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// Inleiding 

1.11 INLEIDIN G 

Ditt proefschrift gaat ovet taalverandering. De kern ervan wordt gevormd door 

dee beschrijving van een specifieke verandering die zich de afgelopen eeuwen 

heeftt voorgedaan in het Nederlands. Het gaat om een verandering bij het 

onzijdigee vrije relativum, waarbij de vorm dat meer en meer werd vervangen 

doorr de vormen hetgeen en wat. 

Inn dit proefschrift komen diverse aspecten van deze verandering aan de 

orde.. Allereerst is er een beschrijving van de verandering, waarin de betrokken 

vormenn en talige contexten nauwkeuriger in kaart worden gebracht. Deze gaat 

vergezeldd van een taalkundige analyse van de betrokken taalvormen. Dit houdt 

in:: een analyse van de betekenis van de betrokken relativa dat, hetgeen en wat, 

enn een analyse van het interpretatieverschil tussen wat als betrekkelijk 

voornaamwoordd en wat als vragend voornaamwoord. Tot slot wordt in het 

laatstee deel van dit proefschrift geprobeerd om een bepaalde visie op 

taalveranderingtaalverandering te ontwikkelen, In deze visie staat de taalgebruiker centraal. Ik 

betoogg dat de in taalkundige analyses vastgestelde concepten (in dit geval 

betekenissenn en interpretatieverschillen) op de één of andere manier voor 

taalgebruikerss reëel moeten zijn. De onderzoeker moet kunnen aangeven wat de 

waardee van de vastgestelde betekenissen en interpretatieverschillen is voor de 

taalgebruiker.. Mij n conclusie is dat het zeer aannemelijk is dat er grote 

verschillenn bestaan tussen taalgebruikers. Het is onwaarschijnlijk dat alle 

taalgebruikerss bijvoorbeeld inzien dat vragend wat en betrekkelijk wat dezelfde 

betekeniss hebben, of inzien dat er een verschil is in interpretatie tussen een 

vragendee en betrekkelijke wat-zm. Er zullen echter enige of meerdere 

taalgebruikerss zijn die dit wèl inzien. In die zin zijn de door mij vastgestelde 

betekenissenn en interpretatieverschillen reëel. Taalverandering ontstaat doordat 

dee resultaten van de analyses van enkelingen, de concrete output, door andere 

taalgebruikerss als (ongeanalyseerde) norm worden overgenomen. 

InIn het vervolg van deze inleiding geef ik eerst een samenvatting van de vijf 

hoofdstukkenn waaruit dit proefschrift is opgebouwd. Daarna bespreek ik het 
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belangg van dit proefschrift. Ik ga na voor welke bestaande inzichten dit 

proefschriftt een ondersteuning vormt, en welke nieuwe inzichten in dit 

proefschriftt naar voren komen. 

1.22 SAMENVATTIN G VAN DE HOOFDSTUKKEN 

1.2.11 SAMENVATTIN G VAN 'DE GESCHIEDENIS VAN DAT WATEN HETGEEN 

INN BIJBELVERTALINGEN' 

Inn het rweede hoofdstuk doe ik verslag van een kwantitatief onderzoek naar het 

gebruikk van het onzijdig relativum met ingesloten antecedent in een vijftal 

bijbeleditiess die tussen 1399 en 1951 verschenen. Wat ik per editie aantrof kan 

alss volgt worden samengevat: in de eerste editie (1399) wordt vrijwel uitsluitend 

datdat als relativum met ingesloten antecedent gebruikt; een enkele keer wordt wat 

aangetroffen,, meestal in de combinatie sowat, hetgeen komt nog niet voor. In de 

editiee van 1538 is het aandeel van wat sterk opgelopen, tot bijna éénderde; ook 

zienn we nu voor het eerst de combinatie betgene dat, in ééntiende van de 

gevallen,, waarin hetgene echter nog niet als relativum kan worden aangemerkt. 

Datt laatste is wel het geval in 1637 waarin hetgene en hetgene dat tezamen de 

meerderheidd vormen; dat en wat komen nu ongeveer even vaak voor, en nemen 

tezamenn 40 % voor hun rekening. In de editie van 1884 is dat vrijwel 

verdwenen,, terwijl het aandeel van hetgeen onveranderd zon 60 % vormt. Dat 

iss definitief verdwenen in 1951, en in deze editie stijgt het gebruik van wat tot 

zonn 70 % (zie tabel 1). 
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Tabell 1 
PercentagesPercentages onzijdige relativa in de bijbelvertalingen 

1399 9 

1538 8 

1637 7 

1884 4 

1951 1 

dat t 

87 7 

61 1 

20 0 

3 3 

--

wat t 

13 3 

29 9 

21 1 

38 8 

72 2 

hetqene e 

--

10 0 

7 7 

6 6 

. . 

dat t hetqeen n 

--

--

52 2 

53 3 

28 8 

Voorr het verloop van deze verandering zijn drie soorten oorzaken 

aanwijsbaar:: heranalyse, het opvullen van een ontstaan gat in het systeem, en 

eenn sociolinguïstische oorzaak. Heranalyse is verantwoordelijk voor het ontstaan 

vann de combinatie al wat. Aanvankelijk, in de editie van 1399, werd al gezien 

alss een 'echte' NP, en daarmee als antecedent: al kon (wat gebruikelijk was voor 

NPss in die periode) verbogen worden en het was mogelijk om alen relativum te 

scheiden.. In de editie van 1637 zijn beide mogelijkheden echter verdwenen, wat 

eropp wijst dat al niet langer als NP werd gezien. Dit ging samen met een 

verschuivingg van relativum dat (in die periode het enige mogelijke relativum na 

eenn antecedent) naar relativum wat (in die periode alleen mogelijk wanneer het 

antecedentt ontbrak). 

Heranalysee is ook de oorzaak van het ontstaan van relativum hetgeen. 

Wanneerr hetgeen voor het eerst gebruikt wordt, in de editie van 1538, is dat 

steedss in de combinatie hetgene dat, wat erop wijst dat hetgene in die periode als 

antecedentt werd gezien en dat als het relativum. Vanaf 1637 komt echter 

hetgeenhetgeen ook zonder dat voor, waaruit blijkt dat hetgeen fungeert als relativum 

mett ingesloten antecedent. Bovendien blijkt uit andere bronnen dat hetgeen in 

diee laatste periode ook voorkomt als relativum na een antecedent 

Dee oorzaak voor het eerste voorkomen van hetgene dat is van een geheel 

anderee orde. Preciezer gezegd gaat het niet om het ontstaan van de combinatie 

hetgenehetgene dat, want deze combinatie komt, zij het aanvankelijk zeer zelden, voor 

vanaff  het vroegste Middelnederlands. Het gaat om de plotselinge stijging van 

hett gebruik van hetgene dat in de 15e eeuw, waardoor hetgene dat vanaf de editie 

vann 1538 ook voorkomt in mijn bijbelcorpus. De oorzaak hiervan moet gezocht 
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wordenn in het wegvallen van de combinatie dien dat, tot die tijd de 

gebruikelijkee combinatie na een vootzetsel. In de loop van het 

Middelnederlandss treedt echter deflexie op, waardoor dien verdwijnt. In die 

gevallenn waar een verbogen vorm vereist is, met name na voorzetsels, wordt nu 

dee rol van dien dat overgenomen door hetgene dat, en later door hetgeen. 

Tott slot is een sociolinguïstische oorzaak aanwijsbaar voor de terugval van 

hett gebruik van hetgeen in de editie van 1951. Er zijn in die editie geen 

linguïstischee 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 

terugvall  van hetgeen moet gezocht worden in het feit dat hetgeen ervaren werd 

enn wordt als een taalvorm die hoort bij formeel taalgebruik. De terugval van 

hetgeenhetgeen past heel goed bij de algehele informalisering van de standaardtaal, en 

vann de taal in de bijbel, die sinds het eind van de 19e eeuw waargenomen kan 

worden. . 

Naarr mijn mening is het belang van het onderzoek dat in dit hoofdstuk 

beschrevenn wordt, gelegen in de volgende punten. Ten eerste laat dit onderzoek 

zienn hoe bruikbaar een bijbelcorpus is voor diachroon onderzoek dat zich 

uitstrektt over een zeer lange periode. Voor zover ik weet wordt het feit dat de 

inhoudd en formulering van bijbelteksten gedurende vele eeuwen maar 

nauwelijkss verandert, in diachroon onderzoek nauwelijks uitgebuit. Ik ken zelf 

slechtss één meerdere eeuwen omvattend onderzoek naar relativa dat gebaseerd is 

opp een (Engelstalig) bijbelcorpus (Montgomery 1989). Voor het Nederlands is 

mijj  geen diachroon onderzoek op basis van bijbelteksten bekend. Ten tweede 

brengtt dit onderzoek een verandering waarvan tot nog toe slechts zeer globaal 

bekendd was hoe deze verliep, nauwkeuriger in kaart. Deze studie vormt verder 

eenn ondersteuning voor de onder taalkundigen welbekende opvatting dat 

heranalysee een belangrijke oorzaak is van taalverandering. Tot slot laat deze 

studiee zien dat men zich bij de bestudering van taalverandering niet kan 

beperkenn tot intern-linguïstische verklaringen. Ook dit laatste is algemeen 

bekend,, maar in het diachronisch-taalkundig onderzoek wordt hier niet altijd 

naarr gehandeld. 

InIn dit tweede hoofdstuk stond de beschrijving van de verandering van het 

onzijdigee vrije relativum in het Nederlands centraal. Uit eetder onderzoek (Van 

derr Horst 1988) was reeds gebleken dat de pattonen waarlangs de verandering 
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vann de (vrije en antecedentgebonden) onzijdige relativa dat en wat zich voltrekt, 

niett willekeurig zijn. Van der Horst laat zien dat in iedere periode geldt dat wat 

bijj  'onbepaalde' antecedenten voorkomt, en dat bij 'bepaalde' antecedenten. Hij 

trektt vervolgens een parallel met vragend voornaamwoord wat en aanwijzend 

voornaamwoordd dat, waarvan ook gezegd kan worden dat wat als vragend 

voornaamwoordd 'onbepaalder' is dan dat als aanwijzend voornaamwoord. Van 

derr Horst concludeert dat er in feite sprake is van één woord wat, dat een aspect 

vann onbepaaldheid bezit, en één woord dat, dat een aspect van bepaaldheid bij 

zichh draagt. 

Hett onderzoek van Van der Horst was slechts gebaseerd op een klein 

corpus,, en had alleen betrekking op de pronomina dat en wat. Ter 

ondersteuningg van Van der Horsts conclusie dat relatief en aanwijzend dat 

verwantt zijn, en relatief en vragend wat eveneens, verrichtte ik een vergelijkbaar 

onderzoekk naar de Engelse pronomina which en what, die beide zowel relatief 

alss vragend voornaamwoord kunnen zijn. De resultaten hiervan staan 

beschrevenn in het derde hoofdstuk. 

1.2.22 SAMENVATTIN G VAN 'ÉÉN VORM, ÉÉN BETEKENIS? EEN CASE STUDY 

NAA RR VRAGEND EN RELATIEF GEBRUIK VAN WHICH EU WHAF 

Inn het derde hoofdstuk laat ik zien dat het mogelijk is om aan ieder van de wh-

woordenn which en what één betekenis toe te kennen, die van toepassing is op 

zowell  het vragend als het betrekkelijk voornaamwoord met die vorm. De 

betekeniss van which kan geformuleerd worden als: 'er is sprake van selectie uit 

eenn set'; what betekent: 'er is geen sprake van selectie uit een set'. Deze 

betekenissenn staan voor de verschillende typen gebruik nader gespecificeerd in 

tabell  2: 
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Tabell 2 
DeDe betekenis van which en what in verschillende typen gebruik 

vb_ _ 

a a 

b b 

c c 

d d 

e e 

f f 

g g 

h h 

i i 

j j 

typee gebruik 

vraag g 

vraag g 

bevel l 

bevel l 

onzelfstandige e 
relatievee zin 
mett antecedent 

onzelfstandige e 
relatievee zin 
mett ingesloten 
antecedent t 

zelfstandige e 
relatievee zin 
gaatt vooraf aan 
dee matrixzin 

zelfstandige e 
relatievee zin 
gaatt vooraf aan 
off onderbreekt 
dee matrixzin 

zelfstandige e 
relatievee zin 
gaatt vooraf aan 
off onderbreekt 
dee matrixzin 

zelfstandige e 
relatievee zin 
volgtt op 
matrixzin n 

relati--
vum m 

which h 

what t 

which h 

what t 

which h 

what t 

what t 

which h 

what t 

which h 

betekenis s 

selecteerr uit een set. 

selecteerr niet uit een 
set. . 

selecteerr uit een set. 

selecteerr niet uit een 
set. . 

err is geselecteerd uit 
eenn set. 

err is niet 
geselecteerdd uit een 
set. . 

selecteertt de zin 
waarnaarr verwezen 
wordtt niet uit een 
set. . 

selecteertt de zin 
waarnaarr verwezen 
wordtt uit een set. 

selecteertt de zin 
waarnaarr verwezen 
wordtt niet uit een 
set. . 

err is geselecteerd uit 
eenn set. 

voorbeeld d 

Whichh hand do people usually write 
withh (Karlberg 1954:21}? 

Whatt eye can stand such a sight 
(Karlbergg 1954:21)? 

Bee killed or kill; choose (decide) 
whichh you will [..]. (Karlberg 1954: 
33) ) 

Makee what noise you will with your 
tongues,, so it be not treason 
{Poutsmaa 1916: 962). 

Thee Bible, which has been 
retranslated,, remains a bestseller 
(Quirkk etal. 1985: 1247}. 

Whatt once took a century now took 
onlyy ten months {Collins COBUILD 
1991:1659) ) 

Whatt surprises me, he didn't inform 
hiss parents (naar Quirk et al. 1985: 

1117). . 

Marvinn and Terry - which is 
somethingg I'll never understand -
weree quarrelling within a month of 
theirr marriage and were separated 
withinn three months.{Quirk et al. 
1985:1120) ) 

onee poor girl who had either 
drownedd herself, or rather what was 
moree probable, had been drowned 
byy him (Jespersen 1954: 114) 

Colinn married my sister and 1 
marriedd his brother, which makes 
Colinn and me double in-laws (Quirk 
etal.. 1985: 1118} 
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Opp verschillende punten betekent deze indeling een vooruitgang ten opzichte 

vann eerdere studies. Ten eerste is de betekenisomschrijving van vragend which 

enn what nauwkeuriger dan de omschrijving van which als verwijzend naar een 

beperktee set en what als verwijzend naar een onbeperkte set, zoals dit onder 

meerr is gedaan door Quirk et al. Op deze laatste omschrijving bestaan een 

aantall  uitzonderingen, die dan ook als zodanig door Quirk et al. worden 

aangemerkt,, zoals het gebruik van which in retorische vragen zoals After all, 

whichh American has not heard of someone who, a few days after his or her annual 

check-up,check-up, suffered a heart attack?, waarin which verwijst naar een onbeperkte set 

(Quirkk et al. 1985:369-370). 

Quirkk et al. (1985: 371) zijn van mening dat vragend what in sommige 

gevallenn de vragende tegenhanger is van relatief which, namelijk in die gevallen 

waarinn vragend what een identificerende NP oproept als in What 's her husband? 

He'sHe's a film director, als tegenhanger van They thought he was a film director, 

whichh he was. In mijn indeling is er geen sprake van overeenkomst tussen 

vragendd what en relatief which, maar hangen juist vragend what en relatief what 

(respectievelijkk vragend which en relatief which) met elkaar samen. 

Doorr de indeling van de relativa volgens bovenstaande tabel, verdwijnen 

eenn aantal uitzonderingen die de meer traditionele indeling van Quirk et al. met 

zichh meebrengt. Zo brengen Quirk et al. gevallen van het type (c) onder bij de 

relatievee zinnen met ingesloten antecedent (mijn categorie f), en moeten dan 

constaterenn dat in (c) bij wijze van uitzondering which gebruikt kan worden 

(Quirkk et al.1985: 1057). Hoewel in (c) inderdaad sprake is van een relativum 

mett ingesloten antecedent, is in dit geval het feit dat er sprake is van een bevel, 

enn de overeenkomst tussen bevelen en vragen (waarin zowel what als which 

mogelijkk zijn), bepalend voor de keuze van het «/A-woord. 

Quirkk et al. maken een onderscheid tussen comment clauses (mijn 

categoriee g) en sentential relative clauses (mijn categorie h, i en j). Dit 

onderscheidd verhindert hen echter om recht te doen aan de semantische 

overeenkomstt 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 

clausee what gebruikt wordt en in de sentential relative clause which (Quirk et al. 

1985:: 1117-1120). In mijn indeling zijn deze problemen verdwenen: de 

semantischee overeenkomst is verantwoord door beide typen te beschouwen als 
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zelfstandigee relatieve zinnen; het gebruik van which en what is afhankelijk van 

dee positie van de relatieve zin, omdat die bepaalt of de zin waarnaar verwezen 

wordtt wel of niet uit een set wordt geselecteerd. 

Samengevatt is het belang van dit hoofdstuk dat het een voorbeeld toevoegt 

aann eerder verrichte analyses waarbij aan één vorm één betekenis wordt gehecht, 

overr woordsoortgrenzen heen (zie bijvoorbeeld Bolinger 1972, 1977; Garcia 

1985,, 1989; Garcia and Van Putte 1990; Kirsner and Van Heuven 1980, 

1988).. Het hoofdstuk laat het belang zien van een nauwkeurige omschrijving 

vann de toegekende betekenis. En het laat het belang zien van een goede indeling 

vann de diverse gebruiksgevallen van de betrokken taalvormen, die anders kan 

blijkenn te zijn dan wat men op grond van traditionele grammaticale indelingen 

zouu verwachten. 

InIn dit hoofdstuk is gekeken naar overeenkomsten in de diverse 

gebruiksmogelijkhedenn van which en de systematische verschillen met het 

gebruikk van what. Het bleek gerechtvaardigd om één vorm which te 

onderscheiden,, met een eigen, unieke betekenis, en één vorm what. Dit 

impliceertt bijv. dat het niet zinnig is om vragend which en relatief what met 

elkaarr in verband te brengen, zoals Quirk et al. deden. Het betekent echter niet 

datt er geen systematisch verschil zou kunnen bestaan tussen een relatieve 

interpretatiee (van hetzij which, hetzij what) en een vragende interpretatie. 

Intuïtieff  is een dergelijk verschil wel degelijk aanwezig. Over de aard van dit 

interpretatieverschill  gaat mijn vierde hoofdstuk. 

1.2.31.2.3 SAMENVATTIN G VAN 'OVER HET INTERPRETATIEVERSCHIL TUSSEN 

VRAGENDEE EN BETREKKELIJKE BIJZINNEN' 

Hett 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 

welkee aanwijzingen de context van de betrekkelijke bijzin levert voor de van 

toepassingg zijnde interpretatie. Ook ga ik na wat de betekenis van dit verschil is 

voorr taalgebruikers en welke consequenties dit heeft voor het optreden van 

taaivariatiee en -verandering. 

Hett onderscheidend kenmerk van vragende wat-zinnen is het volgende: 

Err is een (al dan niet geïmpliceerde) bij de handeling van het 

hoofdd werkwoord van de zin betrokken persoon die door de activiteit 
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waarr het werkwoord van de hoofzin naar verwijst achter de identiteit 

vann het door de wat-zin aangeduide komt (of die identiteit juist weer 

vergeet). . 

Relatievee wat-z\nnen worden gekenmerkt door de afwezigheid van een 

dergelijkee persoon. 

Welkee interpretatie in een concreet geval van toepassing is, is afhankelijk 

vann meerdere factoren; het werkwoord van de matrixzin speelt daarbij wel een 

rol,, maar is niet altijd beslissend. Er zijn weliswaar werkwoorden die een 

vragendee interpretatie uitsluiten (zoals in: Hij at wat men hem voorzette)^ maar 

dee werkwoorden die een vragende interpretatie toestaan, kennen daarnaast ook 

eenn relatieve interpretatie (vergelijk Ze ontdekte wat ik verborgen had). Andere 

aanwijzingenn voor de van toepassing zijnde interpretatie zijn onder meer: de 

positiee 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 

optredenn van er. We spraken over wat ons te doen stond (vragend of relatief) 

versuss We spraken erover wat ons te doen stond (vragend). 

Tott 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 

vragendee en relatieve interpretaties verschillen zullen bestaan, zowel tussen 

verschillendee taalgebruikers als tussen verschillende waarnemingen van één 

taalgebruiker.. De éne taalgebruiker zal dit verschil nog wel waarnemen waar een 

anderee geen verschil ziet, en dezelfde zin zal door de éne taalgebruiker een 

vragendee bijzin worden genoemd, terwijl een ander de zin als een betrekkelijke 

bijzinn beschouwt. 

Vann belang voor het optreden van taalverandering is verder dat 

taalgebruikerss in staat zijn om verschillende analogieën tussen zinnen te zien. 

Eenn taalgebruiker kan een onderscheid zien tussen vragende zinnen en relatieve 

zinnen.. Dit vermogen ligt ten grondslag aan het verschil in gebruikte inleider 

vann de bijzin in het Middelnederlands, namelijk wat voor vragende en dat voor 

betrekkelijkee bijzinnen. Een taalgebruiker kan ook een onderscheid zien tussen 

(vragendee en relatieve) zinnen zonder antecedent, en zinnen met antecedent. 

Hett is dit vermogen dat ervoor verantwoordelijk was dat wat in het 

Middelnederlandss ook gebruikt ging worden voor relatieve zinnen zonder 

antecedent.. Om het geheel nog te compliceren kan een taalgebruiker een 

analogiee zien tussen zinnen die beginnen met wat, maar ook tussen een dat-zin 
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enn een wat-zin met een gelijke functie, zoals in het huis dat/wat daar staat. Dit 

laatstee impliceert dat het één-vorm-één-betekenisprincipe soms wel opgaat, 

namelijkk in het eerste geval, en soms niet, namelijk in het laatste geval. 

InIn de reeks van de vijf inhoudelijke hoofdstukken neemt het vierde 

hoofdstukk niet alleen in numeriek opzicht een middenpositie in. In het tweede 

enn derde hoofdstuk stonden respectievelijk de beschrijving van het verloop van 

dee dat-wat- verander ing en de taalkundige analyse van de betekenis van which en 

whatwhat centraal. De vraag naar de rol van de taalgebruiker kwam niet aan de orde. 

Dezee vraag is van groot belang. Taalverandering treedt immers op doordat 

taalgebruikerss andere taalvormen gaan gebruiken, en een verklaring van de dat-

M^-veranderingg dient dan ook antwoord te geven op de vraag hoe het mogelijk 

wass dat taalgebruikers wat in een bepaalde context gingen gebruiken waar deze 

voorheenn niet voorkwam. Op dezelfde manier dient een analyse van which als 

'selectieff  pronomen' en what als 'niet-selectief pronomen' vergezeld te gaan van 

eenn beschrijving van de waarde die deze analyse heeft voor de taalgebruiker. 

InIn dit vierde hoofdstuk werd de taalgebruiker, zij het kort, geïntroduceerd. 

InIn het vijfde hoofdstuk staat de taalgebruiker centraal. Daar gaat het over de 

vraagg of de taalgebruiker in het Middelnederlands sowat en dat als varianten zag. 

1.2.44 SAMENVATTIN G VAN 'TAALVARIATI E ALS VOORWAARDE VOOR 

TAALVERANDERING:: WAAROM DE VERANDERING VAN RELATIEF DAT 

NAA RR U^47"PAS NA HET VROEGMIDDELNEDERLANDS BEGINT' 

Hett vijfde hoofdstuk gaat over de vraag of de onzijdige relativa met ingesloten 

antecedentt sowat en dat in het Vroegmiddelnederlands varianten waren. Op het 

eerstee gezicht lijk t het aannemelijk dat twee vormen die op dezelfde plaats in de 

syntactischee structuur van een zin gebruikt kunnen worden, varianten zijn. Ik 

laatt 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 

'tweee manieren om hetzelfde te zeggen'. Deze analyse wordt ondersteund door 

voorbeeldenn uit het Oudnederlands, Oudengels en Oudhoogduits, waarin w-

enn ^-relativa evenmin als varianten kunnen worden aangemerkt. 

Hett ontbreken van variatie tussen Vroegmiddelnederlands sowat en dat 

heeftt een belangrijke consequentie. Taaivariatie is namelijk een voorwaarde voor 
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taalverandering,, en dus ook voor de verandering van relatief dat naar wat. 

Omdatt in het Vroegmiddelnederlands niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, 

betekentt dit dat de verandering van relatief dat naar wat pas na het 

Vroegmiddelnederlandss begon. 

Binnenn de sociolinguïstiek is algemeen bekend dat functionele equivalentie 

(voorwaardee voor variatie) en gelijke syntactische functie lang niet altijd 

samengaan.. Dit hoofdstuk voegt ter ondersteuning van dit inzicht een 

voorbeeldd uit diachroon-taalkundig onderzoek toe. Ook wordt in dit hoofdstuk 

aandachtt gevraagd voor de datering van het begin van een verandering in een 

variatiecontext,, een aspect dat in maar weinig diachroon-taalkundig onderzoek 

aann de orde wordt gesteld. 

Ditt vijfde hoofdstuk gaf tezamen met het tweede hoofdstuk een 

beschrijvingg van de dat-wa/-verandering: het tweede hoofdstuk beschreef het 

verloopp van de verandering, terwijl in dit hoofdstuk geprobeerd werd het begin 

vann de verandering te dateren. Het derde en vierde hoofdstuk gingen over de 

vraagg of één vorm één betekenis heeft. Het derde hoofdstuk beantwoordde deze 

vraagg bevestigend: het is mogelijk om aan relatief which en vragend which 

dezelfdee betekenis toe te kennen, die verschilt van de betekenis van what. Het 

vierdee hoofdstuk liet zien dat het ook mogelijk is om aan één vorm, de bijzin 

diee begint met wat, twee interpretaties toe te kennen, een relatieve en een 

vragende.. Het wordt nu tijd om de dat-ŵ /-verandering te koppelen aan het 

één-vorm-één-betekenisprincipe,, om de vraag te stellen naar de rol van het één-

vorm-één-betekenisprincipee in de <^z/-ït>tf/-verandering. Dit wordt gedaan in het 

zesdee en laatste hoofdstuk. 

1.2.55 SAMENVATTIN G VAN ' H ET ÉÉN-VORM-ÉÉN-BETEKENISPRINCIPE IN 

TAALVARIATI EE EN TAALVERANDERING' 

Hett laatste hoofdstuk gaat over het één-vorm-één-betekenisprincipe in 

taaivariatiee en taalverandering. In dit hoofdstuk laat ik zien dat het aannemen 

vann een één-vorm-één-betekenisprincipe zowel zinnig als plausibel is. De 

aannamee is zinnig, omdat men met behulp van een één-vorm-één-

betekenisprincipee een tweetal aspecten van het gebruik van vragende en 

relatievee zinnen kan verklaren, namelijk de overeenkomst tussen vragend en 

relatieff  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 

handelingenn van taalgebruikers. 

Wanneerr men aanneemt dat er naast een vragend voornaamwoord wat een 

apartt betrekkelijk voornaamwoord wat bestaat, wanneer men dus aanneemt dat 

hierr sprake is van twee homoniemen, dan heeft men geen verklaring voor de 

overeenkomstt in vorm tussen de twee voornaamwoorden. De aanname dat het 

hierr gaat om één vorm wat, met één abstracte, of meerdere verwante, 

betekenissen,, kan dit wel verklaren. Erg veel verder komt men met een 

dergelijkee aanname niet, ware het niet dat de aanname van het bestaan van één 

vormm 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. 

Dee genoemde betekenissen zijn goed toepasbaar op het gebruik van wat in 

vragen,, dat immers veronderstelt dat er iets onbekend en dus onbepaald is; ook 

iss het toepasselijk om het aanwijzende dat, dat naar iets bekends, iets bepaalds, 

verwijstt als 'bepaald' te omschrijven. 

Spectaculairderr is dat deze betekenissen ook van toepassing zijn op relatief 

datdat en wat. Wat wordt gebruikt in de meest 'onbepaalde' contexten, namelijk 

diee waar het antecedent ontbreekt of bestaat uit een onbepaalde constituent; dat 

komtt voor in de meest 'bepaalde' contexten, waarin het antecedent bestaat uit 

eenn 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, 

namelijkk die waar het antecedent ontbreekt; tegenwoordig is wat het meest 

gebruiktee relativum, maar het komt nog het minste voor in de meest 'bepaalde' 

contexten,, die waar het antecedent bestaat uit een zelfstandig naamwoord 

voorafgegaann door een bepaald lidwoord 

Hett tweede doel van dit hoofdstuk is te laten zien dat het aannemen van 

eenn één-vorm-één-betekenisprincipe plausibel is, omdat het principe voortvloeit 

uitt handelingen van taalgebruikers. Maar eerst dient vastgesteld te worden dat 

heell  veel handelingen van taalgebruikers in variatiecontexten niet bijdragen tot 

hett ontstaan van een verdeling waarbij wat in de meest 'onbepaalde' contexten 

wordtt gebruikt en dat in de meest 'bepaalde'. Een taalgebruiker kan 

bijvoorbeeldd in een bepaalde context wat (gaan) gebruiken, omdat hij dat 

iemandd anders in een vergelijkbare context heeft horen doen. Wat kan hier als 

normm worden overgenomen zonder dat de taalgebruiker een relatie legt met de 
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betekeniss van vragend wat. Ook kan een taalgebruiker in een bepaalde relatieve 

contextt wat gaan gebruiken omdat hij een overeenkomst ziet tussen die context 

enn een ander type context waarin hij al wat gebruikte; ook hier speelt de notie 

'onbepaaldheid'' geen rol. 

Alleenn wanneer bij de keuze van het relativum het gebruik van wat in 

anderee contexten, in het bijzonder in vragende contexten, wordt betrokken, kan 

ditt leiden tot het gebruik van wat in meer 'onbepaalde' contexten. Wanneer een 

taalgebruikerr 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 

overeenkomstt die de taalgebruiker ervaart met het 'onbepaalde' vragende wat. 

Mij nn veronderstelling is dat er inderdaad taalgebruikers zullen zijn die de 

betekenisovereenkomstt tussen de verschillende gebruiken van dat en wat zien, 

hoewell  dit lang niet altijd en door iedereen gezien zal worden. In een zeker 

percentagee van de gevallen waarin taalgebruikers twijfelen, zal dus de betekenis 

vann dat en wat in andere contexten 'doorklinken'. Omdat de keuze die door de 

twijfelendee taalgebruikers wordt gemaakt, door anderen zonder verdere analyse 

kann worden overgenomen, is het dit gegeven dat aan de distributie van dat en 

watwat in variatiecontexten de beperking oplegt dat die in overeenstemming moet 

zijnn met het betekenisverschil dat geldt voor vragend wat en aanwijzend dat. 

Hoewell  in dit hoofdstuk de bruikbaarheid van het aannemen van een één-

vorm-één-betekenisprincipee is aangetoond, zijn er ook beperkingen. Ten eerste 

iss in dit hoofdstuk de bruikbaarheid van een één-vorm-één-betekenisprincipe 

aangetoondd in een specifieke situatie, namelijk in een situatie van variatie tussen 

tweee taalvormen die beide als varianten blijven bestaan, en waarbij 

frequentieveranderingenn tussen beide varianten optreden. In dit hoofdstuk 

wordtt niet ingegaan op de vraag of een één-vorm-één-betekenisprincipe ook van 

toepassingg zou zijn voor het verklaren van het verdwijnen van één van de 

varianten,, of voor het optreden van betekenisverandering bij één van de 

varianten. . 

Eenn tweede beperking is dat het door mij beschreven één-vorm-één-

betekenisprincipee niet kan verklaren waarom verandering in frequentie tussen 

tweee varianten gradueel verloopt, waarom de éne variant, in dit geval wat, 

langzaamm terrein wint op de andere variant. 

Hett één-vorm-één-betekenisprincipe in dit hoofdstuk heeft betrekking op 

dee verandering van relatief dat naar wat. Op het einde van dit hoofdstuk 
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wordenn twee hypothesen geformuleerd voor vergelijkbare veranderingen. Deze 

hypothesenn luiden als volgt: 

hypothesee 1. Wanneer twee identieke vormen gebruikt worden in te 

onderscheidenn functionele categorieën, dan dient dat verklaard te worden 

vanuitt de aanname dat het hier gaat om één vorm, met meerdere, verwante 

betekenissen. . 

hypothesee 2. Wanneer een vorm gebruikt gaat worden in variatiecontexten, 

waarinn per definitie die vorm in een 'afgezwakte vorm' zichtbaar is, dan zal de 

perr definitie 'sterkere' betekenis in niet-variatiecontexten beperkingen opleggen 

aann de distributie van de varianten in de variatiecontexten. De distributie zaJ 

dusdanigg zijn dat die in overeenstemming is met het betekenisverschil dat 

waarneembaarr is tussen de varianten in hun gebruik in niet-variatiecontexten. 

Ditt blijf t zo, ook wanneer er in de variatiecontexten verschuivingen optreden in 

dee frequentie waarmee de varianten worden gebruikt; voorwaarde daarbij is wel 

datt de betekenis in de niet-variatiecontexten constant blijft . 

1.33 BELANG VAN DIT PROEFSCHRIFT 

Inn deze paragraaf ga ik na voor welke bestaande inzichten dit proefschrift een 

ondersteuningg vormt, en welke nieuwe inzichten in dit proefschrift naar voren 

komen. . 

Tenn eerste vormt dit proefschrift een ondersteuning voor het idee dat aan 

éénn vorm één betekenis toegekend kan worden. Dit idee is reeds in vele eerdere 

studiess voor diverse taalvormen uitgewerkt. Ook laat dit proefschrift zien dat 

hett lastig kan zijn om een goede betekenisomschrijving te geven, zoals ik liet 

zienn in het hoofdstuk over which en what. De betekenisomschrijving die Quirk 

ett al. hanteerden voor vragend which en what ('verwijzing naar een beperkte 

respectievelijkk onbeperkte set') bleek te leiden tot een aantal uitzonderingen, die 

bijj  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 

datt daarmee de distributie van de betrokken vormen in variatiecontexten 

verklaardd kan worden: dat komt als relativum voor in 'bepaalde' contexten, wat 
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inn 'onbepaalde'; which wordt gebruikt wanneer geselecteerd wordt uit een set, 

whatwhat wanneer niet geselecteerd wordt uit een set. 

Tenn tweede ondersteunt dit proefschrift het binnen de sociolinguïstiek 

algemeenn bekende inzicht dat de relevante indeling van contexten bij de studie 

vann taaivariatie en -verandering soms een heel andere is dan de traditionele 

indelingg in woordsoorten en zinsdelen. Zo blijkt aan de vorm wat één betekenis 

toegekendd te kunnen worden over de grenzen van de woordsoorten heen. En 

voorr de keuze tussen which en what is het relevant om te weten of de 

betrekkelijkee bijzin object is van een bevel, want in dat geval wordt de keuze op 

dezelfdee manier gemaakt als in vragen, en is het irrelevant dat which en what 

volgenss de traditionele woordsoortenindeling relativa zijn. Ook het onderscheid 

datt Quirk et al. maakt tussen comment clauses en sentential relative clauses 

blijk tt voor de keuze tussen which en what niet van belang. Dat de traditionele 

indelingg niet altijd relevant is, mag ook blijken uit het feit dat twee vormen die 

behorenn tot dezelfde syntactische categorie nog geen varianten hoeven te zijn. In 

hett Vroegmiddelnederlands zijn sowat en dat beide betrekkelijke 

voornaamwoordenn met ingesloten antecedent, maar het zijn geen varianten. Tot 

slott is het voor sommige taalveranderingen noodzakelijk dat taalgebruikers over 

dee woordsoortgrenzen heen kijken. Als taalgebruikers niet op zeker moment een 

verwantschapp hadden waargenomen tussen relatieve zinnen met ingesloten 

antecedentt (waarin aanvankelijk uitsluitend dat gebruikt kon worden) en 

vragendee wat-zmnen, dan zou het optreden van de dat-̂ ^-verandering 

onverklaarbaarr zijn geweest. 

Hett derde inzicht dat door dit proefschrift wordt ondersteund is dat 

heranalysee een belangrijke oorzaak is voor het ontstaan van taalvatiatie. Het is 

dee heranalyse van al, dat aanvankelijk gezien werd als antecedent van relativum 

dat,dat, als een bepaling bij een relativum met ingesloten antecedent, die het 

mogelijkk maakte dat naast al dat ook al wat mogelijk werd. En het is de 

heranalysee van hetgene dat van antecedent hetgene + relativum dat tot relativum 

mett ingesloten antecedent hetgeen + voegwoord dat, die het mogelijk maakte dat 

hetgeenhetgeen ook zelfstandig als relativum ging functioneren, en een variant werd van 

datdat en wat. In dit proefschrift wordt niet besproken hoe na het 

Vroegmiddelnederlandss sowat en dat varianten werden. Ik vermoed dat hierbij 

hett volgende een rol heeft gespeeld: het is denkbaar dat taalgebruikers in sowat 
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dee vormen so en wat hebben herkend, waarbij so een vorm is die het onbepaalde 

karakterr van wat versterkt. Een dergelijke analyse maakt het mogelijk om so als 

toevoegingg weg te laten. Het resultaat is een betrekkelijke bijzin met wat, die 

minderr 'onbepaald' aanvoelt dan een betrekkelijke bijzin met sowat. Naar 

analogiee hiervan wordt het dan mogelijk om «^/-zinnen te maken die zoveel 

vann hun 'onbepaalde' karakter hebben verloren, dar ze gezien worden als variant 

vann de relatieve dat-zmnen. 

Eenn minder bekend inzicht dat uit dit proefschrift naar voren komt, is dat 

verschillenn tussen taalgebruikers essentieel zijn voor het begrijpen van 

taalverandering.. Verschillen tussen taalgebruikers zijn van belang voor het 

ontstaann van heranalyse: waar de één hetgeen nog zier als antecedent van dat, 

heeftt de ander het geanalyseerd als relativum met ingesloten antecedent. 

Taalgebruikerss verschillen ook in hun analyse van contexten: wat de één 

beschouwtt als een relatieve bijzin, wordt door een ander mogelijk voor een 

vragendee bijzin gehouden. Hiermee samenhangend verschillen taalgebruikers in 

dee analogieën die ze zien. De één zal een overeenkomst zien tussen een 

betrekkelijkee bijzin met ingesloten antecedent en een vragende bijzin; de ander 

ziett in hetzelfde geval meer overeenkomst tussen een betrekkelijke bijzin met 

ingeslotenn antecedent en een betrekkelijke bijzin met expliciet antecedent. De 

énee taalgebruiker zal 'gevoeliger' zijn voor een bepaald onderscheid dan de 

ander;; waar de één vragende en betrekkelijke interpretatie van een bijzin uit 

elkaarr kan houden, ziet een ander geen verschil. En tot slot zullen taalgebruikers 

verschillenn in de mate waarin ze het taalaanbod analyseten. De één zal 'wat er 

ookk gebeurt...' als norm overnemen, terwijl een ander dit in verband brengt met 

anderee relativa met ingesloten antecedent. 

Hett feit dat er soms aanzienlijke verschillen bestaan tussen taalgebruikers is 

medee de oorzaak van de volgende conclusie, dat er geen door de taalgebruikers 

inn gang gehouden 'automatische' taalveranderingsmechanismen bestaan. Ik 

bedoell  hiermee dat ik theorieën als die van Keiler (1990) en Garcia (1985) en 

(1989),, waarin taalverandering ontstaat als gevolg van het feit dat taalgebruikers 

steedss vergelijkbaar reageren, verwerp. Een voorbeeld hiervan is dat 

taalgebruikerss in twijfelgevallen steeds voor de communicatief minst complexe 

vormm zouden kiezen. Dit veronderstelt onder meer dat taalgebruikers besef 

hebbenn van de communicatieve complexiteit van een taalvorm, dat voor iedere 

taalgebruikerr dezelfde vorm communicatief het meest complex is, en dat de 
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taalgebruikerr dit inzicht in concrete gevallen zal toepassen. Dit gedrag van 

taalgebruikerss zou er op den duur toe leiden dat de communicatief het meest 

complexee wordt verdrongen door de communicatief het minst complexe vorm. 

Vanuitt mijn visie echter zullen taalgebruikers verschillen in óf zij een verschil 

zienn in complexiteit, welke vorm voor hen het meest complex is, en de mate 

waarinn zij dit inzicht toepassen. Daarmee geef ik ook het idee dat 

taalveranderingg automatisch in één bepaalde richting gaat, en dus 

onomkeerbaarr is, op. 

Err is een tweede taalveranderingsmechanisme dat ik opgeef, en dat is dat 

taalveranderingg steeds, voor ieder individu opnieuw, plaatsvindt door 

heranalyse.. Ik geef daarmee een aanvulling op het beroemde schema van 

Andersenn (1973). Ik ben het eens met Andersen dat heranalyse ten grondslag 

ligtt aan taalverandering. Voor sommige taalgebruikers is het schema van 

Andersenn dan ook een juiste weergave. Taalgebruikers kunnen echter verschillen 

inn het soort analyses dat ze maken en de 'diepte' van hun analyses. Daardoor is 

hett schema van Andersen niet op alle taalgebruikers van toepassing. 

Dee aanname van taalveranderingsmechanismen als de bovengenoemde is 

niett langer nodig, wanneer men inziet dat het doordringen van een taalvorm in 

nieuwee contexten voor een belangrijk deel geschiedt doordat taalgebruikers het 

gebruikk van een vorm in een bepaalde context als norm overnemen. Dus waar 

dee één al heranalyseert als bepaling bij een relativum met ingesloten antecedent, 

enn op grond daarvan al wat produceert, zal een tweede dit al wat overnemen 

zonderr verdere analyse. De verbreiding van een taalvorm geschiedt dus door een 

combinatiee van heranalyse en het overnemen van het resultaat van heranalyse 

alss norm. Er zijn meer factoren die bijdragen aan de verbreiding van een vorm. 

Zoo liggen taainormen niet geheel vast, waardoor het mogelijk is dat een 

taalgebruikerr door een zelf afgeleide norm toe te passen een vorm in een context 

gebruiktt waar die vorm tot dan toe niet voorkwam. 

Hett lijk t alsof in mijn visie iedere wetmatigheid in taalverandering ontkend 

wordt.. Dit is echter niet zo. In 'het één-vorm-één-betekenisprincipe in 

taaivariatiee en taalverandering' formuleer ik een, zij het bescheiden, wet, die 

zegtt er taalgebruikers zullen zijn (maar niet iedereen altijd) die de overeenkomst 

zullenn zien tussen vragend en relatief wat. De betekenis van vragend wat zal 

'doorklinken'' bij het ontstaan voor normen voor het gebruik van relatief wat. 

Ditt leidt ertoe dat de distributie van relatief wat en dat in overeenkomst zal zijn 
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mett de betekenis van vragend wat en aanwijzend dat, en daarom kan op grond 

vann de betekenis van vragend wat en aanwijzend dat voorspeld worden dat 

bepaaldee distributies van relatief wat en dat niet zullen voorkomen. 

Tott slot komt uit dit proefschrift een bepaalde visie op betekenis naar 

voren.. Dit is niet de binnen de Form Content Analysis en Analytische 

Taalkundee 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 

vaststaandd gegeven, en is strikt genomen ook niet benoembaar. Ik heb aan de 

vormm wat de betekenis 'onbepaald' toegekend, maar men zou hier tegenin 

kunnenn brengen dat dit ook de betekenis is van het woord onbepaald, wat toch 

ietss anders betekent dan wat. Betekenis is niet iets dat vaststaat, maar iets dat 

menn te eniger tijd af zou kunnen leiden. Iemand zou op zeker moment kunnen 

zienn dat zowel vragend als relatief wat iets onbepaalds hebben. Het zien van 

verwantschapp kan echter ook zonder dat iemand de overeenkomst kan 

benoemen.. Het formuleren van een abstracte betekenis als 'onbepaald' voor wat 

iss in mijn visie dan ook een samenvatting van de overeenkomst tussen relatief 

enn vragend wat. Deze samenvatting kan nuttig zijn, bijvoorbeeld wanneer men 

iemandd de overeenkomst tussen relatief en vragend wat wil laten zien. Omdat 

betekeniss niet vaststaat, staat ook de formulering ervan niet vast. De 

formuleringg van een betekenis dient aangepast te zijn aan het doel ervan. Om 

hett verschil tussen dat en wat duidelijk te maken volstaan de formuleringen 

'bepaald'' en 'onbepaald'; wanneer men het verschil onderzoekt tussen wat en 

ietsiets is mogelijk een andere formulering doeltreffender. 


