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Verantwoording Verantwoording 

Bijj  het schrijven van dit proefschrift heb ik steeds dankbaar gebruik gemaakt 

vann het commentaar van Geert Koefoed, Wim Klooster en Joop van der Horst. 

Hoofdstukk 2, 'De geschiedenis van dat, wat en hetgeen in bijbelvertalingen', 

verscheenn eerder als artikel in Nederlandse taalkunde 2 (1997), p. 343-369. 

Dankk aan de redactieraad en de uitgever voor hun toesremming om het artikel 

inn mijn proefschrift op te nemen. Met dank aan de redactie van dit tijdschrift 

voorr commentaar op eerdere versies van dit hoofdstuk. Dank aan Evert Wattel 

diee de statistische berekeningen uitvoerde, en bij wie ik altijd terecht kon voor 

hulpp bij het analyseren van de data, en aan Pieter van Reenen voor het 

beschikbaarr stellen van en hulp bij het excerperen van het VU-corpus niet-

literairr l4e-eeuws Middelnederlands. Dank tot slot aan Karina van Dalen-

Oskamm voor het beschikbaar stellen van gegevens uit de elektronische versie van 

hethet corpus Gysseling. 

Bijj  het schrijven van hoofdstuk 3, 'Eén vorm, één betekenis? Een case 

studyy naar vragend en relatief gebruik van which en what' heb ik dankbaar 

gebruikk gemaakt van commentaar van Alied Blom, Els Elffers, Barbara Fasting, 

Jadrankaa Gvozdanovic en Wim Honselaar, 

Hoofdstukk 4, 'Over het interpretatieverschil tussen vragende en 

betrekkelijkee bijzinnen', verscheen eerder in E.H.C. Elffers-van Ketel, J.M. van 

derr Horst en W.G. Klooster (eds.), Grammaticaal spektakel: artikelen 

aangebodenaangeboden aan Ina Schermer- Vermeer bij haar aficheid van de Vakgroep 

NederlandseNederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: 

Amsterdamm University Press. P. 205-217. Ik dank de vakgroep Nederlands voor 

hunn toestemming om dit artikel in mijn proefschrift op te nemen. 

Tott slot bedank ik Mike Hannay voor zijn hulp bij het schrijven van de 

Summary. . 
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