier mulen/ So vaste ende bi den voeten voren,/ Al 

dat hi pijnde was verloren./ Hine waende nemmermeer ontgaen 
(Reynaert 696). 

(252) Nochtan Grimbeert, comme ic daer/ Onder des conincs ghesinde,/ Dat 
ic binnen den hove vinde,/ Es up mi verbolghen al (Reynaert 1396). 

(253) Haer slage waren so groet/ Daer hem elc met crachte weerde/ Dat 
haren waleweine. meest deerde/ Dat was om dat sijn swerd/ Nine sceen 
.iiij. deniere. werd (Moriaen 1510). 
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De dat-zin kan al (250) dan niet (248) inversie veroorzaken, naar levende 
wezens (252) of tekst (250) verwijzen, en verwijzen naar iets zeer algemeens 
(249) of zeer specifieks (253). 

Het is echter duidelijk dat dat hier geen variant is van wat: dat komt niet 
voor in de betekenis ‘hoe zeer ook’. Dat is ook geen variant van sowat in het 
ambtelijk proza: dat wordt niet gebruikt voor het omschrijven van 
omstandigheden waaronder een bepaalde wet of regel geldt.  

5.4 SOWATSO EN DAT IN HET OUDENGELS, OUDHOOGDUITS EN 

OUDNEDERLANDS 

Deze paragraaf is bedoeld als ondersteuning voor het idee dat dat en wat in het 
Nederlands niet altijd varianten zijn geweest. In de vorige paragraaf heb ik een 
eerste poging gedaan om dat voor het Vroegmiddelnederlands aannemelijk te 
maken. In deze paragraaf zal ik betogen dat in eerdere fasen van de Germaanse 
talen, om precies te zijn in het Oudengels, Oudhoogduits en Oudnederlands 
dat en wat waarschijnlijk ook geen varianten waren. Ik baseer me in deze 
paragraaf op uitspraken uit grammatica’s van de betreffende talen. par 5.4.1 
behandelt het Oudengels, par 5.4.2 het Oudhoogduits, par 5.4.3 het 
Oudnederlands. Par 5.4.4 tot slot gaat in op de vraag of in deze talen de 
equivalenten van relatief dat en wat als varianten beschouwd mogen worden, 
waarvan het antwoord zal zijn dat dat niet zo is. 

5.4.1 ONZIJDIGE RELATIVA MET INGESLOTEN ANTECEDENT IN HET 
OUDENGELS 

In het Oudengels werden de volgende woorden gebruikt als inleiders van 
relatieve zinnen (zowel met expliciet als ingesloten antecedent): 

• het onverbuigbare relatiefpartikel þe, dat het allermeeste voorkwam 

• vormen van het aanwijzend voornaamwoord se, waaronder de onzijdige 
vorm þæt 

• het onverbuigbare relatiefpartikel þe voorafgegaan door het aanwijzend 
voornaamwoord se, of gevolgd door het persoonlijk voornaamwoord 
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• de combinaties swa hwa swa, swa hwæt swa, swa hwæþer swa, swa hwelc swa 
(Mitchell 1985-1: 207; Peters 1992: 97-8) 

 
Deze laatste worden alleen gebruikt voor het inleiden van indefiniete 
betrekkelijke bijzinnen, de overige zowel voor het inleiden van indefiniete als 
definiete bijzinnen. Alle vormen kunnen gecombineerd worden met een 
antecedent, postcedent, of als vrije relativa voorkomen. Een relatieve zin kon 
zowel voorafgaan als volgen op de hoofdzin. Wanneer echter de relatieve zin 
volgt op de hoofdzin, bevat deze meestal een antecedent. 

Er worden in het Oudengels geen duidelijke voorbeelden aangetroffen van 
het gebruik van de vragende voornaamwoorden hwa, hwæt of hwelc als vrij 
relativum, en het gebruik van de vragende voornaamwoorden als relativum met 
antecedent komt al helemaal niet voor. 

Met betrekking tot het onzijdige relativum met ingesloten antecedent 
gelden hiervoor in het Oudengels de volgende mogelijkheden: 

• þe 

• þæt 

• swa hwæt swa, swa hwelc swa 
 
De laatste constructies verschijnen niet altijd in hun volledige vorm. Mitchell 
(1985-2: 214) trof enkele gevallen aan waarin het eerste swa ontbreekt, het 
tweede swa ontbreekt iets vaker. 
 
Er zijn verschillen in de omstandigheden waaronder deze relativa verschijnen: 

• Vrije relatieve zinnen die beginnen met þæt staan nooit aan het begin van 
de hoofdzin, terwijl zinnen met swa hwa swa of swa hwæt swa vaak 
voorafgaan aan de hoofdzin. 

• Swa hwæt swa is in poëzie veel zeldzamer dan in proza. (Mitchell (1985-2: 
216) Kivimaa (1966: 33, 45, 46)). 

• Voor zover ik kan opmaken uit Mitchell (1985-2: 67), wordt swa hwæt swa 
vaker gecombineerd met de subjunctive, þæt vaker met de indicative. In 
ieder geval concludeert Mitchell dat er een verschil is tussen swa hwæt swa-
constructies, en þæt-constructies. 
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• Swa hwæt swa-constructies zijn vaak equivalent met si quis, ze leiden tot 
een conditionele interpretatie.  

5.4.2 ONZIJDIGE RELATIVA MET INGESLOTEN ANTECEDENT IN HET 
OUDHOOGDUITS 

In het Oudhoogduits komen de volgende relativa voor (zowel met expliciet als 
ingesloten antecedent): 

• demonstrativa dêr, diu, daz 

• het invariante partikel the (niet vaak gebruikt) 

• sô (h)wer sô, sô (h)welîh sô en sô (h)wedar sô 
(H)wer, (h)welîh en (h)wedar komen in het Oudhoogduits niet in hun eentje 
voor als (vrij) relativum. 
 
Met betrekking tot het onzijdige relativum met ingesloten antecedent gelden 
hiervoor in het Oudhoogduits de volgende mogelijkheden: 

• daz 

• the 

• sô (h)waz sô, sô (h)welîh sô 
 
Maar ook hier treffen we verschillen aan in gebruik: 

• Zinnen ingeleid door daz verschijnen in het Oudhoogduits vrijwel altijd 
achter de hoofdzin. Ook in het Middelhoogduits is vooropplaatsing van 
zinnen met das nog zeer zeldzaam. Zinnen met sô (h)waz sô daarentegen 
kunnen zeer makkelijk vooropgeplaatst worden. Behaghel (1928: 762) 
oppert dat vooropplaatsing van das-zinnen op een gegeven moment 
mogelijk zou kunnen zijn geworden onder invloed van constructies met so 
was. 

• Sô (h)waz sô-constructies hebben steeds de functie van veralgemeniserend 
relativum, zijn equivalent met het Latijnse ‘quicunque’. 
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5.4.3 ONZIJDIGE RELATIVA MET INGESLOTEN ANTECEDENT IN HET 
OUDNEDERLANDS 

Het Oudnederlands, de verzameling van talen die tot ongeveer 1140 in het 
Nederlandse taalgebied werd gesproken, is slechts overgeleverd in een paar 
fragmenten: 

• de Wachtendonckse psalmen, een Oudnederlandse bewerking van een 
Hoogduits origineel, die ook veel Oudsaksische elementen bevat. De 
bewerking dateert van ongeveer 950, en is overgeleverd in handschriften 
die stammen uit de 16e en 17e eeuw. 

• hebban olla vogala...., het Westnederfrankische zinnetje, geschreven rond 
1100. 

• de Leidse Willeram, geschreven omstreeks 1065 in het Oostnederfrankisch, 
ook een bewerking van het Hoogduits, waarin de Hoogduitse invloed 
duidelijk merkbaar is (Quak 1992: 80-1). 

 
In het overgeleverde Oudnederlands worden als betrekkelijke 
voornaamwoorden de volgende vormen gebruikt (zowel met expliciet als 
ingesloten antecedent): 

• vormen van het demonstrativum ther, thiu/thie, thaz 

• de vormen souuelixo, souuilikin en souuilikan 
Quak (1992: 103-4) noemt de eerste vormen relativa, de tweede indefiniete 
pronomina. De tweede hebben de betekenis ‘quacumque’. 
 
Quak (1981) noemt de volgende twee overgeleverde voorbeelden van het 
onzijdig relativum met ingesloten antecedent: 
 
(254) Inde uuesan sal also holz that gesazt uuart bi fluzze uuassere that 

uuahsemon sinan geuan sal in stunden sinro. Inde louf sin niuueht 
nitheruallan sal, inde alla souuelixo duen sal gesunt uuerthan sulen 
(Psalm I:3; Quak 1981: 15) 
Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op 
zijn tijd, welks loof niet verwelkt; - al wat hij onderneemt, gelukt. 

 
(255) Also in an geheite thinro, than bekeron sulun fiunda mine behaluon. In 
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so uuilikin dage ic ruopen, ecco bicanda uuanda got min bist (Psalm 
55:10; Quak 1981: 37) 
Dan zullen mijn vijanden terugwijken ten dage dat ik roep; dit weet ik: dat 
God met mij is. 

 
Voor deze voorbeelden geldt: 

• De relatieve zin heeft een indefiniete interpretatie. 

• De relatieve zin gaat vooraf aan de matrixzin. 

• Één van de relativa is zelfstandig, de andere adjectivisch gebruikt. 
 

5.4.4 ONZIJDIGE RELATIVA MET INGESLOTEN ANTECEDENT VOOR 1150: 
EEN SAMENVATTING 

In tabel 30 staan de bevindingen voor het Oudengels, Oudhoogduits en 
Oudnederlands samengevat. 
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Tabel 30 
Kenmerken van onzijdige relativa met ingesloten antecedent in het Oudengels, 
Oudhoogduits en Oudnederlands 

 OE OHD ONL 

vorm van het relativum    

gebruik partikels als relativum met ingesloten antecedent ja ja ? 

gebruik demonstrativum dat als relativum met ingesloten 
antecedent 

ja ja ja 

gebruik wat als relativum nee nee ? 

naast sowatso vorm sowat soms ja ? 

naast sowatso vorm watso zelden ? ? 

zelfstandig en adjectivisch gebruik relativum    

sowatso als zelfstandig relativum ja ja ? 

sowatso adjectivisch gebruikt nee nee ? 

sowelkso adjectivisch gebruikt ja ja ja 

sowelkso zelfstandig gebruikt ja ja ja 

dat adjectivisch gebruikt nee nee ? 

interpretatie van de relatieve zin    

sowatso leidt indefiniete zinnen in altijd altijd ? 

dat voor inleiden definiete zinnen ja meestal ? 

dat voor inleiden indefiniete zinnen ja soms ? 

dat-zin heeft conditionele interpretatie ? ? ? 

sowatso conditionele interpretatie vaak ja ? 

positie van de relatieve zin    

sowatso leidt nieuwe alinea in ? ? ? 

dat leidt nieuwe alinea in ? ? ? 

sowatso-zin gaat vooraf aan matrixzin vaak vaak ? 

dat-zin gaat vooraf aan matrixzin nooit nooit ? 

voorkomen in teksttypen    

sowatso in poëzie zelden ? ? 
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Met betrekking tot de als relativum gebruikte vormen is er een grote 
overeenkomst tussen het Oudengels en het Oudhoogduits: beide kennen het 
gebruik van partikels en het demonstrativum als relativa. In geen van beide 
komt wat in z’n eentje als relativum voor. Wel is in beide sowatso onderhevig 
aan een afslijtingsproces, waarbij de vorm sowat naast sowatso voorkomt.  

Ook het gebruik van zelfstandige en adjectivische vormen komt overeen: 
dat wordt niet adjectivisch gebruikt. Ook sowatso wordt alleen zelfstandig 
gebruikt, terwijl sowelkso zowel zelfstandig als adjectivisch gebruikt voorkomt. 
De twee Oudnederlandse vormen lijken zich bij dit patroon aan te sluiten: daar 
is één sowelkso zelfstandig, de andere adjectivisch. Uit de schaarse gegevens 
wordt niet duidelijk of het Oudnederlands sowatso als relativum kende. 

De gegevens over de interpretatie en positie van de relatieve zin kunnen 
aanwijzingen verschaffen over de vraag of dat en sowatso als varianten gezien 
werden. Uit de interpretatie-kenmerken leid ik af dat variatie uitgesloten is bij 
een definiete interpretatie, waar alleen dat mogelijk is. Bij een indefiniete 
interpretatie zijn zowel dat als sowatso mogelijk, zodat daar variatie niet 
uitgesloten is. Wel moet hierbij aangetekend worden dat in het Oudhoogduits 
dat niet vaak wordt gebruikt voor het inleiden van een indefiniete bijzin. Het 
indefiniete relativum sowatso heeft vaak een conditionele interpretatie. Voor dat 
vond ik hierover geen gegevens. 

De vormelijke gegevens laten voor zowel het Oudengels als het 
Oudhoogduits een duidelijk distributieverschil tussen dat en sowatso zien: 
terwijl dat nooit vooraf kan gaan aan de matrixzin, geldt voor sowatso dat het 
juist vaak voorafgaat aan de matrixzin. 

De combinatie van deze gegevens brengt eerder verschillen dan 
overeenkomsten in gebruik aan het licht: relativum dat gaat nooit vooraf aan de 
matrixzin, en kent zowel een definiete als een indefiniete interpretatie. Sowatso 
kent altijd een indefiniete, vaak een conditionele interpretatie, en gaat vaak 
vooraf aan de matrixzin. Of ook de dat-zinnen een conditionele interpretatie 
konden krijgen weet ik niet. Gegeven de positie van de dat-zinnen zal dat 
waarschijnlijk niet vaak het geval zijn, omdat condities gewoonlijk voorafgaan 
aan de matrixzin.  

Om de vraag naar variatie tussen dat en sowat te kunnen beantwoorden is 
het ook noodzakelijk om antwoord te geven op de vraag of indefiniete zinnen 
die voorafgaan aan de matrixzin een zelfde interpretatie hebben als indefiniete 
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zinnen die volgen op de matrixzin. Of in ieder geval is het de vraag of die 
interpretaties zoveel op elkaar leken dat de twee als varianten konden worden 
gezien.  

Op basis van deze gegevens is niet uit te sluiten dat dat en sowatso als 
varianten werden gezien. Wèl is duidelijk dat de omstandigheden waaronder 
dat eventueel zo zou kunnen zijn zeer beperkt zijn: het gaat dan om indefiniete 
relativa die volgen op de matrixzin. Alleen in die gevallen zijn beide mogelijk. 
Omdat het aandeel van dit type relatieve zin gering is, is de voorlopige conclusie 
dat in de meeste gevallen dat en sowatso geen varianten waren. 

5.4.5 EEN VERGELIJKING MET HET VROEGMIDDELNEDERLANDS 

In deze paragraaf vergelijk ik de resultaten van paragraaf 5.3 over het 
Middelnederlands met die van paragraaf 5.4.4 over het Oudengels en 
Oudhoogduits. In paragraaf 5.3 concludeerde ik dat dat en sowatso in het 
Vroegmiddelnederlands niet gezien konden worden als varianten. De conclusie 
van paragraaf 5.4.4 was dat in het OE en OHD variatie tussen dat en sowatso 
niet onmogelijk was, maar dat de mogelijkheden voor variatie in ieder geval 
beperkt waren. 

Ik wil nu nagaan wat een vergelijking van paragraaf 5.3 en paragraaf 5.4.4 
toe kan voegen aan de conclusies. Tabel 31 vergelijkt de kenmerken van 
onzijdige relativa in het OE, OHD en (voorzover bekend) het ONL met die 
van het Middelnederlands. Bij het invullen van de gegevens over het 
OE/OHD/ONL is, voorzover er onderlinge verschillen waren, gekozen voor 
een overkoepelende term die de gegevens van beide talen juist weergeeft. Omdat 
de Middelnederlandse gegevens zijn afgeleid van een klein corpus, is gekozen 
voor termen als ‘steeds’ in plaats van ‘altijd’. 
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Tabel 31 
Kenmerken van onzijdige relativa met ingesloten antecedent in het Oudengels, 
Oudhoogduits en Oudnederlands 

 OE/OHD/ 
ONL 

MNL 

vorm van het relativum   

gebruik partikels als relativum met ingesloten antecedent ja nee 

gebruik demonstrativum dat als relativum met ingesloten 
antecedent 

ja ja 

gebruik wat als relativum nee ja 

naast sowatso vorm sowat ja ja 

naast sowatso vorm watso zelden nee 

zelfstandig en adjectivisch gebruik relativum   

sowatso als zelfstandig relativum ja ja 

sowatso adjectivisch gebruikt nee ja 

sowelkso adjectivisch gebruikt ja ja 

sowelkso zelfstandig gebruikt ja ja 

dat adjectivisch gebruikt nee nee 

interpretatie van de relatieve zin   

sowatso leidt indefiniete zinnen in altijd steeds 

dat voor inleiden definiete zinnen ja ja 

dat voor inleiden indefiniete zinnen ja ja 

dat-zin heeft conditionele interpretatie ? nee 

sowatso conditionele interpretatie vaak steeds 

positie van de relatieve zin   

sowatso leidt nieuwe alinea in ? steeds 

dat leidt nieuwe alinea in ? niet 

sowatso-zin gaat vooraf aan matrixzin vaak steeds 

dat-zin gaat vooraf aan matrixzin nooit soms 

voorkomen in teksttypen   

sowatso in poëzie zelden niet 
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In het Middelnederlands is het gebruik van wat ten opzicht van het OE en 
OHD op twee manieren uitgebreid: wat kan nu in z’n eentje als relativum 
voorkomen, en sowatso kan ook adjectivisch gebruikt worden. 

De Middelnederlandse gegevens bieden aanknopingspunten voor verder 
onderzoek naar het OE en OHD: in het Middelnederlandse corpus komen 
geen conditionele dat-zinnen voor. Ook blijken dat-zinnen geen nieuwe alinea’s 
in te leiden, terwijl dit voor sowat-zinnen wel geldt. Het zou interessant zijn om 
na te gaan of deze verschillen ook golden voor het OE en OHD. 

De positie van de relatieve bijzin in het Middelnederlandse corpus lijkt op, 
maar is niet hetzelfde als in het OE en OHD: de sowatso-zin komt in het 
Middelnederlandse corpus niet na de matrixzin voor, terwijl dat-zinnen in het 
Middelnederlands wèl vooraf kunnen gaan aan de matrixzin. 

De Middelnederlandse gegevens kunnen ook licht werpen op het feit dat 
Mitchell (1985-2: 216) zo weinig swa hwæt swa aantrof in Oudengelse poëzie. 
Ook in het Middelnederlands corpus van narratieve poëzie komt sowatso niet 
voor. Het komt wel voor in het corpus van administratief proza, waar het steeds 
een conditionele interpretatie heeft. De sowat-zin geeft de omstandigheden aan 
waaronder een volgende wet of regel van toepassing is. Een mogelijke verklaring 
voor het ontbreken van sowatso in narratieve poëzie zou kunnen zijn, dat in dat 
genre geen wetten of regels worden geformuleerd, en dus ook geen 
omstandigheden waaronder die wetten van toepassing zijn.  

Deze verklaring geldt mogelijk ook voor de gegevens van Kivimaa (1966). 
Kivimaa (1966: 33, 45, 46) trof swa hwæt swa in haar corpus van Oudengels 
proza zelden aan. De Oudengelse teksten die Kivimaa excerpeerde waren 
Alfred’s Cura Pastoralis en Orosius, The Anglo-Saxon Chronicle, Aelfric’s 
Homilies en Wulfstan’s Homilies. Onder deze teksten bevinden zich geen 
verordeningen, oorkonden of wetboeken. In ieder geval lijkt een dergelijke 
verklaring een aantrekkelijk alternatief voor de verklaringen van Mitchell en 
Kivimaa zelf die respectievelijk het metrum en de ‘awkwardness of the 
construction’ als oorzaak aanvoeren. 
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5.5 CONCLUSIES EN VRAGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Ik heb in dit hoofdstuk betoogd dat dat en (so)wat(so) in het 
Vroegmiddelnederlands geen varianten waren, dat wil zeggen dat dat en 
(so)wat(so) door de Vroegmiddelnederlandse taalgebruiker niet als varianten 
gezien konden worden. In mijn oordeel dat (so)wat(so) en dat in het 
Vroegmiddelnederlands waarschijnlijk door de taalgebruiker niet als varianten 
werden gezien, en in de ondersteuning voor dat idee vanuit het Oudengels, 
Oudhoogduits en Oudnederlands, baseerde ik me op de volgende aanwijzingen:  

• de positie van de relatieve zin ten opzichte van de matrixzin (voor of na) 

• een definiete of indefiniete interpretatie 

• een al dan niet conditionele interpretatie 

• het soort tekst waarin de relatieve zin voorkomt (ambtelijk proza, 
narratieve poëzie) 

• de functie van de alinea waarin de relatieve zin voorkomt (bijv. het 
formuleren van regelingen) 

• de functie van de relatieve zin binnen de alinea (bijv. het noemen van 
condities waaronder een regel geldt) 

• de positie van de relatieve zin binnen de alinea (inleidend of niet)  
Naar mijn mening zijn het al deze aanwijzingen tezamen die ervoor zorgden dat 
taalgebruikers (so)wat(so) en dat niet als varianten konden zien.  

Dat de Vroegmiddelnederlandse taalgebruiker (so)wat(so) en dat 
vermoedelijk niet als varianten zag, impliceert dat het begin van de verandering 
van relatief dat naar wat later in de tijd geplaatst moet worden. Voor de 
verandering van dat naar wat is het immers noodzakelijk dat dat en wat als 
varianten werden gezien, en dus impliceert dit tevens dat dat en wat te eniger 
tijd varianten zijn geworden. De vraag is dan hoe dat heeft kunnen gebeuren. 
Deze vraag zal ik in dit hoofdstuk niet meer beantwoorden, maar ik wil wel het 
vermoeden uiten dat dit samenhangt met de afslijting van sowatso tot wat. Het 
verlies van so leidde er vermoedelijk toe dat relatieve wat-zinnen een minder 
indefiniete interpretatie kregen, wat identificatie met relatieve dat-zinnen 
vergemakkelijkte. Dit laatste werd mogelijk verder in de hand gewerkt doordat 
dat en wat fonetisch minder van elkaar verschillen dan dat en sowatso. 
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6 Het één-vorm-één-betekenisprincipe in taalvariatie en 
taalverandering 

6.1 INLEIDING: HET ÉÉN-VORM-ÉÉN-BETEKENISPRINCIPE 

Hoofdstuk zes gaat over het één-vorm-één-betekenisprincipe bij 
taalverandering.  

Dit principe is veel besproken, en ondanks dat zeer omstreden gebleven 
(zie voor een uitvoerige bespreking Foolen 1993: 49-86). Tot op de dag van 
vandaag zijn er taalkundigen die zich ‘voorstander’ of ‘tegenstander’ van dit 
principe noemen. Ik wil aan deze discussie een bijdrage leveren door een casus 
te bespreken waarin het één-vorm-één-betekenisprincipe aantoonbaar werkzaam 
is. 

Het onderwerp in engere zin van dit hoofdstuk is de rol die (een specifieke 
vorm van) het één-vorm-één-betekenisprincipe speelt bij de verdringing van 
relatief dat door relatief wat. Wat, van oorsprong een vraagwoord, is in het 
tegenwoordige Nederlands het meest gebruikte onzijdige relativum. In het 
Middelnederlands daarentegen kwam het nog nauwelijks voor. Er is sprake van 
een proces van een aantal eeuwen waarin wat als relativum steeds meer terrein 
heeft gewonnen ten koste van dat.  

Het gaat hier dus om de rol van het één-vorm-één-betekenisprincipe in een 
specifieke situatie met de volgende kenmerken. In de eerste plaats gaat het 
hierbij om contexten waarbinnen twee vormen (i.c. dat en wat) varianten van 
elkaar zijn, dat wil zeggen dat één van beide vormen door een spreker gekozen 
kan worden; ten tweede geldt dat de betrokken vormen varianten blijven (dat 
en wat komen gedurende de hele periode van Middelnederlands tot en met het 
modern Nederlands als relativum voor). Een derde kenmerk is dat er sprake is 
van verschuivingen in de relatieve frequentie waarmee de varianten worden 
gebruikt (wat is tegenwoordig het meest gebruikte onzijdige relativum, maar 
kwam in het Middelnederlands nog nauwelijks voor). 

De werking van het één-vorm-één-betekenisprincipe is ook onderzocht in 
andere situaties. Prominent is het aanwezig in de discussie over de vraag of 
doubletten stabiel zijn, of dat ze, zoals het één-vorm-één-betekenisprincipe 
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voorspelt, op den duur in betekenis zullen divergeren, of dat één van de twee 
vormen zal verdwijnen. De werking van het één-vorm-één-betekenisprincipe in 
deze laatste en andere situaties zal in dit hoofdstuk niet aan de orde worden 
gesteld (zie voor een samenvatting van deze laatste discussie Van As 1992). 

Dit hoofdstuk heeft drie doelen. Het eerste doel, dat het grootste gedeelte 
van het hoofdstuk in beslag zal nemen, is te laten zien dat het zinnig is om uit te 
gaan van een één-vorm-één-betekenisprincipe. Ik zal laten zien dat onder de 
aanname van een één-vorm-één-betekenisprincipe een aantal aspecten van de 
dat-wat-verandering verklaard kunnen worden, die anders onverklaard zouden 
blijven. Als tweede zal ik laten zien dat het bestaan van een één-vorm-één-
betekenisprincipe plausibel is; ik zal laten zien dat het één-vorm-één-
betekenisprincipe voortvloeit uit handelingen van taalgebruikers. Tot slot wil ik 
de uitkomsten van deze case study generaliseren door een aantal hypothesen te 
formuleren die betrekking hebben op het één-vorm-één-betekenisprincipe bij 
taalverandering in variatiecontexten in het algemeen. 

Het eerste doel valt uiteen in twee subdoelen. Ten eerste zal ik laten zien 
dat de aanname van één vorm wat een verklaring kan bieden voor de 
overeenkomst in vorm tussen vragend wat en relatief wat.  

Het tweede subdoel is te laten zien dat de aanname van een één-vorm-één-
betekenisprincipe een voorspelling mogelijk maakt over de distributie van 
varianten in een variatiecontexten. De voorspelling luidt: ‘in variatiecontexten 
zal in de distributie van de vormen-in-variatie steeds de betekenis van de 
betreffende vormen in niet-variatiecontexten naar voren komen’. Hierdoor 
worden distributies die niet aan deze voorspelling voldoen, uitgesloten. 

Ik kom tot deze voorspelling via de volgende stappen. Eerst zal ik laten zien 
dat het één-vorm-één-betekenisprincipe synchroon geldig is in 
variatiecontexten. Het betekenisverschil dat tussen twee vormen in hun diverse 
gebruik kan worden waargenomen, komt ook naar voren wanneer die twee 
vormen in een variatiecontext worden gebruikt. Vervolgens laat ik zien dat dit 
ook diachroon geldt in variatiecontexten waarin een verschuiving optreedt in de 
relatieve frequentie van het gebruik van de varianten. Dit leidt tot 
bovengenoemde voorspelling.  

Het tweede doel van dit hoofdstuk is te laten zien hoe deze voorspelling 
gerelateerd kan worden aan concreet gedrag van taalgebruikers. Ik zal 
aannemelijk maken dat niet alle taalgebruikers relatief en vragend wat zullen 
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zien als één vorm, met één betekenis. Er zullen echter taalgebruikers zijn die te 
eniger tijd wat wèl zullen analyseren als één vorm. De normen die de uitkomst 
zijn van deze analyse, kunnen worden overgenomen door andere taalgebruikers, 
en dat leidt tot beperkingen op de distributie van relatief dat en wat. 

Het derde doel is te komen tot de formulering van een tweetal hypothesen. 
Op basis van dit onderzoek zullen de volgende twee hypothesen worden 
geformuleerd:  
1. wanneer twee identieke vormen gebruikt worden in te onderscheiden 

functionele categorieën, dan dient dat verklaard te worden vanuit de 
aanname dat het hier gaat om één vorm, met meerdere, verwante 
betekenissen.  

2. wanneer een vorm gebruikt gaat worden in variatiecontexten, waarin die 
vorm in een ‘afgezwakte vorm’ zichtbaar is, dan zal de per definitie 
‘sterkere’ betekenis in niet-variatiecontexten beperkingen opleggen aan de 
distributie van de varianten in de variatiecontexten. De distributie zal 
dusdanig zijn dat die in overeenstemming is met het betekenisverschil dat 
waarneembaar is tussen de varianten in hun gebruik in niet-
variatiecontexten. Dit blijft zo, ook wanneer er in de variatiecontexten 
verschuivingen optreden in de frequentie waarmee de varianten worden 
gebruikt; voorwaarde daarbij is wel dat de betekenis in de niet-
variatiecontexten constant blijft. 

 
In dit hoofdstuk hanteer ik de volgende termen: 
vorm. Taalelement, doorgaans een woord, dat (al naar gelang de visie van de 
taalkundige) één abstracte betekenis heeft, of meerdere betekenissen die aan 
elkaar verwant zijn. Bijv. loopt, huis, dat, wat. 
context. Een groter tekstgeheel waarin taalvormen worden toegepast. Bijv. ‘het 
boek dat daar ligt is van mij’ is een context waarin relativum dat voorkomt.  
variant. Vorm, gebruikt binnen een context op een plaats waarin ook een 
andere vorm gebruikt kan worden, met behoud van betekenis. In relatieve 
bijzinnen zijn in het hedendaags Nederlands dat en wat varianten, omdat beide 
hierin als relativum gebruikt kunnen worden zonder dat de betekenis van de 
relatieve bijzin verandert. Taalkundigen die een onderscheid maken tussen 
betekenis (van een vorm), en interpretatie (van een context), zouden hier 
spreken van ‘behoud van interpretatie’.  
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variatiecontext. Type context, verzameling van contexten, waarin twee vormen 
als varianten voorkomen. Een voorbeeld van een variatiecontext is de relatieve 
bijzin, omdat in de relatieve bijzin zowel dat als wat als relativum gebruikt 
kunnen worden, zonder dat de betekenis van de relatieve bijzin verandert. Dat 
dat en wat als relativum gebruikt kunnen worden, geldt voor de verzameling 
van contexten als geheel. In de individuele contexten die tot de verzameling van 
de variatiecontext behoren, hoeft niet te gelden dat dat en wat inwisselbaar zijn. 
Zo is bijv. ‘dat daar ligt is van mij’ niet mogelijk. Individuele contexten waarin 
dat en wat inwisselbaar zijn, worden in dit hoofdstuk ‘twijfelcontexten’ 
genoemd. 
twijfelcontext. Context waarin een taalgebruiker de keuze heeft uit meerdere 
varianten. 
gebruik. Toepassing van een vorm in een bepaald type context. Wat kent een 
relatief en een vragend gebruik. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 6.2 geef ik de, aan Van 
der Horst (1988) ontleende, data over de dat-wat-verandering. In paragraaf 6.3 
laat ik zien dat de aanname van een één-vorm-één-betekenisprincipe een 
verklaring kan bieden voor de overeenkomst in vorm tussen vragend wat en 
relatief wat. Paragraaf 6.4 gaat over het één-vorm-één-betekenisprincipe binnen 
variatiecontexten; hierin laat ik zien dat dit principe synchroon werkzaam is. In 
paragraaf 6.5 wordt dit uitgebreid naar de diachrone situatie, naar 
taalverandering binnen variatiecontexten. In paragraaf 6.6 wordt getracht te 
verklaren hoe het één-vorm-één-betekenisprincipe voortkomt uit concreet 
taalgedrag van taalgebruikers. Paragraaf 6.7 bevat de conclusies en een 
bespreking van de twee algemene hypothesen die uit deze case study kunnen 
worden afgeleid. 

6.2 DE VERANDERING VAN RELATIEF DAT NAAR WAT: DE DATA 

In dit hoofdstuk wil ik laten zien dat de aanname van een één-vorm-één-
betekenisprincipe een aantal aspecten kan verklaren van een verandering die 
tussen het Vroegmiddelnederlands en nu is opgetreden in onzijdige relativa. 
Het gaat hier om de verandering van relatief dat naar wat. In deze paragraaf 
beschrijf ik het verloop van deze verandering. Ik baseer me daarbij op Van der 
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Horst (1988) (de verandering van dat naar wat en hetgeen bij relativa met 
ingesloten antecedent is uitgebreid besproken in hoofdstuk 2).  

Van der Horst (1988: 196) laat zien dat de distributie tussen relatief dat en 
wat voornamelijk wordt bepaald door het soort antecedent. Van der Horst 
onderscheidt zes soorten antecedenten. Voor iedere soort antecedent zijn 
hieronder de mogelijke en meest gebruikte relativa aangegeven:  
 
I. Er is geen antecedent; de traditie spreekt hier van een ‘ingesloten 

antecedent’: 
Je moet doen wat ze zegt 

II. Het antecedent is een hele zin of de hele gedachte door een zin of zinsdeel 
uitgedrukt: 

Ze deed erg haar best, wat wij heel flink vonden. 
III. Het antecedent is een woord als iets, niets, alles, veel weinig, genoeg: 

Alles wat hij wil. 
Is er iets wat/dat ik voor je doen kan? 

IV. Het antecedent is een substantivisch gebruikt adjectief, vaak de 
overtreffende trap: 

Het vriendelijke wat/dat Jan heeft. 
Het gekste wat/dat ik ooit heb meegemaakt. 

V. Het antecedent is een onbepaald (e) substantief(groep): 
Een boek dat (wat) ik erg mooi vind. 

VI. Het antecedent is een bepaald(e) substantief(groep): 
Het boek dat (wat) ik gisteren las. 

 
De mogelijkheden om dat of wat te gebruiken zijn volgens Van der Horst 
(1988: 195) in het hedendaagse Nederlands als volgt: ‘In categorie 1 en 2 is 
alleen wat mogelijk. In categorie 3 en 4 is meestal zowel dat als wat mogelijk, 
ook in schrijftaal. In categorie 5 en 6 is volgens de taalmeesters dat 
voorgeschreven, maar wint wat het in de spreektaal ruimschoots van dat, en ook 
in schrijftaal zijn al vele voorbeelden van wat aan te treffen’. 

Van der Horst vermoedt dat deze indeling naar soort antecedent tevens de 
stadia representeert waarin de verandering van relatief dat naar wat zich voltrok. 
Op basis van de gegevens van Van der Horst (1988: 197-198) kan de volgende 
tabel opgesteld worden: 
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Tabel 32 
Mogelijke stadia in de verandering van dat naar wat 

 Middeleeuwen  17e eeuw 20e eeuw 

I dat, zelden wat wat wat 

II dat dat/wat wat 

III dat dat/wat wat/dat 

IV dat dat wat/dat 

V dat dat dat/wat 

VI dat dat dat/wat 

 
 

Tabel 32 moet met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden omdat 
hij gebaseerd is op schaarse gegevens, zoals ook Van der Horst aangeeft. 
Niettemin kan hieruit, zoals Van der Horst ook doet, het vermoeden afgeleid 
worden dat de verandering van dat naar wat verliep volgens deze zes stadia.  

Van belang in de beschrijving van de verandering van dat naar wat is verder 
dat de vorm wat die als relativum zijn intrede doet, geen nieuwkomer is. Sinds 
het vroegste Middelnederlands bestaat er al een vragend voornaamwoord wat. 
Iets vergelijkbaars geldt voor dat, dat tevens als aanwijzend voornaamwoord 
functioneerde en functioneert 

6.3 HET ÉÉN-VORM-ÉÉN-BETEKENISPRINCIPE ALS VERKLARING VOOR DE 

VORMOVEREENKOMST TUSSEN VRAGEND EN RELATIEF WAT 

In deze paragraaf laat ik zien dat de aanname van één vorm wat een verklaring 
kan bieden voor de vormelijke overeenkomst tussen vragend en relatief wat. 
Eerst bespreek ik een benadering waarbinnen wat als homoniem wordt 
beschouwd, en waarin relatief en vragend wat van elkaar worden onderscheiden: 
de Chomskyaanse taalkunde. Ik zal laten zien dat binnen deze benadering de 
vormelijke overeenkomst tussen relatief en vragend wat niet verklaard kan 
worden, maar dat de Chomskyaanse taalkunde wèl een goede verklaring biedt 
voor de verschillen tussen relatieve en vragende bijzinnen. Daarna behandel ik 
twee benaderingen die uitgaan van wat als één vorm, maar die verschillen ten 
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aanzien van de betekenis van wat. De Analytische Taalkunde gaat uit van één 
vorm wat met één, noodzakelijkerwijs abstracte, betekenis, maar is hierdoor 
naar mijn mening niet in staat om de verschillen tussen vragende en relatieve 
bijzin te verklaren. De Cognitieve Semantiek gaat uit van één vorm wat met 
meerdere, meer of minder verwante, betekenissen. Ik zal betogen dat het model 
van de Cognitieve Semantiek in mijn ogen het meest adequaat is, omdat dit 
zowel de vormelijke overeenkomst tussen vragend en relatief wat als de 
verschillen tussen relatieve en vragende bijzinnen kan verantwoorden. 

6.3.1 GEEN ÉÉN VORM, ÉÉN BETEKENIS: WAT IS HOMONIEM 

Een goed overzicht van analyses van w-woorden als wat binnen de 
Chomskyaanse taalkunde wordt gegeven door Fava (1990). Binnen de 
Chomskyaanse taalkunde wordt ervan uitgegaan dat w-woorden homoniem 
zijn: men onderscheidt w-woorden als vragend voornaamwoord van w-woorden 
als betrekkelijk voornaamwoord. Voor de homonymie van w-woorden worden 
zowel semantische als syntactische argumenten naar voren gebracht. Semantisch 
gezien verschilt het vragend voornaamwoord van het betrekkelijk 
voornaamwoord. Dit semantisch verschil gaat samen met een verschil in 
syntactische structuur van de vragende en de (vrije) relatieve bijzin.  

Het semantisch verschil tussen vragende en betrekkelijke w-woorden kan 
als volgt worden omschreven. Kenmerkend voor een vragend w-woord is dat de 
referent ervan niet bepaald is. In de zin Zij vroegen hem wie van de studenten 
geslaagd was kan wie verwijzen naar elk van de studenten, maar naar welke 
student het verwijst, staat niet vast (Fava 1990: 116). Een betrekkelijk w-woord 
daarentegen verwijst naar een keuze tussen een eindig aantal mogelijkheden 
(Fava 1990: 125). 

Dit semantische verschil gaat steeds samen met een verschil in syntactische 
structuur. Hoewel de precieze analyse en de benaming van de betrokken 
constituenten verschillen, is men het erover eens dat een vragende bijzin de 
structuur heeft van een CP, terwijl een betrekkelijke bijzin met ingesloten 
antecedent de structuur heeft van een NP, met een ingebedde bijzin, waardoor 
de betrekkelijke bijzin in structuur niet verschilt van een relatieve bijzin met 
expliciet antecedent (Fava 1990: 130). 
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Het verschil in syntactische structuur biedt een verklaring voor een aantal 
verschillen in de syntactische mogelijkheden van vragende en relatieve zinnen. 
Voor het Nederlands zouden de volgende verschillen verklaard kunnen worden 
door aan te nemen dat een relatieve zin een NP is, en een vragende zin een 
bijzin. 

Een eerste verschil is de positie van de bijzin ten opzichte van elementen 
uit het werkwoordcluster die niet verplaatst zijn, zoals partikels. Een NP staat 
doorgaans vóór het partikel (hoewel erachter niet onmogelijk is), terwijl een S 
verplicht achter het partikel staat. Dit verschil bestaat ook tussen de vragende en 
relatieve bijzin: hij gaf door wat niet in orde was kan zowel vragend als relatief 
geïnterpreteerd worden, terwijl hij gaf wat niet in orde was door alleen een 
interpretatie als NP, een relatieve interpretatie kent.  

Een tweede verschil is dat een S met een w-woord een verwante bijzin bij 
zich heeft die begint met dat of of, terwijl dit voor een NP niet mogelijk is. 
Naast ze vroegen wat ze moesten doen (vragend; S) bestaat ze vroegen of ze iets 
moesten doen; naast ze deden wat ze moesten doen (relatief; NP) bestaat niet *ze 
deden of ze iets moesten doen.  

In overeenstemming met de interne structuur van een S is bij een vragende 
bijzin toevoeging van onderschikkend dat of of mogelijk: ze vroegen wat of ze 
moesten doen tegenover *ze deden wat of ze moesten doen.  

Vergelijk ook: Wie dit leest, DIE is gek (relatief; NP) en Wie dit leest, DAT 
weet niemand (vragend; S). Naar de NP wordt terugverwezen met die, in 
overeenstemming met het feit dat wie dit leest verwijst naar een persoon; naar de 
S wordt, net als bij iedere andere S, terugverwezen met dat (Van der Horst 
1988: 203). (Zie voor meer verschillen tussen vragende en relatieve bijzin 
hoofdstuk 4, p. 99- 103). 

Uit deze voorbeelden wordt duidelijk dat het verschil tussen vragende en 
relatieve zinnen samenhangt met diverse verschillen in syntactische 
mogelijkheden. Een volgende vraag is welke factoren in een concrete context 
ervoor zorgen dat een bijzin relatief dan wel vragend wordt geïnterpreteerd. De 
meest besproken factor binnen de Chomskyaanse taalkunde is het werkwoord 
van de matrixzin. Fava (1990: 110) onderscheidt twee groepen werkwoorden: 
(i) werkwoorden waarvan de aanwezigheid een voldoende voorwaarde is voor 
een vragende interpretatie van de bijzin, zoals vragen en betwijfelen en (ii) 
werkwoorden waarvan de aanwezigheid een noodzakelijke maar niet voldoende 
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voorwaarde is voor een vragende interpretatie van de bijzin, zoals zien, zeggen, 
weten en vinden. Voor deze tweede groep werkwoorden geldt dat onder 
bepaalde omstandigheden een vragende interpretatie mogelijk is, maar dat een 
relatieve interpretatie niet wordt uitgesloten (Fava 1990: 125). Dit betekent dat 
het werkwoord van de hoofdzin er weliswaar toe kan leiden dat een bijzin 
vragend wordt geïnterpreteerd, maar dat het werkwoord van de hoofdzin dit 
nooit dwingend op kan leggen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat binnen de Chomskyaanse taalkunde 
twee homonieme woorden wat worden aangenomen, een vragend 
voornaamwoord wat dat een S inleidt, en een relatief voornaamwoord wat dat 
een NP inleidt. De belangrijkste factor die bepaalt of interpretatie als vragende 
bijzin mogelijk is, is het werkwoord van de hoofdzin; in veel gevallen is bij 
hetzelfde werkwoord tevens een relatieve interpretatie mogelijk.  

Door twee homonieme woorden wat (met het bijbehorende verschil in 
syntactische structuur) aan te nemen is de Chomskyaanse taalkunde in staat om 
een reeks van syntactische verschillen tussen vragende en relatieve bijzinnen te 
verklaren. Dit is het sterke punt van deze analyse. Deze aanname heeft echter 
ook een keerzijde: doordat uitgegaan wordt van homoniemen is het binnen deze 
analyse puur toeval dat de twee functies van vragend voornaamwoord en 
betrekkelijk voornaamwoord door dezelfde vorm wordt vervuld. In 
werkelijkheid is het hoogst onwaarschijnlijk dat het samengaan van deze twee 
functies in één vorm toeval is: in veel talen worden w-vormen zowel vragend als 
relatief gebruikt. Binnen de Chomskyaanse taalkunde kan dit feit niet verklaard 
worden. 

6.3.2 EÉN VORM, ÉÉN BETEKENIS: WAT IS ÉÉN VORM 

Tegenover de visie van de Chomskyaanse Taalkunde, waarin de nadruk ligt op 
(verschillen in) syntactische structuur, en waarin de vormelijke overeenkomsten 
tussen wat als betrekkelijk voornaamwoord en wat als vragend voornaamwoord 
in feite toevallig zijn, staat de mening dat het feit dat in beide functies dezelfde 
vorm wordt gebruikt, een aanwijzing vormt dat het in feite om één vorm wat 
gaat. Dit laatste standpunt wordt zowel aangetroffen binnen de Analytische 
Taalkunde als de Cognitieve Semantiek, zij het in een andere vorm. De 
Analytische Taalkunde stelt zich op het standpunt dat een vorm als wat één 
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vorm is met één betekenis; deze betekenis is het gemeenschappelijke element in 
alle gebruiken van wat, en is daardoor noodzakelijkerwijs zeer abstract. In de 
Cognitieve Semantiek gaat men in vergelijkbare gevallen uit van één vorm met 
meerdere, verwante betekenissen.  

Het moge duidelijk zijn dat de aanname dat wat één vorm is, per definitie 
kan verklaren waarom relatief en vragend wat vormovereenkomst vertonen. In 
deze paragraaf zal ik dan ook niet verder ingaan op de verklarende kracht in 
deze van het één-vorm-één-betekenisprincipe, maar ik zal in plaats daarvan de 
vraag stellen hoe zo’n één-vorm-één-betekenisprincipe er het beste uit kan zien. 
Ik kom er in deze paragraaf op uit dat de Cognitieve Semantiek een betere 
beschrijving levert dan de Analytische Taalkunde. Deze stellingname zal ik 
overigens in paragraaf 6.7 nuanceren, waardoor ik uiteindelijk uitkom op een 
combinatie van de inzichten uit beide stromingen. 

6.3.2.1 WAT IS ÉÉN VORM, MET ÉÉN, ABSTRACTE, BETEKENIS 

De beoefenaren van de Analytische Taalkunde stellen zich op het standpunt dat 
vormelijke overeenkomst een sterke aanwijzing vormt dat er sprake is van één 
woord met één betekenis. Binnen de Analytische Taalkunde richt men zich op 
woorden waarvan traditioneel wordt uitgegaan dat die geen of nauwelijks 
lexicale betekenis hebben, de functiewoorden. Door het gebruik van twee 
functiewoorden in een variatiecontext te vergelijken, kan men laten zien dat er 
sprake is van betekenisverschillen tussen de twee functiewoorden. Dergelijke 
analyses worden ook uitgevoerd binnen de Form Content Analysis. 
Voorbeelden hiervan zijn Bolinger (1972) over het Engelse that versus Ø; 
Bolinger (1977) over het Engelse any versus some, it versus Ø, there versus Ø; 
Kirsner and Van Heuven (1980) en (1988) over het Nederlandse deze/dit versus 
die/dat; García (1989) over het Oudspaanse y versus allí; García (1985) over het 
Spaanse sí vs. él; en García and Van Putte (1990) over het Papiamentu ku 
versus Ø. 

Het standpunt van de Analytische Taalkunde zal gedemonstreerd worden 
aan de hand van het artikel van Joop van der Horst over de verandering van het 
betrekkelijk voornaamwoord dat en wat. Voor dit artikel is gekozen omdat Van 
der Horst uitgebreid ingaat op het vragend en betrekkelijk voornaamwoord wat, 
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en hieraan één betekenis toekent. Ook is het onderzoek en het artikel van Van 
der Horst een inspiratiebron voor mijn onderzoek en dit hoofdstuk. 

In zijn artikel uit 1988 laat Van der Horst zien dat het mogelijk is om aan 
wat één betekenis toe te kennen, die zowel geldt voor vragend als voor 
betrekkelijk wat. Van der Horst (1988: 204) omschrijft de betekenis van wat als 
volgt: ‘Van woorden als wat en wie kunnen we beter zeggen dat ze verwijzen 
naar iemand (iets) van wie (wat) de identificatie (nog) niet plaats gevonden 
heeft, maar wel gewenst is’.  

Deze betekenis is duidelijk zichtbaar in het gebruik als vragend 
voornaamwoord: een wat-vraag is een vraag om identificatie. Maar ook in een 
relatieve zin komt deze betekenis tot uiting, doordat een relatieve wat-zin 
informatie geeft over een (nog) niet geïdentificeerde zaak (Van der Horst 1988: 
204). 

Op deze manier kan Van der Horst de overeenkomst verklaren tussen 
vragend en betrekkelijk wat: in beide contexten is sprake van hetzelfde woord 
wat. De verschillen tussen de vragende en de betrekkelijke interpretatie 
verantwoordt Van der Horst met behulp van dezelfde factor die ook binnen de 
generatieve taalkunde een centrale rol speelt, het werkwoord van de matrixzin 
(Van der Horst 1988: 201). 

De manier waarop Van der Horst verschillen en overeenkomsten tussen 
betrekkelijke en vragende bijzinnen verantwoordt, is typerend voor de 
Analytische Taalkunde: vormovereenkomst impliceert betekenisovereenkomst; 
vormverschil impliceert betekenisverschil. Vormovereenkomst tussen relatief en 
vragend wat impliceert dat er sprake is van één woord wat, met één betekenis 
‘onbepaald’; vormverschil tussen de matrixzinnen door gebruik van 
verschillende werkwoorden veroorzaakt een betekenisverschil tussen de 
betreffende werkwoorden, en daarmee een interpretatieverschil tussen relatieve 
en de vragende bijzin. De Analytische Taalkunde maakt hier een onderscheid 
tussen de betekenis van een vorm, doorgaans een woord, die constant is, en de 
interpretatie van een vorm, doorgaans een groter geheel als een relatieve bijzin, 
die van geval tot geval verschilt. Wat de Analytische Taalkunde nastreeft is om 
interpretatieverschillen tussen verder gelijke vormen als de relatieve en de 
vragende bijzin, te verklaren uit verschillen in vorm, en daarmee 
samenhangend, verschillen in betekenis, tussen in de betrokken context 
aanwezige taalvormen (hier: het werkwoord van de matrixzin). 
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Deze aandacht voor zichtbare vormovereenkomsten en -verschillen wijkt 
sterk af van de benadering van de Chomskyaanse taalkunde, waar men zich 
richt op verschillen en overeenkomsten in de ‘onzichtbare’ syntactische 
structuur. De Chomskyaanse taalkunde beschouwt relatieve en vragende 
bijzinnen als verschillende constructies, op grond van verschillen in syntactische 
structuur. Ook de positie die wat als constituent binnen de syntactische 
structuur aanneemt is verschillend voor vragende en betrekkelijke bijzin, en 
daarmee zijn ook vragend en betrekkelijk voornaamwoord twee aparte 
categorieën. Deze vrijwel exclusieve aandacht voor de syntactische structuur 
verhinderde de beoefenaren van de Chomskyaanse taalkunde echter om 
overeenkomsten waar te nemen binnen zulke verschillende syntactische 
constructies als de vragende en de relatieve bijzin. Hierdoor blijft het in deze 
benadering onverklaard waarom nu juist éénzelfde woord deze twee syntactische 
functies kan vervullen. 

Door de waarneembare vormovereenkomsten en -verschillen centraal te 
stellen is Van der Horst in staat om een uniformerende analyse te maken van 
zinnen die een vormelement gemeen hebben, maar in syntactische structuur 
verschillen. Dit is het grote voordeel van de analyse van Van der Horst boven 
die van de Chomskyaanse taalkunde. Er is echter ook een keerzijde, die 
duidelijk wordt wanneer we kijken naar de verklaring voor de verschillen tussen 
relatieve en vragende bijzinnen. 

Verschillen tussen relatieve en vragende bijzinnen worden binnen de 
Chomskyaanse taalkunde verklaard door een verschillende syntactische 
structuur aan te nemen. De aanname van een dergelijk ‘onzichtbaar’ verschil is 
binnen de Analytische Taalkunde, die zich richt op zichtbare vormverschillen, 
niet mogelijk. Van der Horst (1988: 203-204) keert zich ook expliciet tegen de 
analyse van de relatieve bijzin als NP; naar zijn mening moeten zowel vragende 
als relatieve zinnen als ‘echte’ zin opgevat worden. Van der Horst verklaart de 
verschillen tussen relatieve en vragende bijzinnen dan ook vanuit een verschil 
dat wel zichtbaar is, namelijk verschillen in het werkwoord van de matrixzin.  

Voor verschillen tussen het werkwoord van de hoofdzin was ook vanaf het 
begin van de discussie binnen de Chomskyaanse taalkunde veel aandacht. De 
Chomskyaanse taalkunde erkende echter dat het werkwoord van de hoofdzin 
weliswaar een vragende interpretatie al dan niet kon toestaan, maar dat het een 
relatieve interpretatie niet kon uitsluiten. Met andere woorden: verschillen in 
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het werkwoord van de matrixzin bieden geen volledige verklaring voor het 
interpretatieverschil tussen vragende en relatieve bijzinnen.  

Ook Van der Horst erkent dat het werkwoord van de hoofdzin geen 
100 % uitsluitsel over de interpretatie van de bijzin geeft (1988: 202). Maar 
anders dan de Chomskyaanse taalkundigen biedt Van der Horst geen 
alternatieve verklaring voor het interpretatieverschil tussen vragende en relatieve 
bijzinnen.  

Gegeven de uitgangspunten van de Analytische Taalkunde is het zeer 
waarschijnlijk dat Van der Horst van mening zou zijn dat het 
interpretatieverschil tussen vragende en relatieve bijzinnen niet verklaard hoeft 
te worden. Uitgangspunt van de Analytische Taalkunde is: vormovereenkomst 
gaat gepaard met betekenisovereenkomst; vormverschil gaat gepaard met 
betekenisverschil. Kenmerkend voor relatieve en vragende bijzinnen is dat ze 
dezelfde vorm hebben: beide zijn bijzinnen die beginnen met wat. Volgens het 
uitgangspunt van de Analytische Taalkunde zou hier dus geen sprake zijn van 
een betekenisverschil.  

Wel zullen er verschillen bestaan tussen luisteraars in hun interpretatie van 
relatieve en vragende zinnen. Van der Horst (1995: 116-117) benadrukt dat 
interpretatie een vrije daad van de luisteraar is, en dat iedere interpretatie van 
een gegeven zin enigszins zal verschillen vanwege verschillen in aandacht en 
interesses, kennis van de wereld, taalkennis van de luisteraar. Voor het bestaan 
van een systematisch verschil tussen vragende en relatieve zinnen, dat ook bij 
gelijkblijvende vorm aanwezig kan zijn, is voor zover ik kan zien binnen de 
Analytische Taalkunde geen ruimte.  

Samenvattend kan gesteld worden dat de Chomskyaanse taalkunde uitgaat 
van verschil in syntactische structuur, gepaard met een homoniem wat, en 
daardoor een verklaring kan bieden voor het verschil, maar niet voor de 
overeenkomsten tussen vragende en relatieve wat-zinnen, terwijl de Analytische 
Taalkunde uitgaat van één woord wat, en daardoor een verklaring kan bieden 
voor de overeenkomsten, maar niet voor het verschil tussen vragende en 
relatieve wat-zinnen. 
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6.3.2.2 WAT IS ÉÉN VORM, MET MEERDERE, VERWANTE BETEKENISSEN 

De tweede benadering die uitgaat van één vorm wat is de Cognitieve 
Semantiek, die in deze paragraaf besproken zal worden. Hoewel mij vanuit deze 
richting geen analyse bekend is van het Nederlandse wat, of één van zijn 
equivalenten in een andere taal, zal ik betogen dat het waarschijnlijk is dat de 
Cognitieve Semantiek uit zou gaan van een vorm wat met meerdere, meer of 
minder verwante betekenissen; de Cognitieve Semantiek gaat uit van polysemie. 
Ik doe dat door extrapolatie vanuit de analyse van Langacker, de grondlegger 
van de Cognitieve Semantiek, van het Engelse werkwoord to run (Langacker 
1988).  

Langacker richt zich in zijn artikel tegen wat hij noemt reductionistische 
benaderingen, waarin aan lexemen één, noodzakelijkerwijze abstracte, betekenis 
wordt toegekend, als ook tegen atomistische benaderingen, waarin sprake is van 
meerdere vormen met ieder een eigen betekenis, die niet aan elkaar gerelateerd 
zijn (Langacker 1988: 136). Langacker demonstreert zijn bezwaren tegen beide 
benaderingen aan de hand van een analyse van het werkwoord to run. 

Langacker (1988: 135) keert zich tegen een reductionistische analyse van 
het werkwoord to run. Naar zijn mening zou binnen een reductionistische 
benadering geprobeerd worden om aan to run één betekenis toe te kennen, die 
zoiets zou zijn als ‘snel bewegen’. Langacker voert tegen een dergelijke analyse 
twee bezwaren aan. Ten eerste kan met behulp van een dergelijke abstracte 
betekenis niet afgeleid worden in welke specifieke combinaties to run wel en 
niet gebruikt wordt. To run wordt gebruikt voor personen, dieren, machines, 
water, races en deelnemers aan een verkiezing, maar dit valt niet af te leiden uit 
de abstracte betekenis: uit de abstracte betekenis van to run zouden ook andere 
gebruiken van to run afgeleid kunnen worden, die met de abstracte betekenis in 
overeenstemming zouden zijn, maar niettemin niet bestaan. De concrete 
gebruiksmogelijkheden worden bepaald door conventies, en die zijn in zekere 
zin toevallig, en hadden ook anders kunnen zijn. Omdat een taalgebruiker die 
conventies wèl kent, is daarmee het tweede bezwaar dat een reductionistische 
analyse geen goede weergave is van de kennis van de taalgebruiker. 

Langacker (1988: 136) keert zich ook tegen een atomistische analyse van to 
run, waarin sprake is van homonieme werkwoorden to run die gebruikt worden 
voor respectievelijk personen, dieren, machines, water, races en deelnemers aan 
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een verkiezing. In een dergelijke analyse, aldus Langacker, is het puur toeval dat 
voor de verschillende betekenissen van to run dezelfde vorm wordt gebruikt, 
terwijl dat in werkelijkheid geen toeval is. 

In Langackers eigen model (1988: 135) worden elementen geïncorporeerd 
van zowel de atomistische als de reductionistische benadering. Net als de 
atomistische benadering onderscheidt Langacker een groot aantal betekenissen 
van to run. Deze betekenissen zijn echter, in tegenstelling tot het atomistische 
model, verwant aan elkaar, zoals blijkt uit figuur 1. In deze figuur staan 
betekenissen die verwant zijn vlak bij elkaar, en zijn verbonden door pijlen.  
 
Figuur 1: Langackers analyse van to run 

 
Abstracte betekenissen, zoals die worden toegekend in de reductionistische 
analyse, zijn ook terug te vinden in het model van Langacker. Als ‘de’ betekenis 
van to run zou in dit model de prototypische betekenis ‘rapid 2-legged motion’ 
(in het schema met een dikke lijn gemarkeerd) kunnen gelden, of de meest 
abstracte betekenis ‘rapid motion’ (helemaal bovenaan). In het model van 
Langacker is dit echter niet de enige betekenis, maar slechts één van de 
betekenissen. Abstractere betekenissen kunnen, aldus Langacker, door 
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taalgebruikers worden afgeleid uit concretere betekenissen. In welke mate dat 
gebeurt, in welke mate dus figuur 1 een adequate representatie is van de kennis 
van een individuele taalgebruiker, is echter niet met zekerheid vast te stellen. 
Volgens Langacker is het zeer wel denkbaar dat taalgebruikers hierin onderling 
verschillen. 

Naar analogie van Langackers analyse van to run zouden we kunnen 
proberen om een analyse van wat te maken. In een dergelijke analyse zou er 
sprake zijn van één vorm wat, met meerdere betekenissen, die meer of minder 
verwant zijn. Een model hiervan zou er als volgt uit kunnen zien: 
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verwijzing naar onbepaalde 
hoeveelheid 

       verwijzing naar 
onbepaalde entiteit:  
wat een pech 

 
 

    

verwijzing naar  
onbepaalde hoeveelheid: 
wat suiker 

   verwijzing naar 
onbepaalde entiteit:  
ach wat 

 
 

    

verwijzing naar onbepaalde 
hoeveelheid:  
ik heb wat geslapen 

   verwijzing naar 
onbepaalde entiteit:  
dat is me wat 

     

    verwijzing naar 
ongeïdentificeerde 
entiteit: 
dat is wat anders 

     

  verwijzing naar 
ongeïdentificeerde entiteit 

 verwijzing naar 
ongeïdentificeerde 
entiteit: 
ik zie wat 

 
 

    

verwijzing naar nog niet 
geïdentificeerde entiteit 
waarvan identificatie gewenst 
is: wat heb je daar? 

 verwijzing naar nog niet 
geïdentificeerde entiteit 
waarvan identificatie 
gewenst is 

 verwijzing naar 
ongeïdentificeerde 
entiteit: alles wat daar 
staat 

  
 

   

verwijzing naar nog niet 
geïdentificeerde entiteit 
waarvan identificatie gewenst 
is: ik vraag je wat je daar hebt 

   verwijzing naar 
ongeïdentificeerde 
entiteit: doe wat ik zeg 

 
 

    

verwijzing naar nog niet 
geïdentificeerde kwaliteit 
waarvan identificatie gewenst 
is: wat voor iemand is hij? 

 verwijzing naar nog niet 
geïdentificeerde kwaliteit 
waarvan identificatie 
gewenst is 

  

 
 

    

verwijzing naar nog niet 
geïdentificeerde 
beroepsaanduiding waarvan 
identificatie gewenst is: wat is 
zij? 

 verwijzing naar nog niet 
geïdentificeerde 
beroepsaanduiding waarvan 
identificatie gewenst is 

  

verwijzing naar onbepaalde 
entiteit 
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In dit model zijn te herkennen een abstracte, overkoepelende betekenis van wat 
‘verwijzing naar onbepaalde entiteit’. Verder worden meerdere 
gebruiksmogelijkheden onderscheiden, waaronder vragend en relatief gebruik, 
en worden de verwantschapsrelatie tussen deze wijzen van gebruik aangeduid. 
De vraag is nu wat de sterktes en zwaktes zijn van een dergelijke analyse.  

Het voordeel van een analyse à la Langacker boven die van de 
Chomskyaanse taalkunde, is dat er (net als in de Chomskyaanse Taalkunde) 
recht wordt gedaan aan de verschillende betekenissen, maar dat tegelijkertijd, 
anders dan in de Chomskyaanse Taalkunde, verantwoord wordt waarom één 
vorm deze verschillende betekenissen heeft: de betekenissen zijn door 
verwantschapsrelaties met elkaar verbonden. Dat deze éne vorm verschillende 
betekenissen kan hebben, werd ook verantwoord binnen de Analytische 
Taalkunde, maar in deze laatste benadering was men genoodzaakt om 
verschillen in interpretatie toe te kennen aan de verschillen in de context (i.c. 
het werkwoord van de hoofdzin). Zoals we gezien hebben, leverde dat 
problemen op in gevallen waarin zowel een vragende als een relatieve 
interpretatie kan worden onderscheiden zonder dat daar een verschil in de 
context mee correspondeert. Deze problemen worden nu in de Cognitieve 
Semantiek opgelost, doordat verschillende betekenissen, i.c. de relatieve en de 
vragende betekenis door een taalgebruiker apart, los van de context, kunnen 
worden opgeslagen.  

Een tweede voordeel van Langackers analyse is dat die ruimte laat voor 
verschillen tussen taalgebruikers. Die verschillen kunnen van diverse aard zijn. 
Zo is het denkbaar dat de éne taalgebruiker wèl één abstracte betekenis van wat 
afleidt, terwijl een ander dat niet doet. Ook is voorstelbaar dat de éne 
taalgebruikers in bepaalde contexten wèl een verschil in interpretatie tussen 
vragende en betrekkelijke zinnen waarneemt, terwijl dat voor een ander niet 
geldt. 

Door ruimte te laten voor verschillen tussen taalgebruikers, kunnen in een 
Langackeriaans model enkele problemen worden opgelost die kleven aan zowel 
de Chomskyaanse analyse als aan de analyse van Van der Horst.  

Het Langackeriaanse model biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te 
verantwoorden dat het interpretatieverschil tussen relatieve en vragende 
bijzinnen niet altijd door iedere taalgebruiker wordt waargenomen. Dat dit zo 
is, wordt ook binnen de Chomskyaanse taalkunde en de Analytische Taalkunde 
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erkend (zie Van der Horst 1988: 201). Fava (1990: 104-107) laat zien dat er 
ook onder taalkundigen geen consensus bestaat over de afbakening van de twee 
typen bijzinnen.  

Opvallend genoeg trekt de Chomskyaanse taalkunde hieruit niet de 
conclusie dat de interpretatie dus in sommige gevallen onduidelijk is, of dat 
wellicht een neutrale categorie ‘noch vragend, noch relatief’ moet worden 
aangenomen. Men handhaaft daarentegen een scherp onderscheid tussen de 
vragende en de relatieve interpretatie.  

Het bestaan van ‘onduidelijke’ interpretaties of interpretaties die noch 
vragend, noch relatief zijn past juist heel goed binnen de Analytische 
Taalkunde, evenals het bestaan van verschillen tussen taalgebruikers in hun 
vermogen om categorieën te onderscheiden. Het systematiseren van 
interpretaties in ‘vragend’, ‘relatief’, ‘niet uit te maken’ lijkt echter binnen de 
Analytische Taalkunde niet goed mogelijk. Van der Horst (1995: 36-37) 
benadrukt dat het analyseren van interpretaties niet de taak van de taalkundige 
is. 

Binnen een Langackeriaans model is het mogelijk om een tussencategorie 
te onderscheiden (‘verwijzing naar een (nog) niet geïdentificeerde entiteit 
waarvan identificatie gewenst is’); voor sommige taalgebruikers zal deze 
categorie niet verder uiteenvallen; anderen zullen hierbinnen een onderscheid 
maken tussen vragende en relatieve bijzinnen. Deze subcategorieën zullen in 
bepaalde omstandigheden gelden, in andere omstandigheden zal deze 
onderverdeling niet gemaakt worden. Daarmee biedt een Langackeriaans model 
een realistischere benadering. 

Daarnaast biedt een Langackeriaans model de mogelijkheid dat sommige 
taalgebruikers de abstracte betekenis van wat ‘verwijzing naar onbepaalde 
constituent’ afleiden, maar anderen niet. Abstracte betekenissen worden volgens 
Langacker door taalgebruikers afgeleid uit concretere betekenissen. In welke 
mate dat gebeurt is echter niet met zekerheid vast te stellen. Langacker acht het 
zeer wel denkbaar dat taalgebruikers hierin onderling verschillen. In hoeverre 
dit ook verantwoord kan worden binnen de Analytische Taalkunde is voor mij 
vooralsnog onduidelijk. Dit hangt samen met het feit dat in de Analytische 
Taalkunde niet expliciet wordt ingegaan op de status van de eenheidsbetekenis 
voor de taalgebruiker. Uit enkele passages kan wel het vermoeden worden 
afgeleid dat de abstracte betekenissen die de Analytische Taalkunde afleidt, reëel 
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zijn voor de taalgebruiker: de betekenis van een taalteken wordt omschreven als 
‘de waarde van een taalteken, de informatie die we ermee associëren’ (Van der 
Horst 1995: 19), er wordt gesteld dat taalgebruikers ‘van een magere 
zinsbetekenis een complete boodschap maken’ (Van der Horst 1995: 22-23), 
en: ‘een interpretatie is altijd meer dan de optelsom van de betekenissen der 
aangeboden taalvormen. Minimaal de ordening ervan tot een zinvolle, 
samenhangende gedachte’ (Van der Horst 1995: 36). Hieruit komt een beeld 
naar voren van taaltekens als eenheden van vorm en betekenis die de 
taalgebruiker kent, en met behulp waarvan hij een interpretatie afleidt. Ook 
stelt Van der Horst (Van der Horst 1995: 243): ‘de vorm van de taaltekens en 
hun betekenis is niet bij iedereen gelijk’ (Van der Horst 1995: 243). Wat in de 
Analytische Taalkunde ontbreekt is echter een beschrijving van hoe deze 
verschillen eruit zouden kunnen zien, en in hoeverre deze verschillen 
systematisch zijn. 

6.3.3 CONCLUSIE 

Ik heb laten zien dat door de aanname van één vorm wat de vormelijke 
overeenkomst tussen vragend en relatief wat verantwoord kan worden. Ik heb 
hierbij een voorkeur uitgesproken voor de Cognitieve Semantiek die uitgaat van 
één vorm wat met meerdere, verwante, betekenissen. Deze benadering kan niet 
alleen de vormelijke overeenkomst tussen vragend en relatief wat 
verantwoorden, maar ook (net als de Chomskyaanse taalkunde) de verschillen 
tussen de relatieve en de vragende interpretatie.  

6.4 HET ÉÉN-VORM-ÉÉN-BETEKENISPRINCIPE ALS INPERKING VAN 

MOGELIJKE DISTRIBUTIES IN VARIATIECONTEXTEN 

Het tweede doel van dit hoofdstuk is te laten zien dat de aanname van een één-
vorm-één-betekenisprincipe een voorspelling mogelijk maakt over de distributie 
van varianten in variatiecontexten. De voorspelling luidt: ‘in variatiecontexten 
zal in de distributie van de vormen-in-variatie steeds de betekenis van de 
betreffende vormen in niet-variatie contexten naar voren komen’. 
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Ik kom tot deze voorspelling via de volgende stappen. Eerst zal ik laten zien 
dat het één-vorm-één-betekenisprincipe synchroon geldig is in 
variatiecontexten. Het betekenisverschil dat tussen twee vormen in hun diverse 
gebruik kan worden waargenomen, komt ook naar voren wanneer die twee 
vormen in een variatiecontext worden gebruikt. Vervolgens laat ik zien dat dit 
ook diachroon geldt in variatiecontexten waarin een verschuiving optreedt in de 
relatieve frequentie van het gebruik van de varianten. Dit leidt tot 
bovengenoemde voorspelling. Tot slot laat ik zien hoe deze voorspelling 
gerelateerd kan worden aan concreet gedrag van taalgebruikers. 

6.4.1 HET ÉÉN-VORM-ÉÉN-BETEKENISPRINCIPE SYNCHROON IN 
VARIATIECONTEXTEN.  

In de vorige paragraaf stond het gebruik van één vorm, wat, in twee 
verschillende contexten, relatieve en vragende bijzinnen, centraal. In deze 
paragraaf zal ik me richten op de relatieve contexten, omdat dat de contexten 
zijn waarin variatie bestaat. De vraag die ik in deze paragraaf zal trachten te 
beantwoorden is: hoe komt het al dan niet bestaan van een betekenisverschil tot 
uiting in variatiecontexten? Het maakt mij daarbij niet uit of er twee 
verschillende abstracte éénheidsbetekenissen (zoals de Analytische Taalkunde 
die af zou leiden) of verschillen tussen clusters van verwante betekenissen (zoals 
de Cognitieve Semantiek die af zou leiden) in het geding zijn. 

Deze tweede vraag vloeit logisch voort uit de eerste. In een variatiecontext 
heeft de taalgebruiker de keuze uit twee of meer varianten. Als nu in het 
algemeen gesteld kan worden dat alle gebruiken van één vorm verwant zijn met 
elkaar, dan zal dat voor beide vormen gelden. In het geval van de relativa dat en 
wat: wat heeft één betekenis, en te verwachten valt dat hetzelfde geldt voor dat. 
De vraag rijst dan of en hoe dit betekenisverschil tussen beide vormen in de 
variatiecontexten tot uitdrukking komt. Op het eerste gezicht zou men geneigd 
kunnen zijn om te denken dat het idee van een betekenisverschil tussen 
varianten binnen variatiecontexten een contradictio in terminis is. Kenmerk van 
variatiecontexten is immers dat ze hetzelfde betekenen, en dat lijkt voor een 
koppel als Het huis dat daar staat en Het huis wat daar staat ook op te gaan. Aan 
de andere kant is vanuit het idee dat dat en wat ieder een eigen betekenis 
hebben, te verwachten dat deze betekenissen ook binnen variatiecontexten 
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zichtbaar zullen zijn. Het is moeilijk voorstelbaar dat dat en wat binnen 
variatiecontexten dezelfde betekenis hebben, die zowel verenigbaar is met de 
abstracte betekenis van dat als de abstracte betekenis van wat.  

Ik zal hier betogen dat de eigen betekenissen van dat en wat ook in 
variatiecontexten gelden, maar op een speciale manier. Het betekenisverschil is 
niet zichtbaar in minimale paren; daar betekenen dat en wat hetzelfde. Wat ik 
hier zal betogen is dat het betekenisverschil zichtbaar is in de distributie van de 
varianten in de variatiecontexten. Als we als ‘werkbetekenis’ van wat ‘verwijzing 
naar onbepaalde entiteit’ aanhouden, en als betekenis van dat ‘verwijzing naar 
bepaalde entiteit’, dan is de verwachting dat wat vaker in ‘onbepaalde’ 
contexten gebruikt zal worden, en dat vaker in ‘bepaalde’ contexten. De taak is 
nu om aan te geven wat ‘onbepaalde’ en ‘bepaalde’ contexten zijn, en om te 
laten zien dat wat vaker voorkomt in de eerste, en dat vaker in het tweede type 
contexten.  

De gedachte dat het betekenisverschil tussen twee vormen zichtbaar is in de 
distributie van de varianten in variatiecontexten, is niet nieuw. Studies waarin 
dit wordt betoogd zijn onder meer de eerder genoemde Bolinger (1972) over 
het Engelse that versus Ø; García (1989) over het Oudspaanse y versus allí; 
García (1985) over het Spaanse sí vs. él; en García and Van Putte (1990) over 
het Papiamentu ku versus Ø. Ook in dit proefschrift zijn we al een voorbeeld 
tegengekomen. In hoofdstuk 3 heb ik laten zien dat het mogelijk is om aan 
ieder van de wh-woorden which en what één betekenis toe te kennen, die van 
toepassing is op zowel het vragend als het betrekkelijk voornaamwoord met die 
vorm. De betekenis van which kan geformuleerd worden als: ‘er is sprake van 
selectie uit een set’; what betekent: ‘er is geen sprake van selectie uit een set’.  

In de nu volgende paragrafen zal ik eerst ingaan op de door Van der Horst 
(1988) geformuleerde betekenis van dat en wat. Vervolgens beschrijf ik de 
distributie tussen deze vormen als relativum, en ik geef aan welke distributie 
tussen de varianten te verwachten is, gegeven deze betekenissen. Tot slot laat ik 
zien dat de gevonden distributie aan deze verwachtingen beantwoordt. 

6.4.1.1 EÉN VORM ÉÉN BETEKENIS BIJ RELATIEF DAT EN WAT 

In een eerste poging tot betekenisomschrijving, zouden we wat kunnen 
omschrijven als een ‘onbepaald woord’. Of in de woorden van Van der Horst 
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(1988: 204): ‘Van woorden als wat en wie kunnen we beter zeggen dat ze 
verwijzen naar iemand (iets) van wie (wat) de identificatie (nog) niet plaats 
gevonden heeft, maar wel gewenst is’. Deze betekenis is duidelijk zichtbaar in 
het gebruik als vragend voornaamwoord: een wat-vraag is een vraag om 
identificatie. Dat zou men tegenover wat kunnen plaatsen als ‘bepaald woord’, 
als ‘identificerend’ pronomen, als (naar analogie van de betekenisomschrijving 
van wat van Van der Horst): ‘verwijzend naar iets, en tegelijkertijd 
identificerend’.  

De distributie van relativum dat en wat in het huidige Nederlands is 
besproken in paragraaf 6.2. Deze distributie wordt voornamelijk bepaald door 
het soort antecedent. Op basis van de hierboven geformuleerde betekenissen 
voor dat en wat zouden we een distributie verwachten waarbij wat gebruikt 
wordt in ‘onbepaalde’ contexten, en dat in ‘bepaalde’ contexten. Wanneer we 
‘onbepaalde context’ hier vertalen met: ‘met een onbepaald antecedent’, en 
‘bepaalde context’ met: ‘met een bepaald antecedent’, dan blijkt de 
waargenomen distributie overeen te komen met het genoemde 
betekenisverschil.  

Van der Horst (1988: 196) laat zien dat naarmate de onbepaaldheid van 
het antecedent toeneemt, ook het gebruik van wat toeneemt, of anders gezegd: 
hoe minder er bekend is over de identiteit van de referent van de relatieve 
bijzin, des te meer wat. Wanneer het antecedent ontbreekt (categorie 1) is er 
niets bekend over de referent van de relatieve bijzin, en is uitsluitend wat 
mogelijk; bij een vage omschrijving met antecedent iets, niets, weinig heeft wat 
de voorkeur, maar kan ook dat gebruikt worden; bij een precieze omschrijving 
als een bepaalde substantiefgroep komt wat het minste voor. We zien ook dat 
het gebruik van het ‘bepaalde’ relativum dat toeneemt naarmate het antecedent 
bepaalder wordt, naarmate er meer bekend is over de identiteit van de referent 
van de relatieve bijzin. Wanneer het antecedent ontbreekt kan dat niet gebruikt 
worden, terwijl bij een nauwkeurig omschreven antecedent, zoals een bepaalde 
substantiefgroep, dat in de schrijftaal verplicht is, en in de spreektaal in ieder 
geval wel voorkomt.  

De conclusie is dat de betekenis ‘onbepaald’, waarneembaar bij het vragend 
voornaamwoord wat, tevens zichtbaar is bij betrekkelijk voornaamwoord wat, 
dat vooral voorkomt bij onbepaalde antecedenten. De betekenis ‘bepaald’, 
waarneembaar bij het aanwijzend voornaamwoord dat, is tevens zichtbaar bij 
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betrekkelijk voornaamwoord dat, dat vooral voorkomt bij bepaalde 
antecedenten 

6.4.1.2 CONCLUSIE 

In paragraaf 6.4.1.1 heb ik laten zien dat de betekenissen van vragend 
voornaamwoord wat en aanwijzend voornaamwoord dat, respectievelijk 
‘onbepaald’ en ‘bepaald’, tevens zichtbaar zijn in de distributie van betrekkelijk 
wat en dat, waarvoor geldt dat wat voornamelijk gebruikt wordt bij 
‘onbepaalde’ antecedenten, en dat voornamelijk bij ‘bepaalde’ antecedenten 
Deze analyse wordt ondersteund door mijn analyse van de Engelse vragende en 
relatieve voornaamwoorden which en what in hoofdstuk 3. Het selectieve 
vragend voornaamwoord which wordt als relativum gebruikt bij selectieve 
antecedenten; het niet-selectieve vragend voornaamwoord what wordt als 
relativum gebruikt bij niet-selectieve antecedenten  

Beide analyses tezamen vormen een ondersteuning van de visie van de 
Analytische Taalkunde dat aan één vorm één betekenis kan worden toegekend. 
Bij het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag in dit hoofdstuk zijn echter 
enige kritische kanttekeningen geplaatst bij deze benadering. Zo bleef 
onduidelijk wat de status van deze eenheidsbetekenis is voor de individuele 
taalgebruiker. De behandeling van deze vraag zal ik uitstellen tot paragraaf 6.6.2 

6.5 HET ÉÉN-VORM-ÉÉN-BETEKENISPRINCIPE BIJ TAALVERANDERING IN 

VARIATIECONTEXTEN  

Uit de voorafgaande twee paragrafen kan geconcludeerd worden dat aan ieder 
van de vormen dat en wat één betekenis toegekend kan worden, die in de 
context van de betrekkelijke bijzin zichtbaar is doordat wat vaker in 
‘onbepaalde’ contexten voorkomt, en dat vaker in ‘bepaalde’ contexten. In deze 
paragraaf wil ik laten zien dat dit één-vorm-één-betekenisprincipe ook 
diachroon geldt in variatiecontexten waarin een verschuiving optreedt in de 
relatieve frequentie van het gebruik van de varianten. 

Het komt erop neer dat ik zal laten zien dat het synchrone één-vorm-één-
betekenisprincipe synchroon steeds, op ieder moment in de tijd, geldig is. In 
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ieder stadium van de historische verandering van relatief dat naar wat geldt dat 
dat in ‘bepaalde’ contexten wordt gebruikt, en wat in ‘onbepaalde’ contexten.  

Het idee dat ook diachroon in variatiecontexten het één-vorm-één-
betekenisprincipe geldt, is niet nieuw. Dit wordt bijvoorbeeld betoogd in 
diverse artikelen van Erica García (o.a. García 1985, 1989). Met betrekking tot 
de verandering van dat naar wat laat Van der Horst (1988) overtuigend zien dat 
het één-vorm-één-betekenisprincipe diachroon geldig is. Tabel 33 is een 
vereenvoudigde weergave van de data van Van der Horst over de dat-wat-
verandering uit paragraaf 6.2. 
 
 

Tabel 33 
Het één-vorm-één-betekenisprincipe in de verandering van dat naar wat 

 I II III IV V VI 

Middeleeuwen dat, zelden wat dat dat dat dat dat 

17e eeuw wat dat/wat dat/wat dat dat dat 

20e eeuw wat wat wat/dat wat/dat dat/wat dat/wat 

 
 

De Romeinse cijfers hebben betrekking op het soort antecedent, waarbij I het 
meest ‘onbepaalde’ soort antecedent is, namelijk geen antecedent, en VI het 
meest ‘bepaalde’ soort antecedent, namelijk een bepaalde substantiefgroep. 
Wanneer het één-vorm-één-betekenisprincipe diachroon geldig zou zijn, dan 
zouden we verwachten dat in iedere periode, in iedere rij van de tabel, het 
gebruik van wat zich zou voordoen in de meest onbepaalde contexten, dat wil 
zeggen in één of meerdere kolommen aan de linkerkant van de tabel, terwijl dat 
zou worden aangetroffen bij de meest bepaalde contexten, dat wil zeggen in één 
of meerdere kolommen aan de rechterkant van de tabel. En dit is precies wat we 
in deze tabel aantreffen. De mate waarin beide relativa worden aangetroffen 
verschilt per periode, wat wint steeds meer terrein, maar het één-vorm-één-
betekenisprincipe legt beperkingen op aan de distributie binnen één periode: 
volgens het één-vorm-één-betekenisprincipe zou het onmogelijk zijn dat in een 
bepaalde periode dat gebruikt zou worden in categorie I-III en wat in IV-VI. 

Er is een tweede regelmatigheid zichtbaar in bovenstaande tabel, en dat is 
dat wat langzaam steeds meer terrein wint: in iedere kolom is sprake van 
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aanvankelijk gebruik van dat, dat later vervangen wordt door wat. Belangrijk is 
dat dit gegeven niet verklaard kan worden uit de aanname van een één-vorm-
één-betekenisprincipe. Een één-vorm-één-betekenisprincipe kan niet verklaren 
waarom wat in de loop van de tijd steeds meer gebruikt wordt; het zou ook in 
overeenstemming zijn met dit principe wanneer schaars en frequent gebruik van 
wat elkaar zouden afwisselen, zoals in de volgende fictieve tabel: 
 
 

Tabel 35  
Fictief verloop van de dat-wat-verandering,  
in overeenstemming met het één-vorm-één-betekenisprincipe 

 I II III IV V VI 

xe eeuw wat/dat dat/wat dat dat dat dat 

x+1e eeuw dat, zelden wat dat dat dat dat dat 

x+2e eeuw wat wat wat/dat dat/wat dat dat 

x+3e eeuw wat wat/dat dat/wat dat dat dat 

x+4e eeuw wat wat wat wat/dat dat/wat dat/wat 

 
 

Ook in deze tabel geldt dat we wat steeds aantreffen in de meest linkse 
kolommen, dat steeds in de meest rechtse kolommen. Dat we dergelijke 
gegevens nooit aantreffen, en dat meestal de éne vorm in de loop van de tijd 
steeds frequenter wordt dan de andere vorm, kan dus niet verklaard worden met 
behulp van het één-vorm-één-betekenisprincipe. De verklaring hiervan valt 
buiten het bereik van dit hoofdstuk. 

Ik heb in deze paragraaf ondersteuning gegeven voor het idee dat wat één 
betekenis heeft, door te laten zien dat deze betekenis steeds in variatiecontexten 
zichtbaar blijft, ook al verandert de frequentie van het relativum wat in deze 
variatiecontexten. 
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6.6 GEDRAG VAN TAALGEBRUIKERS ALS BRON VOOR HET ÉÉN-VORM-ÉÉN-
BETEKENISPRINCIPE BIJ TAALVERANDERING IN VARIATIECONTEXTEN 

In de vorige paragraaf is betoogd dat het één-vorm-één-betekenisprincipe steeds 
geldig blijft in variatiecontexten. Blijkbaar wordt het één-vorm-één-
betekenisprincipe diachroon gehandhaafd, en de vraag is dan hoe dit gebeurt. 
Het is algemeen aanvaard dat taalverandering verloopt via concreet taalgedrag 
van taalgebruikers. Voor het beantwoorden van deze vraag moeten we dus terug 
naar de taalgebruikers, en de status die het één-vorm-één-betekenisprincipe voor 
hen heeft. 

Ik zal deze vraag in twee stappen beantwoorden. Eerst zal ik de vraag 
beantwoorden hoe verdringing van de éne variant door de andere in 
variatiecontexten mogelijk is. Daarna ga ik in op de vraag naar de rol van het 
één-vorm-één-betekenisprincipe hierin.  

6.6.1 GEDRAG VAN TAALGEBRUIKERS ALS BRON VAN TAALVERANDERING 
IN VARIATIECONTEXTEN 

In paragraaf 6.4.1.1 kwam de verandering van dat naar wat in relatieve 
bijzinnen ter sprake. Bij zijn bespreking van de verandering is Van der Horst 
(1988) niet ingegaan op de vraag hoe het überhaupt mogelijk was dat de 
frequentie van het gebruik van de varianten veranderen. Andere onderzoekers 
hebben dat in hun onderzoek naar veranderingen in variatiecontexten wèl 
gedaan. 

Een gangbare mening is dat voor het ontstaan van taalverandering die 
contexten van groot belang zijn waarin taalgebruikers twijfelen tussen de 
varianten (zie García 1985, 1989, Keller 1990 en Labov 1994). Het idee is dat 
in een deel van alle contexten waarin een bepaalde taalvorm gebruikt kan 
worden, slechts die éne vorm gebruikt wordt, die in dat type context dan ook 
geen varianten heeft; in deze contexten zal dan ook geen verandering optreden. 
Er zijn echter ook contexten waarin beide varianten mogelijk zijn. In sommige 
van deze contexten zal een individuele taalgebruiker een voorkeur hebben voor 
een bepaalde variant, maar in andere gevallen zal hij twijfelen. Wanneer nu de 
kans om in een twijfelcontext gekozen te worden niet voor iedere variant even 
groot is, dan zal één van de varianten in de twijfelcontexten meer gebruikt 
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worden. Daardoor wordt het mogelijk dat deze variant uiteindelijk de norm 
wordt in die context; daarmee houdt de context op om twijfelcontext te zijn 
(maar ontstaan er doorgaans nieuwe typen twijfelcontexten). De 
taalverandering is een feit.  

Deze benadering veronderstelt dat er een reden moet zijn waarom 
taalgebruikers in twijfelcontexten de voorkeur geven aan één van de varianten. 
De reden die door bovengenoemde auteurs wordt aangenomen is die van de 
communicatieve complexiteit. De genoemde auteurs gaan ervan uit dat 
varianten verschillen in communicatieve complexiteit, en dat een taalgebruiker 
in twijfelcontexten vaker voor de variant zal kiezen die het minste kans geeft op 
communicatiefouten.  

Deze benadering spreekt mij aan door de nadruk die wordt gelegd op het 
belang van twijfelcontexten bij taalverandering. Ik heb echter een drietal 
bezwaren. Deze bezwaren zijn hiërarchisch geordend, van specifiek naar zeer 
algemeen. Ik begin met het meest specifieke bezwaar. Dit bezwaar houdt in dat 
ik niet geloof dat een taalgebruiker in twijfelcontexten vaker zal kiezen voor de 
variant die het minste kans geeft op communicatiefouten. Hiervoor heb ik de 
volgende argumenten: 
1. Er wordt verondersteld dat één van de varianten communicatief complexer 

is dan de andere. In het geval van de verdringing van dat door wat zou ik 
echter niet kunnen uitmaken welke dat is.  

2. Ook als één van de varianten communicatief complexer zou zijn, dan nog 
kan ik me moeilijk voorstellen dat, gegeven de subtiele verschillen waar het 
hier om gaat, de communicatief complexere variant zou leiden tot een 
grotere kans op communicatiefouten. Ik kan moeilijk aannemen dat bijv. 
het huis dat daar staat eerder verkeerd wordt begrepen dan het huis wat daar 
staat. 

3. Er wordt verondersteld dat de taalgebruiker weet welke variant het minste 
kans geeft op communicatiefouten. Gegeven de subtiele verschillen waar 
het hier om gaat lijkt me dat hoogst onwaarschijnlijk. 

4. Er wordt verondersteld dat voor iedere taalgebruiker dezelfde variant het 
communicatief meest complex is. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat 
dat per taalgebruiker verschilt. Een taalgebruiker kan vertrouwder zijn met 
één van de varianten, omdat die in zijn directe omgeving het meest wordt 
gebruikt; de vertrouwde variant zal voor die taalgebruiker communicatief 
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het minst complex zijn. Het is heel goed denkbaar dat een andere 
taalgebruiker vertrouwder is met de andere variant. Ook is het denkbaar 
dat taalgebruikers verschillen in wat ze communicatief complex vinden.  

5. Een dergelijke verklaring overschat naar mijn mening de mate waarin de 
taalgebruiker in staat is om zijn taalgebruik te manipuleren ten einde een 
goede communicatie te bereiken. In sommige situaties is dat wel mogelijk, 
met name bij schriftelijk taalgebruik, zoals een wetenschappelijk artikel, dat 
vele malen wordt herzien voor de uiteindelijke publicatie. Maar vooral in 
mondeling, face-to-face taalgebruik, zullen de mogelijkheden voor 
manipulatie van het taalgebruik veel geringer zijn. 

 
Ik verwerp dus het idee dat één van de varianten de meeste kans op 
communicatieve problemen zou geven als leidend principe bij de keuze voor 
een taalvariant in twijfelcontexten.  

In mijn tweede, algemenere bezwaar, wil ik nog een stap verder gaan door 
te stellen dat ik niet geloof dat één van de varianten door een algemeen geldend 
principe de voorkeur verdient in twijfelcontexten, en daardoor op den duur die 
variant de andere zal verdringen.  

Het lijkt me aannemelijker dat er een hele reeks van redenen van diverse 
aard is waarom een taalgebruiker in een twijfelcontext een bepaalde variant 
kiest. Om te beginnen zullen er gevallen zijn waarin er geen aanwijsbare reden is 
voor de keuze van een variant, maar waarin dit random gebeurt. Taalgebruikers 
kunnen een persoonlijke voorkeur hebben voor één van de varianten, die ertoe 
leidt dat ze die variant in geval van twijfel zullen gebruiken. Taalgebruikers 
kunnen in geval van twijfel kiezen voor de meest formele variant, om niet het 
risico te lopen om te informeel over te komen, of juist omgekeerd. De betekenis 
kan een rol spelen, zodat de taalgebruiker in geval van twijfel gaat kijken of in 
de betreffende context een ‘onbepaalde’ variant beter op zijn plaats is dan een 
‘bepaalde’ variant. Soms zullen ritmische factoren de doorslag geven, waardoor 
een ‘zwaarder’ relativum als hetgeen wordt gebruikt in een bijzin die voorafgaat 
aan de matrixzin. Ook kan een analyse van de syntactische structuur van de zin 
voor een taalgebruiker de doorslag geven, wat kan leiden voor de keuze al dat 
wanneer al als antecedent wordt gezien, en al wat wanneer dat niet zo is. 

Naar mijn mening kan een keuze in een twijfelcontext door talrijke 
factoren beïnvloed worden, waarbij taalgebruikers ook nog kunnen verschillen 
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in de invloed die een specifieke factor op hen heeft: taalgebruikers zullen 
verschillende voorkeursvarianten hebben, en de één zal eerder bang zijn om te 
informeel over te komen, terwijl een ander juist wil vermijden om te formeel 
over te komen. Dit impliceert dat er naar mijn mening geen algemeen geldend 
principe is waarvan herhaaldelijke toepassing er automatisch toe leidt dat de éne 
variant door de andere wordt verdrongen. Taalverandering in variatiecontexten 
kan naar mijn mening niet op die manier worden verklaard. 

Mijn derde en meest fundamentele bezwaar betreft de rol van analyses door 
de taalgebruiker die uit de studies van bovengenoemde auteurs naar voren 
komt. 

De hierboven geschetste taalveranderingstheorie veronderstelt dat er 
synchroon onderscheid gemaakt kan worden tussen contexten waarin steeds 
variant a voorkomt, contexten met uitsluitend variant b, en twijfelcontexten 
waarin taalgebruikers kunnen kiezen tussen a en b. Taalgebruikers zullen in de 
twijfelcontexten relatief vaker kiezen voor de communicatie minst complexe 
variant. 

Deze benadering veronderstelt dat taalgebruikers een analyse maken van de 
varianten door te bepalen welke het communicatief minst complex is. Het 
maken van een keuze in een specifieke context komt vervolgens neer op het 
toepassen van de eerder gemaakte analyse. Het idee dat de output van een 
taalgebruiker wordt bepaald door analyses die dezelfde taalgebruiker heeft 
gemaakt op zijn input, is in de taalkunde algemeen gangbaar. Het beroemde 
schema van Andersen (1973) is erop gebaseerd, en dit vormt de basis van veel 
taalveranderingsstudies binnen de Chomskyaanse taalkunde (bijvoorbeeld 
Weerman 1993). 

Wat in deze benaderingen echter onderbelicht blijft is dat taalgebruikers 
kunnen verschillen in de diepgang van hun analyses. Dat taalgebruikers hierin 
verschillen wordt onder meer benadrukt in de publicaties van Brian Joseph 
(Joseph 1992). Waar de éne taalgebruiker een variant a in context A zal 
analyseren als communicatief het minst complex, zal een andere taalgebruiker, 
geconfronteerd met dezelfde context, hieruit concluderen dat blijkbaar variant a 
in context A gebruikt wordt, zonder hieraan conclusies te verbinden over de 
communicatieve complexiteit van a. Uiteraard is ook in dit laatste enige analyse 
nodig, maar die analyse is zo minimaal, dat hier met recht in plaats van analyse 
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gesproken mag worden van ‘het overnemen van een norm’ (Bartsch 1987: 178-
189). 

Samengevat komen mijn bezwaren tegen de taalveranderingstheorieën van 
bovengenoemde auteurs op het volgende neer: deze theorieën gaan ervan uit dat 
een taalgebruiker in twijfelcontexten de communicatief minst complexe variant 
kiest, omdat die het minste kans geeft op fouten in de communicatie. Het is 
echter onwaarschijnlijk dat iedere taalgebruiker uit kan maken welke variant het 
minst communicatief complex is, en dat toepassing van die variant tot minder 
communicatiefouten leidt (bezwaar 1). Dat zelfde geldt voor het hele idee dat er 
één algemeen werkzaam principe zou zijn dat ervoor zorgt dat één van de 
varianten in twijfelcontexten bevoordeeld wordt (bezwaar 2). Deze 
taalveranderingstheorieën zijn gebaseerd op de aanname dat iedere taalgebruiker 
zijn keuze in twijfelcontexten baseert op een door de taalgebruiker zelf gemaakte 
analyse van de varianten op één aspect (i.c. communicatieve complexiteit), maar 
het maken van een dergelijke analyse is niet noodzakelijk voor het kunnen 
toepassen van een variant (bezwaar 3). 

Het zal geen verbazing wekken dat in mijn eigen ideeën over 
taalverandering in variatiecontexten de mogelijkheid van het overnemen van 
een norm centraal staat. Een taalverandering kan optreden doordat de keuze 
van taalgebruiker A in twijfelcontext A, die voortkomt uit een analyse van 
context A, door taalgebruiker B wordt overgenomen als norm, zonder 
bijbehorende analyse. Deze visie heeft een aantal implicaties. 

Ten eerste impliceert dit dat taalgebruikers kunnen verschillen in het soort 
analyses dat ze maken, en de mate waarin ze hun taalgebruik analyseren. 
Hierdoor is het weliswaar mogelijk dat aan een taalverandering een analyse van 
een taalgebruiker ten grondslag ligt, maar is het voor de verspreiding van de 
taalverandering niet noodzakelijk, en zelfs hoogst onwaarschijnlijk dat iedere 
taalgebruiker opnieuw zelf die analyse maakt. In tegenstelling tot wat algemeen 
wordt aangenomen is taalverandering niet gelijk aan verspreiding van een 
verandering in analyse. 

Een tweede gevolg is dat taalverandering in principe heel snel kan verlopen, 
wanneer de taalgebruiker die een gewijzigde output heeft geproduceerd zoveel 
prestige heeft dat die massaal wordt overgenomen. Dat taalverandering in 
werkelijkheid vaak langzaam verloopt heeft andere oorzaken dan de 



Analyse, norm en gebruik als factoren van taalverandering  164

veronderstelde herhaaldelijke toepassing van het communicatieve of 
andersoortige voordeel dat één van de varianten heeft in twijfelcontexten. 

Een derde implicatie vloeit voort uit het feit dat het kiezen van een variant 
voor veel taalgebruikers dus niet inhoudt: het toepassen van een analyse, 
eenvoudig omdat zij die analyse niet gemaakt hebben. Maar ook voor degene 
die een bepaalde vorm wèl geanalyseerd hebben (bijv. als communicatief het 
minst complex) hoeft het toepassen van die variant in een twijfelcontext niet 
altijd het toepassen van die analyse te betekenen. Een taalgebruiker kan een 
variant geanalyseerd hebben, maar daarnaast de variant ook als norm hebben 
overgenomen. 

Ook impliceert dit dat wat twijfelcontexten zijn, van taalgebruiker tot 
taalgebruiker kan verschillen. Voor deze gedachte was in bovengenoemde 
benadering geen ruimte. 

Een tweede punt, naast het overnemen van normen, dat ik centraal wil 
stellen, betreft verschillen tussen taalgebruikers in de mate waarin ze in staat zijn 
om typen contexten van elkaar te onderscheiden. In paragraaf 6.4.1.2 heb ik 
geconcludeerd dat zowel de Chomskyaanse taalkunde als de Analytische 
Taalkunde uitgaan van een bestaand verschil tussen een relatieve en een 
vragende interpretatie van een wat-zin. Ik wil echter betogen dat dit verschil 
gemaakt kan worden, maar niet door iedere taalgebruiker altijd gemaakt zal 
worden. Dit impliceert dat de normen die taalgebruikers overnemen ook niet 
voor iedereen gelijk zijn: de norm die een taalgebruiker afleidt is immers steeds 
maar een meer of minder geslaagde gok van het individu (zie Koefoed 1993: 
96). Hierdoor is het te eniger tijd mogelijk dat het éne individu als relativum 
wat gebruikt, omdat hij of zij als norm heeft afgeleid ‘onzijdig relativum = wat’, 
terwijl een ander nog verschil maakt tussen relativum dat na een zelfstandig 
naamwoord en relativum wat in alle andere gevallen. Ook dit is een bron van 
taalverandering 

6.6.2 GEDRAG VAN TAALGEBRUIKERS ALS BRON VAN HET ÉÉN-VORM-ÉÉN-
BETEKENISPRINCIPE 

Ik kom nu toe aan het beantwoorden van de hoofdvraag van deze paragraaf: hoe 
komt het één-vorm-één-betekenisprincipe dat waarneembaar is in de dat-wat-
verandering voort uit concreet taalgedrag van taalgebruikers? We kunnen om te 
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beginnen een aantal gevallen onderscheiden waarin het één-vorm-één-
betekenisprincipe geen rol zal spelen. Het principe zal geen rol spelen in die 
gevallen waarin een taalgebruiker een relativum in een specifieke context 
overneemt als norm, zonder die verder te analyseren. Ook speelt het één-vorm-
één-betekenisprincipe geen rol wanneer een taalgebruiker een bepaald 
onderscheid niet maakt dat anderen wel maken, zoals dat tussen vragende en 
relatieve interpretatie. In dat geval ziet een taalgebruiker geen verschil, maar dat 
is iets anders dan overeenkomsten zien tussen gebruiken die wèl worden 
onderscheiden. 

Het één-vorm-één-betekenisprincipe kan wel werkzaam zijn in gevallen 
waarin een taalgebruiker twijfelt, maar ook daar zal het niet altijd een rol spelen. 
Of dit zo is hangt af van de vraag hoe de keuze van de taalgebruiker in een 
twijfelcontext tot stand komt. Wanneer die keuze is gebaseerd op overeenkomst 
met gebruik van dat of wat binnen de variatiecontext, d.w.z. als relativum, dan 
is er geen sprake van toepassing van het één-vorm-één-betekenisprincipe: er 
wordt dan geen relatie gelegd met andere gebruiken van diezelfde vorm.  

Alleen wanneer ook andere gebruiken van dat en wat bij de keuze 
betrokken worden, dan zal daarbij het één-vorm-één-betekenisprincipe gelden. 
Wanneer een taalgebruiker gaat twijfelen tussen dat en wat, en besluit om wat 
te kiezen omdat dat ‘beter’ klinkt, dan kan die keuze, vaak onbewust, gebaseerd 
zijn op een overeenkomst in de onbepaalde betekenis die wat in andere 
gebruiken heeft, en de onbepaaldheid die gevoeld wordt in de betreffende 
context.  

Mijn veronderstelling is dat er inderdaad taalgebruikers zullen zijn die de 
betekenisovereenkomst tussen de verschillende gebruiken van dat en wat zien; 
hoewel dit lang niet altijd en door iedereen gezien zal worden. In een zeker 
percentage van de gevallen waarin taalgebruikers twijfelen, zal dus de betekenis 
van dat en wat in andere gebruiken ‘doorklinken’. Omdat de keuze die door de 
twijfelende taalgebruikers wordt gemaakt, door anderen zonder verdere analyse 
kan worden overgenomen, is het dit gegeven dat aan de distributie van dat en 
wat in variatiecontexten de beperking oplegt dat die in overeenstemming moet 
zijn met het betekenisverschil dat geldt voor vragend wat en aanwijzend dat  

Hoe dit precies gebeurt, en welke overeenkomsten door taalgebruikers wèl 
en niet kunnen worden gezien, is een vraag voor verder onderzoek.  
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6.7 CONCLUSIES EN HYPOTHESEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

6.7.1 CONCLUSIES 

Ik heb in dit hoofdstuk laten zien dat door de aanname van een één-vorm-één-
betekenisprincipe twee aspecten van de dat-wat-verandering verklaard kunnen 
worden. Ten eerste verklaart de aanname dat er sprake is van één vorm wat de 
vormelijke overeenkomst tussen vragend en relatief wat. Ten tweede kunnen 
onder deze aanname bepaalde distributies tussen relatief dat en wat uitgesloten 
worden, namelijk die distributies die niet in overeenstemming zijn met het 
betekenisverschil tussen aanwijzend dat en vragend wat. Er is ook een aspect 
van de dat-wat-verandering dat niet door de aanname van een één-vorm-één-
betekenisprincipe verklaard kan worden, en dat is het feit dat de verandering 
één richting opgaat, dat wat steeds meer terrein wint ten koste van dat. 

In paragraaf 6.3 heb ik een voorkeur uitgesproken vóór het model van de 
Cognitieve Semantiek wanneer het erom gaat om de vormelijke overeenkomst 
tussen vragend en relatief wat te verklaren. Daarbij kondigde ik aan dat ik in de 
conclusies terug zou komen op de voor- en nadelen van de modellen van de 
Cognitieve Semantiek en de Analytische Taalkunde. 

Bij het verklaren van de vormelijke overeenkomst tussen vragend en relatief 
wat biedt het model van de Cognitieve Semantiek model de volgende voordelen 
boven het model van de Analytische Taalkunde: 

• Dit model biedt ruimte voor het naast elkaar bestaan van een relatieve en 
een vragende interpretatie van de wat-zin in een verder identieke context. 
Dit is binnen de Analytische Taalkunde niet goed mogelijk, omdat in die 
benadering verschillen in interpretatie in principe voortkomen uit 
verschillen in de context. 

• Dit model biedt ruimte voor verschillen tussen taalgebruikers, waarbij 
bijvoorbeeld de éne taalgebruiker wel een abstracte eenheidsbetekenis van 
wat afleidt, en een ander niet, of waarin de één in bepaalde contexten wèl 
een verschil tussen een vragende en een relatieve interpretatie kan 
waarnemen, waar de ander geen verschil ervaart. 
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Als we het model van de Cognitieve Semantiek nu proberen toe te passen op 
variatiecontexten, en veranderingen die daarin optreden, dan zien we het laatst 
genoemde voordeel ook hier van toepassing is: als één van de oorzaken voor 
taalverandering heb ik genoemd verschillen in het kunnen onderscheiden van 
contexten, en daarmee verschillen in toegepaste variant. Ook heb ik aangegeven 
dat taalgebruikers verschillen in de mate waarin ze het taalaanbod analyseren, en 
daarmee in de abstractheid van de betekenissen die ze afleiden. 

Het model van de Cognitieve Semantiek heeft echter een groot nadeel, 
waardoor de hypothese die ik heb opgesteld er niet uit afgeleid zou kunnen 
worden. Dit nadeel, dat besproken wordt door Kirsner (1991), houdt in dat het 
model geen beperkingen oplegt ten aanzien van de door taalgebruikers afgeleide 
en toegepaste betekenissen. Een taalgebruiker kan diverse betekenissen afleiden, 
maar niets hoeft. Onder deze aanname kan nooit verklaard worden hoe een 
één-vorm-één-betekenisprincipe gehandhaafd kan worden.  

Dit probleem is op te lossen door het model van de Cognitieve Semantiek 
te combineren met een hypothese die ik als oorzaak voor de handhaving van het 
één-vorm-één-betekenisprincipe heb aangewezen, namelijk: ‘er zullen 
taalgebruikers zijn die de betekenisovereenkomst tussen de verschillende 
gebruiken van dat en wat zien, hoewel dit lang niet altijd en door iedereen 
gezien zal worden’. Het toevoegen van deze beperking komt in feite neer op het 
toevoegen van een één-vorm-één-betekenisprincipe in de zin van de Analytische 
Taalkunde. Op deze wijze wordt een amalgaam van beide benaderingen 
verkregen dat zowel synchroon als diachroon verklarend is. 

6.7.2 HYPOTHESEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat het één-vorm-één-betekenisprincipe een 
aantal aspecten van de dat-wat-verandering kan verklaren. Ik geloof echter dat 
dit principe ook geldt voor andere varianten. Daarom wil ik de volgende 
hypothesen voor verder onderzoek opwerpen: 
 
hypothese 1 
Wanneer twee identieke vormen gebruikt worden in te onderscheiden 
functionele categorieën, dan dient dat verklaard te worden vanuit de aanname 
dat het hier gaat om één vorm, met meerdere, verwante betekenissen.  
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hypothese 2 
Wanneer een vorm gebruikt gaat worden in variatiecontexten, waarin per 
definitie die vorm in een ‘afgezwakte vorm’ zichtbaar is, dan zal de per definitie 
‘sterkere’ betekenis in niet-variatiecontexten beperkingen opleggen aan de 
distributie van de varianten in de variatiecontexten. De distributie zal dusdanig 
zijn dat die in overeenstemming is met het betekenisverschil dat waarneembaar 
is tussen de varianten in hun gebruik in niet-variatiecontexten. Dit blijft zo, ook 
wanneer er in de variatiecontexten verschuivingen optreden in de frequentie 
waarmee de varianten worden gebruikt; voorwaarde daarbij is wel dat de 
betekenis in de niet-variatiecontexten constant blijft. 
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Summary 

This thesis is about language change. It discusses a particular change in the 
Dutch language over the past six centuries which has affected the neuter free 
relative pronoun dat, which has gradually been replaced by the forms hetgeen 
and wat. 

The thesis discusses several aspects of this change. First, it contains a 
detailed description of the linguistic forms and the linguistic contexts involved. 
The description is accompanied by a linguistic analysis of the forms, which 
comprises both an analysis of the meaning of relative dat, hetgeen and wat and 
an analysis of the difference in interpretation between wat as a relative pronoun 
and wat as an interrogative pronoun. In addition to the description and the 
analysis, an attempt is made to develop a particular vision on language change in 
which the language user is the key figure.  

After an introduction in Chapter one, Chapter two contains a detailed 
description of the change in the use of the free relative pronouns dat, hetgeen 
and wat. The description is based on a corpus of Bible texts ranging from the 
fourteenth to the twentieth century, which proved ideal for studying language 
change because of its lack of change with respect to content. In addition, this 
chapter lends support to the generally accepted important role of reanalysis as a 
prerequisite for language change, by showing that the emergence of al wat 
alongside earlier al dat has to be attributed to a reanalysis of al. Al was first 
analysed as an antecedent, and hence took the non-free relative dat. After 
reanalysis of al as a mere quantifier, the relative pronoun was automatically 
analysed as a free relative pronoun and hence free relative wat became possible 
after al. Also, reanalysis of the combination hetgene dat, with hetgene as an 
antecedent and dat as a relative pronoun into hetgene as a free relative pronoun 
accompanied by an omissible subordinator dat made possible the use of hetgeen 
on its own as a free relative pronoun. 

Chapter three introduces a recurring theme in this thesis: the one-form-
one-meaning principle. This chapter seeks to demonstrate that one single 
meaning (‘selective’) can be attributed to English relative and interrogative 
which; similarly, the meaning ‘non-selective’ is attributed to what. This analysis 
solves the problem of the ‘deviant’ use of which and what in some cases, 
described in Quirk et al. 1985, thereby introducing another theme: the well-
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known fact that the categories of traditional grammar do not always constitute 
the relevant categories for linguistic analysis. Quirk et al. for example describe 
sentences like ‘Choose which you will’ as exceptions, since which is not used as a 
free relative pronoun anywhere else. In the present analysis, however, this 
sentence fits in neatly with the description of which as ‘selective’. 

Chapter four examines the difference in interpretation between 
interrogative and relative clauses. First, an attempt is made to arrive at a 
comprehensive definition of this difference. Secondly, careful examination 
shows that several factors contribute to the difference in interpretation, which 
therefore cannot be attributed solely to a difference in the main verb. Thirdly, 
in contrast to the traditional view, the claim is put forward that the difference 
in interpretation will not always be present. Finally, this chapter touches briefly 
on a theme which is elaborated in Chapter six: the importance of differences 
between language users. Language users will differ in their sensitivity to the 
distinction between interrogative and relative clauses and in the way they 
classify clauses in this respect. Differences in sensitivity are claimed to have led 
to the incidental classification of neuter relative clauses in Middle Dutch (which 
used relative dat) as interrogative clauses. This allowed occasional use of wat in 
these clauses which in turn led to reanalysis and the spread of relative wat. 

Chapter five provides further evidence for the claim that categories of 
traditional grammar do not always constitute the relevant categories for 
linguistic analysis. It examines the use of early Middle Dutch dat and (so) wat, 
and concludes that these two forms, although both belonging to the same 
traditional category of the neuter free relative, are in no way linguistic variants. 
This conclusion is supported by evidence from Old English, Old High German 
and the few Old Dutch fragments which have been handed down, in which the 
d-relative and (so)w-relatives are not variants either. Since language variation is a 
prerequisite for language change, the conclusion is that the change from relative 
dat to wat must have started after the Early Middle Dutch period. 

Finally, Chapter six discusses the role of the one-form-one-meaning 
principle in language variation and language change. It discusses the condition 
which must be fulfilled if the one unifying meaning attributed to forms like dat, 
wat, which and what is to play a role in language variation and language change. 
The basic assumption is that concepts resulting from linguistic analysis (in this 
case linguistic meanings and differences in interpretation) must in some way be 
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real and accessible to the language user. It is, however, very plausible that there 
will be huge differences between language users. For instance, it is most unlikely 
that all language users will recognize that interrogative wat and relative wat have 
the same linguistic meaning; nor will all language users perceive a difference in 
interpretation between a relative and an interrogative wat-clause. Yet there will 
be some language users who do perceive these linguistic similarities and 
differences. In that sense, the proposed linguistic meanings and differences in 
interpretation are real. Language change, then, occurs if the output resulting 
from the analysis of an individual is adopted as an (unanalysed) norm by other 
language users. The idea of ‘automatic’ mechanisms of language change is 
abandoned, since this presupposes that all language users act similarly. 

Yet it is possible to formulate a more modest law of language change which 
states that the analyses by the few and the adoption of the results as a norm by 
the many will necessarily lead to relative and other (e.g. interrogative) types of 
use of one form being semantically related. The hypothesis is formulated that if 
an existing language form comes into use in a variation context, then the use of 
that form in non-variation contexts will impose limitations on the possible 
distribution of the variants in the variation context. The distribution will be in 
accordance with the difference in meaning that exists between the language 
forms in the non-variation contexts. These restrictions remain valid through 
time, even if the frequencies with which the forms occur in the variation 
context change, granted that the meaning of the forms in non-variation 
contexts remains constant. 
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