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55 Taaivariatie als voorwaarde voor taalverandering: 
waaromwaarom de verandering van relatief dat naar wat pas na 
hethet Vroegmiddelnederlands begint. 

5.11 INLEIDIN G 

Inn het Nederlands doet zich sinds een aantal eeuwen een verandering voor 

waarbijj  het relativum dat wordt verdrongen door relativum wat, vergelijk 

bijvoorbeeld: : 

(228)) Waer um heyt ghi mi heer, heer, ende en doet niet dat ie segghe? 

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

(229)) Wat noemt gij Mi j Here, Here, en doet niet wat ik zeg? (Lucas 6:47; 

Bijbel;; vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, 

1951). . 

Inn 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; 

datt sal men berechten bin middelburg, ende bi der chore van 

middelburgg (Gysseling I 56.44). 

(231)) Nochtan Grimbeert, comme ie daer/ Onder des conincs ghesinde,/ Dat 

iee binnen den hove vinde,/ Es up mi verbolghen al (Reynaert 1396). 

Dee vraag die in dit hoofdstuk behandeld zal worden is of het naast elkaar 

voorkomenn van dat aan de ene kant en wat, sowat, sowatso en watso (voortaan 

voorr het gemak samengevat als (so)wat(so)) aan de andere kant betekent (1) dat 

datdat en (so)wat(so) in het Vroegmiddelnederlands beschouwd kunnen worden als 

variantenn (in de betekenis die deze term heeft binnen de sociolinguïstiek) en (2) 
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datt de dat-wat-verandering in het Vroegmiddelnederlands reeds in gang gezet 

was.. Ik zal betogen dat geen van beide het geval was. 

InIn diachroon taalkundig onderzoek naar taalverandering in 

variatiecontextenn wordt doorgaans niet of nauwelijks aandacht besteed aan deze 

tweee vragen. Ik zie hiervoor twee redenen. De eerste is dat er in historische 

grammatica's,, die voor de historisch-taalkundige een belangrijkere bron van 

informatiee vormen dan moderne grammatica's voor de modern-taalkundige, 

weinigg aandacht is voor deze vraag. Historische grammatica's hebben als 

voornaamstee doel de beschrijving van oudere taaifasen, en zijn doorgaans 

gebaseerdd op de traditionele indeling in zinsdelen en woordsoorten. Of twee 

taalelementenn binnen één zinsdeel- of woordsoortcategorie wel of geen 

sociolinguïstischee varianten zijn is een vraag naar het oordeel van taalgebruikers. 

Ditt is echter voor de beschrijving van de oudere taaifasen vaak minder relevant. 

Dee tweede reden is dat historisch-taal kundig onderzoek naar 

taalveranderingg in variatiecontexten zich doorgaans beperkt tot de stadia waarin 

allee (doorgaans twee) betrokken taalelementen reeds of nog in de taal aanwezig 

zijn.. Wat men bestudeert is frequentieverschuivingen die zich tussen de 

betrokkenn taalelementen voordoen, en men tracht de factoren die deze 

frequentieverschuivingenn beïnvloeden te achterhalen. Hier geldt dat voor de 

beantwoordingg van de vraag welke factoten op de frequentieverschuivingen van 

invloedd waren niet relevant is om te weten of de betrokken taalelementen 

variantenn waren. Zou men bij het onderzoek de stadia betrekken waarin één of 

meerderee van de betrokken taalelementen nog niet in de taal aanwezig zijn, dan 

zouu dat er eerder toe leiden dat men zich afvraagt hoe de betrokken 

taalelementenn varianten zijn geworden; daarmee wordt de weg geopend naar de 

vraagg vanaf welk moment de betrokken taalelementen varianten zijn. 

Uitt sociolinguïstisch onderzoek is bekend dat taaivariatie een voorwaarde is 

voorr taalverandering. Pas wanneer taalgebruikers taalelement a en taalelement b 

zienn als twee manieren om hetzelfde te zeggen, worden a en b inwisselbaar, en 

ontstaatt de mogelijkheid dat taalgebruikers b zullen gebruiken waar ze voorheen 

aa hanteerden. Dit geldt uiteraard ook voor de verandering van dat naar wat. pas 

wanneerr taalgebruikers relativum dat en relativum wat zien als twee 

verschillendee manieten om hetzelfde te zegen, kunnen taalgebruikers wat in 

plaatss van dat gaan gebruiken, en kan er een verandering van dat naar wat 

optreden. . 
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Ikk zal betogen dat taalgebruikers van het Vroegemiddelnederlands 

relativumm dat en wat NIET als varianten zagen. Dit impliceert dat relativum dat 

enn wat in het Vroegmiddelnederlands niet inwisselbaar waren. En dus was er in 

hett Vroegmiddelnederlands nog geen sprake van een verandering van relatief 

datdat naar wat. Het begin van de dW-wtff-verandering moet dus na het 

Vroegmiddelnederlandss worden gedateerd. Het opvallende aan deze datering 

vann het begin van de dat-̂ ^/-verandering is dat die afwijkt van de datering die 

menn zou verkrijgen wanneer men het voorkomen van beide vormen als 

relativumm als criterium zou hebben gekozen. In dat geval zou de verandering 

vann dat naar wat reeds in het Vroegmiddelnederlands aan de gang zijn, omdat 

beidee vormen toen al als relativum voorkwamen. 

Uitt het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat sowat en dat in een 

periodee na het Vroegmiddelnederlands varianten zijn geworden: variatie is een 

voorwaardee voor verandering, en er heeft in het Nederlands een verandering 

vann dat naar wat plaatsgevonden. De vraag rijst dan hoe dat en wat varianten 

zijnn geworden. Deze vraag zal ik in dit hoofdstuk niet trachten te 

beantwoorden.. Belangrijk is dat het ontstaan van deze vraag een noodzakelijk 

gevolgg is van de door mij aangehangen visie dat dat en wat in het 

Vroegmiddelnederlandss geen varianten waren 

Di tt hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 5.2 ga ik nader in op de 

statuss van varianten en op het bestaan van taaivariatie als voorwaarde voor 

taalverandering.. Paragraaf 5.3 beschrijft een klein onderzoek naar het 

Vroegmiddelnederlands.. Voor een kleine set 13-eeuwse data maak ik 

aannemelijkk dat daarin relatief /̂ en wat hoogstwaarschijnlijk geen varianten 

waren.. Deze observatie ondersteun ik vervolgens in paragraaf 5.4 met gegevens 

uitt grammatica's van het Oudengels, Oudhoogduits en Oudnederlands. Op 

basiss van uitspraken van de grammatici over deze gegevens maak ik aannemelijk 

datt ook hier waarschijnlijk gold dat d- en if-relativa geen varianten waren. 

Paragraaff  5-5 bevat de conclusies. 

5.22 D E STATUS VAN VARIANTEN 

Vann varianten wordt gesproken wanneer een taalelement a en een taalelement b 

Verschillendee 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 

discussiee in dit hoofdstuk niet van belang; men kan denken aan woorddelen, 

woorden,, zinnen. 

InIn het algemeen gaat men ervan uit dat a en b varianten zijn wanneer de 

taalgebruikertaalgebruiker a en b ziet als verschillende manieren om hetzelfde te zeggen. Wat 

taalgebruikerss als varianten zien, zo wordt algemeen erkend, hoeft niet altijd 

overeenn te komen met wat taalkundigen op grond van een zelfde 

waarheidswaardee of referentièle betekenis als varianten zouden aanmerken. 

Hett verband tussen taaivariatie en taalvetandering 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 

wordtt het mogelijk dat er op den duur een verschuiving optreedt in de 

frequentiee van a en b, en kan er dus taalverandering optreden. Omgekeerd: 

wanneerr de taalgebruiker a en b niet ziet als equivalenten, dan is er geen 

vervangingg van a door b mogelijk, en kan er dus geen verschuiving optreden in 

dee frequentie van a en b, en dus kan er geen sprake zijn van een taalverandering. 

Hoewell  ik deze visie grotendeels onderschrijf, wil ik een aantal kenmerken 

vann variatie benadrukken, die doorgaans minder aandacht krijgen. Ten eerste 

will  ik benadrukken dat in mijn visie variatie tussen a en b geen synchroon 

vaststaandd gegeven is; het is niet zo dat op zeker tijdstip a en b varianten 'zijn'. 

Variatiee is iets dat zich in een bepaalde situatie al dan niet voor kan doen. 

Taalgebruikerss kunnen één taalelement bij verschillende categorieën 

onderbrengen,, kunnen bijv. de éne keer overeenkomst zien tussen a en b, de 

volgendee keer tussen a en c. Ook kan de één een overeenkomst of juist een 

verschill  zien dat de ander niet ziet. Met andere woorden: wat de éne 

taalgebruikerr de éne keer ziet als varianten, hoeft een andere taalgebruiker een 

anderee keer niet als varianten te zien. 

Belangrijkk is nu dat het voor het optreden van een verandering van a naar b 

niett noodzakelijk is dat alle taalgebruikers altijd a en b als varianten zien. Dus 

wanneerr taalgebruiker X a en b als equivalenten ziet, impliceert dat dat voor X a 

enn b inwisselbaar zijn. Maar wanneer nu X b gebruikt waar voorheen alleen a 

mogelijkk was, dan kan een taalgebruiker Y b horen, en denken dat in die 

contextt b gebruikt dient te worden, zonder dat Y a als variant van b ziet. Om b 

inn plaats van a te gebruiken is het dus niet noodzakelijk dat Y zelf a en b als 
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variantenn ziet. Wat nodig is, is dat er iemand is die te eniger tijd a en b als 

variantenn ziet, en op grond daarvan b in plaats van a gebruikt. 

InIn de inleiding heb ik gesteld dat ik zal laten zien dat de 

Vroegmiddelnederlandsee taalgebruiker sowat en dat niet als varianten zag, en 

datt het begin van de dat-wat-verandenng dus na het Vroegmiddelnederlands 

moett worden gedateerd. In mijn bijgestelde definitie van taaivariatie betekent 

datt dat ik zal laten zien dat er waarschijnlijk geen Vroegmiddelnederlandse 

taalgebruikerss waren die te eniger tijd (so)wat(so) en dat als varianten zagen. Om 

datt aannemelijk te maken zal ik laten zien dat in het Vroegmiddelnederlands 

(so)wat(so)(so)wat(so) en dat niet als varianten gezien konden worden. 

5.33 RELATIEF DATEN (SO)WAT\N H ET 13E-EEUWS MIDDELNEDERLAND S 

Eenn eerste aanwijzing dat relatief (so)wat(so) en dat in het 

Vroegmiddelnederlandss geen varianten zijn, kan ontleend worden aan Bossuyt 

(1987:: 43). Bossuyt spreekt hier over een verschil in distributie tussen w-

vormenn 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 

doenn weven. Die hier iegen dade; he verborde twerc. 

Hett distributieverschil bestaat er in dit voorbeeld, aldus Bossuyt, uit dat de w-

constructiee aan het begin van een nieuwe alinea staat, de demonstratief-

constructiee staat middenin de alinea. Overigens wordt niet duidelijk of Bossuyt 

relatieff  dat en wat wel of niet als varianten beschouwt. 

Di tt verschil in distributie zal terugkomen in mijn onderzoek naar het 13e-

eeuwsee Middelnederlands. Ik onderzocht hiervoor een eerder door mij 

geéxcerpeerdd corpus relativa (voortaan 'het algemene corpus' genoemd). Hieruit 

haaldee ik de 13e-eeuwse relativa met ingesloten antecedent, waarvan ik twee 

deelcorporaa onderzocht: ambtelijk proza en verhalende poëzie. Het ambtelijke 

prozaa is geéxcerpeerd uit het corpus Gysseling, de verhalende poëzie uit de 

Reynaert,, Ferguut en Moriaen, 
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Dee aantallen waarop ik mij baseer zijn niet groot (48 relativa in het 

ambtelijkk proza en 63 in de verhalende poëzie). De verschillen in gebruik tussen 

datdat en (so)wat zijn mijns inziens echter zo groot, dat ik op basis hiervan durf te 

stellenn dat daten (so)wat in het Vroegmiddelnederlands geen varianten waren. 

InIn mijn bespreking classificeer ik de gevonden relativa op grond van drie 

criteria:: de vorm van het relativum {(so)wat(so) oï dat), de positie ten opzichte 

vann de matrixzin (voor of na), en al dan niet zelfstandig gebruik. Zin (233) is 

eenn voorbeeld van een relatieve zin voor de matrixzin, (234) van een relatieve 

zinn na de matrixzin. De zinnen (233) en (234) zijn tevens voorbeelden van 

zelfstandigee relativa, (235) is een voorbeeld van een niet-zelfstandig relativum: 

(233)) Het was di sede vanden lande/ More sijn sward alse brande/ Maer 

datmendatmen an ridders soude prisen/ Haddi also scone na sire wisen 

(Moriaenn 769). 

(234)) Reynaerd doet dat ie 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). 

Eerstt volgen nu de resultaten voor het ambtelijk proza, die nogal zullen blijken 

tee verschillen van die van de verhalende poëzie. 

5.3.11 RELATIEF DA TEN WAT\N 13E-EEUWS AMBTELIJK PROZA 

Dee gevonden relativa in het ambtelijk proza zijn weergegeven in tabel 26. In 

tabell  27 staan de relativa wat en welk uitgesplitst naar de vorm. 
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Tabell 26 
RelativaRelativa met ingesloten antecedent in 13e-eeuws ambtelijk 
prozaproza in het algemene corpus 

dat t 

wat t 

welk k 

zelfstandiq q 

voorr na 

66 14 

7 7 

--

niet-zelfstandiq q 

voorr na 

--

20 0 

1 1 

Tabell 27 
DeDe varianten van relativum met ingesloten antecedent wat en 
welkk in 13e-eeuws ambtelijk proza in het algemene corpus 

sowat t 

sowatso o 

sowatt N 

sowatt N so 

sowatt N die/daer 

watt N die/dat/daer 

watt N 

welkee N dat 

zelfstandiq q 

voorr na 

3 3 

4 4 

--

--

--

* * 

--

--

niet-zelfstandiq q 

voorr na 

--

--

5 5 

2 2 

5 5 

5 5 

3 3 

1 1 

Tabell  26 laat twee verschillen in distributie zien tussen (so)wat(so) en dat. 

 (So)wat(so) wordt voor het merendeel bijvoeglijk gebruikt, dat wordt 

uitsluitendd zelfstandig gebruikt. 

 Wat-ï\nnen gaan steeds vooraf aan de matrixzin. D#/-zinnen volgen 

meestall  op de matrixzin, maar komen ook voorafgaand voor. 

Dezee duidelijke verdeling doet vermoeden dat (so)wat(so) en dat in het 

algemeenn niet als varianten werden gezien. Immers: als «^/-zinnen en wat-
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zinnenn hetzelfde zouden zeggen, waarom zouden ze dan niet allebei zowel voor 

alss na de matrixzin voorkomen? Voor het vaststellen of (so)wat(so) en dat 

inderdaadd varianten waren is het noodzakelijk om de relatieve zinnen nader te 

bestuderen.. Wat ik wil achterhalen zijn die eigenschappen waarin de dat- en 

wat-iAnnznwat-iAnnzn verschillen, die tegelijkertijd verklaren waarom dat- en wat-zmnen 

niett als varianten gezien konden worden en waarom dit verschil in distributie 

optreedt. . 

Wanneerr daten (so)wat(so) geen varianten zijn, dan moet dat ook zo zijn in 

diee contexten waar beide voor kunnen komen, en waar dus op het eerste gezicht 

variatiee mogelijk lijkt : de zelfstandige relativa die voorafgaan aan de matrixzin. 

Hett is het relativum in dit type context dat ik nu nader zal onderzoeken. 

Alss zelfstandig gebruikt relativum voorafgaand aan de matrixzin werd zeven 

keerr sowatso aangetroffen, waaronder: 

(236)) Sowatzo schepene gheschied in ghemenen stride dar hi zelue stridere es; 

datt salmen betren ghelijk ofd en andren portre ware gheschied 

(Gysselingg I 59.27). 

(237)) Sowat zo schepenen van middelburg ende portres die sire toe nemen 

makenn 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; 

datt sal men berechten bin middelburg, ende bi der chore van 

middelburgg (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 

bedinghenn gh[e]lik of si portres waren (Gysseling I 56.24). 

Dee «/^-relativa hebben de volgende kenmerken: 

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

 De wat-z'm leidt de regeling in. 

 In de wat-z\n worden de personen gedefinieerd waarop de wet van 

toepassingg is (bijv. in zin ) lieden van buten), en de omstandigheden 

waaronderr de wet van toepassing is (wanneer zij iets belouen of zekeren den 

pofrjtrespofrjtres van middelburg, vor schepenen van middelburg); vervolgens wordt 
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aangegevenn welke wet of regeling onder deze omstandigheden van 

toepassingg is. Dit gebeurt door aan te geven wat er in die omstandigheden 

moett gebeuren {dat mach men vp hem bedinghengh[e]lik ofsiportres waren). 

Zinn (240) - (244) zijn de vindplaatsen van vijf van de zeven aangetroffen dat-

relativaa vóór het matrixwerkwoord: 

(240)) Sowie so binden vreide iemen doet slaed; hi verboerd dat hoefd; ende 

denn versleghenen gheld men vierschatte van sinen goede. Dat dar / 

bouenn blifd; dat es ints heren ghenaden (Gysseling I 54.3). 

(241)) Sowie zo iemene binne middelburg, of enen portre binnen of buten 

mett laghen doet slaed; hi verboerd dat hoefd. Ende van sinen goede sal 

mennee ghelden vierschatte; ende dat der bouen blijft ; dat es in des 

he/renn ghenaden (Gysseling I 53-21). 

(242)) Sowie zo met desen wapen iemene [djoed slaed; hi verboerd dat hoefd; 

henn ne wate in ghemenen stride. Ende van sinen goede die daed doet; 

salmentt boeten vierschatte. ende / dat der bouen blijfd dat sal wesen in 

dess heren ghenaden (Gysseling I 53.18). 

(243)) Van allen mesdaden van .iij . sol die Scepenen wisen [...] es de scoutete 

sculdechh te hebbene den derden penninc & niet meer. sonder uan 

lokenn te scouwene. &C 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 katerïne / also meghtich ende also 

beraden,, dat sj beide met huren m°uetwillen alsulken plight ende 

alsulkenn pennink. als hvn an denen g°vde dat rmnen heren, dyderike. 

voermiedd jjs. voer vns gemaket / was ende bewiest. ende al dat sy te 

denenn g°vde wert te spreken hadden qujjt scolden (Gysseling I 371.44). 

Dee dat- en zwtf-relativa worden beide gebruikt bij het formuleren van een wet of 

regeling.. De wijze waarop de dat-zin wordt gebruikt verschilt echter op een 

aantall  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-z'm een conditie stelt die onafhankelijk is van het 

voorafgaande,, geeft de dat-z'm aan wat er verder nog geldt binnen de reeds 

eerderr door een wat~zm genoemde conditie. 

 De matrixzin geeft net als in een wat-z\n aan wat van toepassing is op het in 

dee dat-z\n genoemde, maar doet dit (in tegenstelling tot bij de so wat-zin) 

inn de meeste gevallen niet door aan te geven wat er moet gebeuren, maar 

watt in die omstandigheid de feitelijke situatie is {dat es Scoutenen altene) 

(vergelijkk echter zin (242)). 

Fragmentt (245) bevat zowel relativum dat als relativum sowat. 

(245)) dat he des. g°vdes alle sinen willen doen magh te alsulken voerwerden 

alss hier gescrieven staen die aldus sijn. min her / dyderik. sal dit g°vet 

hebbenn ende halden diese .x. jaer ende magh met diesen g°vde alle sine 

batee ende alle sinen willen doen alse mit den sinen. mer Adat he vp dat 

g°vett vant doe he der ane quam. dat ne sal he met / sinen villen nogh 

wuestenn noch ergern. ende magh en binnen diesen .x. jaren vp diesen 

g°vdee beide bouen vp den bergh ende benieden. stighten. setten ende 

makenn al dat hvm guet dvnket. ende met / sulken voerwerden, sowat he 

stight.. sed. of maket van den berge, des magh he allen tij t sinen willen 

doen.. aue breken, verkopen of enwegh geven, ende sowat he vp den 

berghh stight of / maket des nemaghe niet afbreken nogh de brugge, 

endee sowat he vp den bergh ende an der bruggen stight of maket 

enbouenn .vij. marc. / mark. dat sal sin verloren sijn na den .x. jaren 

(Gysselingg I 372.29-44). 

Nett 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 

definitiee van omstandigheden die zich zouden kunnen voordoen, aldat he vp dat 

g°vetg°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 

daarvann geen variant van sowat. Bovendien definieert het geen omstandigheden 

diee zich zouden kunnen voordoen, en waarin vervolgens een bepaalde regel zou 

gelden. . 
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5.3.22 RELATIE F DAT EN WAT\N 13E-EEUWSE NARRATIEVE POËZIE 

Dezee paragraaf beschrijft het gebruik van relativa in 13e-eeuwse narratieve proza 

inn het algemene corpus. De aangetroffen relativa zijn weergegeven in tabel 28. 

Tabell  29 splitst de «/-relativa op naar hun vorm. 

Tabell 28 
RelativaRelativa met ingesloten antecedent in 13e-eeuw$e 
narratievenarratieve poëzie in het algemene corpus 

dat t 

wat t 

welk k 

zelfstandia a 

voorr na 

133 44 

2 2 

--

niet-zelfstandiq q 

voorr na 

~ ~ 

2 2 

11 1 

Tabell 29 
DeDe varianten van relativum met ingesloten antecedent wal en welk 
inin 13e-eeuws narratieve poëzie in het algemene corpus 

wat t 

watt N die/daer 

welkee N 

zelfstandiq q 

voorr na 

2 2 

--

--

niet-zelfstandiq q 

voorr na 

--

2 2 

11 1 

Eenn vergelijking met het ambtelijk proza brengt de volgende overeenkomsten 

enn verschillen aan het licht: 

 De zelfstandig gebruikte vorm is twee keer wat, tegenover consequent 

sowatsowat (so) in het ambtelijk proza. 

 Het gebruik van wat is veel minder frequent: 4 van de 53 tegenover 27 van 

dee 47 in het ambtelijk proza. 
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 De distributie van de aangetroffen relativa komt overeen met die van het 

ambtelijkk proza: de twee wat-zinnen staan vóór de matrixzin en de 

meerderheidd van de dat-zmnen volgt op de matrixzin. 

 Dat wordt net als in ambtelijk proza uitsluitend zelfstandig gebruikt. 

Ookk hier geldt dat eventuele variatie gezocht moet worden bij de zelfstandig 

gebruiktee relativa die voorafgaan aan de matrixzin. Zin (246) en (247) zijn de 

wat~z\nnenwat~z\nnen in deze positie: 

(246)) Wat ie mi keerde ter were / En besloet mi niet ene pere / Sine slage 

warenn so groet / Ende wogen seerre dan loet (Moriaen 179). 

(247)) Om haren sone hadsi rouwe, / Maer hare sone peinsde al el: / Wats'i 

weenden,, hi hads spel (Ferguut 502). 

Dee betekenis van wat is in deze twee gevallen 'hoe zeer ook'. 

Hett gebruik van de ^/-zinnen in deze positie is zeer gevarieerd. Vergelijk de 

volgendee voorbeelden: 

(248)) Si verscoet dicke ende versochte: "O wi Ferguut, wel soete amijs,/ Dat 

iee nu doge, hoe lettel wettijs!" (Ferguut 1362). 

(249)) Ende seide hine daets niet/ Gine maect v henen ende vliet/ Bi al dat 

godd geleesten mach/ Dit sal sijn vwe domes dach (Moriaen 1347). 

(250)) "Here, ie vergeeft u gerne/ Aldat ghi seit, nemic in scheme." (Ferguut 

430). . 

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

datdat hi pijnde was verloren./ Hine waende nemmermeer ontgaen 

(Reynaertt 696). 

(252)) Nochtan Grimbeert, comme ie daer/ Onder des conincs ghesïnde,/ Dat 

iee binnen den hove vinde,/ Es up mi verbolghen al (Reynaert 1396). 

(253)) Haer slage waren so groet/ Daer hem elc met crachte weerde/ Dat 

harenn waleweine. meest deerde/ Dat was om dat sijn swerd/ Nine sceen 

.iiij .. deniere. werd (Moriaen 1510). 
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Dee dat-zin kan al (250) dan niet (248) inversie veroorzaken, naar levende 

wezenss (252) of tekst (250) verwijzen, en verwijzen naar iets zeer algemeens 

(249)) of zeer specifieks (253). 

Hett is echter duidelijk dat dat hier geen variant is van wat. dat komt niet 

voorr in de betekenis 'hoe zeer ook'. Dat is ook geen variant van sowat in het 

ambtelijkk proza: dat wordt niet gebruikt voor het omschrijven van 

omstandighedenn waaronder een bepaalde wet of regel geldt. 

5.44 SOWATSO EN DAT IN HET OUDENGELS, OUDHOOGDUITS EN 
OUDNEDERLANDS S 

Dezee paragraaf is bedoeld als ondersteuning voor het idee dat dat en wat in het 

Nederlandss niet altijd varianten zijn geweest. In de vorige paragraaf heb ik een 

eerstee 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 

datdat en wat waarschijnlijk ook geen varianten waren. Ik baseer me in deze 

paragraaff  op uitspraken uit grammatica's van de betreffende talen, par 5.4.1 

behandeltt 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 

equivalentenn van relatief dat en wat als varianten beschouwd mogen worden, 

waarvann het antwoord zal zijn dat dat niet zo is. 

5.4.11 ONZIJDIGE RELATIVA MET INGESLOTEN ANTECEDENT IN HET 

OUDENGELS S 

Inn het Oudengels werden de volgende woorden gebruikt als inleiders van 

relatievee zinnen (zowel met expliciet als ingesloten antecedent): 

 het onverbuigbare relatiefpartikel pe, dat het allermeeste voorkwam 

 vormen van het aanwijzend voornaamwoord se, waaronder de onzijdige 

vormm pat 

 het onverbuigbare relatiefpartikel pe voorafgegaan door het aanwijzend 

voornaamwoordd se, of gevolgd door het persoonlijk voornaamwoord 
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 de combinaties swa hwa swa, swa hwat swa, swa hwaper swa, swa hwelc swa 

(Mitchelll  1985-1: 207; Peters 1992: 97-8) 

Dezee laatste worden alleen gebruikt voor het inleiden van indefiniete 

betrekkelijkee bijzinnen, de overige zowel voor het inleiden van indefiniete als 

definietee bijzinnen. All e vormen kunnen gecombineerd worden met een 

antecedent,, postcedent, of als vrije relativa voorkomen. Een relatieve zin kon 

zowell  voorafgaan als volgen op de hoofdzin. Wanneer echter de relatieve zin 

volgtt op de hoofdzin, bevat deze meestal een antecedent. 

Err worden in het Oudengels geen duidelijke voorbeelden aangetroffen van 

hett gebruik van de vragende voornaamwoorden hwa, hwat of hwelc als vrij 

relativum,, en het gebruik van de vragende voornaamwoorden als relativum met 

antecedentt komt al helemaal niet voor. 

Mett betrekking tot het onzijdige relativum met ingesloten antecedent 

geldenn hiervoor in het Oudengels de volgende mogelijkheden: 

 pe 

 pat 

 swa hwat swa, swa hwelc swa 

Dee laatste constructies verschijnen niet altijd in hun volledige vorm. Mitchell 

(1985-2:: 214) trof enkele gevallen aan waarin het eerste swa ontbreekt, het 

tweedee swa ontbreekt iets vaker. 

Err zijn verschillen in de omstandigheden waaronder deze relativa verschijnen: 

 Vrij e relatieve zinnen die beginnen met pat staan nooit aan het begin van 

dee hoofdzin, terwijl zinnen met swa hwa swa of swa hwat swa vaak 

voorafgaann aan de hoofdzin. 

 Swa hwat 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 hwat swa 

vakerr gecombineerd met de subjunctive, pat vaker met de indicative. In 

iederr geval concludeert Mitchell dat er een verschil is tussen swa hwat swa-

constructies,, en ^r-constructies. 
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 Swa bwat sw^-constructies zijn vaak equivalent met si quis, ze leiden tot 

eenn conditionele interpretatie. 

5.4.22 ONZIJDIGE RELATIVA MET INGESLOTEN ANTECEDENT IN HET 

O U D H O O G D U I TS S 

Inn het Oudhoogduits komen de volgende relativa voor (zowel met expliciet als 

ingeslotenn antecedent): 

 demonstrativa der, diu, daz 

 het invariante partikel the (niet vaak gebruikt) 

 só (h)wer sö, so (h)welih só en so (h)wedar so 

(H)wer(H)wertt (h)welih en (h)wedar komen in het Oudhoogduits niet in hun eentje 

voorr als (vrij) relativum. 

Mett betrekking tot het onzijdige relativum met ingesloten antecedent gelden 

hiervoorr in het Oudhoogduits de volgende mogelijkheden: 

 daz 

 the 

 só (h)waz só, só {h)welih sö 

Maarr ook hier treffen we verschillen aan in gebruik: 

 Zinnen ingeleid door daz verschijnen in het Oudhoogduits vrijwel altijd 

achterr de hoofdzin. Ook in het Middelhoogduits is vooropplaatsing van 

zinnenn met das nog zeer zeldzaam. Zinnen met só {h)waz só daarentegen 

kunnenn zeer makkelijk vooropgeplaatst worden. Behaghel (1928: 762) 

oppertt dat vooropplaatsing van ^5-zinnen op een gegeven moment 

mogelijkk zou kunnen zijn geworden onder invloed van constructies met so 

was. was. 

 Só {h)waz .w-constructies hebben steeds de functie van veralgemeniserend 

relativum,, zijn equivalent met het Latijnse 'quicunque'. 
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5.4.33 ONZIJDIGE RELATIVA MET INGESLOTEN ANTECEDENT IN HET 

OUDNEDERLANDS S 

Hett Oudnederlands, de verzameling van talen die tot ongeveer 1140 in het 

Nederlandsee taalgebied werd gesproken, is slechts overgeleverd in een paar 

fragmenten: : 

 de V/ach tendonckse psalmen, een Oudnederlandse bewerking van een 

Hoogduitss origineel, die ook veel Oudsaksische elementen bevat. De 

bewerkingg dateert van ongeveer 950, en is overgeleverd in handschriften 

diee stammen uit de lóe en 17e eeuw. 

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

1100. . 

 de Leidse Willeram, geschreven omstreeks 1065 in het Oostnederfrankisch, 

ookk een bewerking van het Hoogduits, waarin de Hoogduitse invloed 

duidelijkk merkbaar is (Quak 1992: 80-1). 

InIn het overgeleverde Oudnederlands worden als betrekkelijke 

voornaamwoordenn de volgende vormen gebruikt (zowel met expliciet als 

ingeslotenn antecedent): 

 vormen van het demonstrativum ther, thiulthie, thaz 

 de vormen souuelixo, souuilikin en souuilikan 

Quakk (1992: 103-4) noemt de eerste vormen relativa, de tweede indefiniete 

pronomina.. De tweede hebben de betekenis 'quacumque'. 

Quakk (1981) noemt de volgende twee overgeleverde voorbeelden van het 

onzijdigg relativum met ingesloten antecedent: 

(254)) Inde wuesan sal also holz that gesazt uuart bi fluzze uuassere that 

uuahsemoHH sinaw geua» sal in stunden sinro. Inde louf sin niwu^ht 

nitheruaJlann sal, inde alia souuelixo duen sal gesuwt uuerthan sulen 

(Psalmm 1:3; Quak 1981: 15) 

Wantt hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op 
zijnn tijd, welks loof niet verwelkt; - al wat hij onderneemt, gelukt. 

(255)) Also in an geheite thinro, than bekeron sulun fiunda mine behaluow. In 
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soo uuiliki n dage ie ruopen, ecco bicanda uuanda got min bist (Psalm 

55:10;; Quak 1981: 37) 
Dann zullen mijn vijanden terugwijken ten dage dar ik roep; dit weet ik: dat 
Godd mer mij is. 

Voorr deze voorbeelden geldt: 

 De relatieve zin heeft een indefiniete interpretatie. 

 De relatieve zin gaat vooraf aan de matrixzin. 

 Eén van de relativa is zelfstandig, de andere adjectivisch gebruikt. 

5.4.44 ONZIJDIGE RELATIVA MET INGESLOTEN ANTECEDENT VOOR 1150: 

EENN SAMENVATTIN G 

Inn tabel 30 staan de bevindingen voor het Oudengels, Oudhoogduits en 

Oudnedetlandss samengevat. 
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Tabell 30 
KenmerkenKenmerken van onzijdige relativa met ingesloten antecedent in het Oudengets, 
OudhoogduitsOudhoogduits en Oudnederlands 

vormm van het relativum 

gebruikk partikels als relativum met ingesloten antecedent 

gebruikk demon strati vu m dat als relativum met ingesloten 
antecedent t 

gebruikk wat als relativum 

naastt sowatso sowatso vorm sowat 

naastt sowatso vorm watso 

OE E 

ja a 

ja a 

nee e 

soms s 

zelden n 

OHDD ONL 

ja a 

ja a 

nee e 

ja a 

ja a 

? ? 

? ? 

zelfstandigg en adjectivisch gebruik relativum 

sowatsosowatso als zelfstandig relativum 

sowatsosowatso adjectivisch gebruikt 

sowelksosowelkso adjectivisch gebruikt 

sowelksosowelkso zelfstandig gebruikt 

datdat adjectivisch gebruikt 

ja a 

nee e 

ja a 

ja a 

nee e 

ja a 

nee e 

ja a 

ja a 

nee e 

? ? 

? ? 

ja a 

ja a 

interpretafiee van de relatieve zin 

sowatsosowatso leidt indefiniete zinnen in 

datvooTdatvooT inleiden definiete zinnen 

datdat voor inleiden indefiniete zinnen 

dat-z\ndat-z\n heeft conditionele interpretatie 

sowatsosowatso conditionele interpretatie 

altijd d 

ja a 

ja a 

? ? 

vaak k 

altijd d 

meestal l 

soms s 

? ? 

ja a 

positiee van de relatieve zin 

sowatsosowatso leidt nieuwe alinea in 

datdat leidt nieuwe alinea in 

sowatso-z\nsowatso-z\n gaat vooraf aan matrixzin 

dat-z\ndat-z\n gaat vooraf aan matrixzin 

? ? 

? ? 

vaak k 

nooit t 

? ? 

? ? 

vaak k 

nooit t 

voorkomenn in teksttypen 

sowatsosowatso in poëzie zelden n 
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Mett betrekking tot de als relativum gebruikte vormen is er een grote 

overeenkomstt tussen het Oudengels en het Oudhoogduits: beide kennen het 

gebruikk van partikels en het demonstrativum als relativa. In geen van beide 

komtt wat in z'n eentje als relativum voor. Wel is in beide sowatso onderhevig 

aann een afslijtingsproces, waarbij de vorm sowat naast sowatso voorkomt. 

Ookk het gebruik van zelfstandige en adjectivische vormen komt overeen: 

datdat wordt niet adjectivisch gebruikt. Ook sowatso wordt alleen zelfstandig 

gebruikt,, terwijl sowelkso zowel zelfstandig als adjectivisch gebruikt voorkomt. 

Dee twee Oudnederlandse vormen lijken zich bij dit patroon aan te sluiten: daar 

iss één sowelkso zelfstandig, de andere adjectivisch. Uit de schaarse gegevens 

wordtt niet duidelijk of het Oudnederlands sowatso als relativum kende. 

Dee gegevens over de interpretatie en positie van de relatieve zin kunnen 

aanwijzingenn verschaffen over de vraag of dat en sowatso als varianten gezien 

werden.. Uit de interpretatie-kenmerken leid ik af dat variatie uitgesloten is bij 

eenn definiete interpretatie, waar alleen dat mogelijk is. Bij een indeftniete 

interpretatiee zijn zowel dat als sowatso mogelijk, zodat daar variatie niet 

uitgeslotenn is. Wel moet hierbij aangetekend worden dat in het Oudhoogduits 

datdat niet vaak wotdt gebruikt voor het inleiden van een indefiniete bijzin. Het 

indefinietee relativum sowatso heeft vaak een conditionele interpretatie. Voor dat 

vondd ik hierover geen gegevens. 

Dee vormelijke gegevens laten voor zowel het Oudengels als het 

Oudhoogduitss een duidelijk distributieverschil tussen dat en sowatso zien: 

terwijll  dat nooit vootaf kan gaan aan de matrixzin, geldt voor sowatso dat het 

juistt vaak voorafgaat aan de matrixzin. 

Dee combinatie van deze gegevens brengt eerder verschillen dan 

overeenkomstenn in gebruik aan het licht: relativum Afgaat nooit vooraf aan de 

matrixzin,, en kent zowel een definiete als een indefiniete interpretatie. Sowatso 

kentt altijd een indefiniete, vaak een conditionele interpretatie, en gaat vaak 

vooraff  aan de matrixzin. Of ook de dat-ilnncn een conditionele interpretatie 

kondenn krijgen weet ik niet. Gegeven de positie van de dat-zinnen zal dat 

waatschijnlijkk niet vaak het geval zijn, omdat condities gewoonlijk vootafgaan 

aann de matrixzin. 

Omm de vraag naar variatie tussen dat en sowat te kunnen beantwoorden is 

hethet ook noodzakelijk om antwoord te geven op de vraag of indefiniete zinnen 

diee voorafgaan aan de matrixzin een zelfde interpretatie hebben als indefiniete 
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zinnenn die volgen op de matrixzin. Of in ieder geval is het de vraag of die 

interpretatiess zoveel op elkaar leken dat de twee als varianten konden worden 

gezien. . 

Opp basis van deze gegevens is niet uit te sluiten dat dat en sowatso als 

variantenn werden gezien. Wèl is duidelijk dat de omstandigheden waaronder 

datt eventueel zo zou kunnen zijn zeer beperkt zijn: het gaat dan om indefmiete 

relativaa die volgen op de matrixzin. Alleen in die gevallen zijn beide mogelijk. 

Omdatt het aandeel van dit type relatieve zin gering is, is de voorlopige conclusie 

datt in de meeste gevallen dat en sowatso geen varianten waren. 

5.4.55 EEN VERGELIJKING MET HET VROEGMIDDELNEDERLANDS 

InIn deze paragraaf vergelijk ik de resultaten van paragraaf 5.3 over het 

Middelnederlandss met die van paragraaf 5-4.4 over het Oudengels en 

Oudhoogduits.. In paragraaf 5.3 concludeerde ik dat dat en sowatso in het 

Vroegmiddelnederlandss niet gezien konden worden als varianten. De conclusie 

vann paragraaf 5.4.4 was dat in het OE en OHD variatie tussen dat en sowatso 

niett onmogelijk was, maar dat de mogelijkheden voor variatie in ieder geval 

beperktt waren. 

Ikk wil nu nagaan wat een vergelijking van paragraaf 5.3 en paragraaf 5-4.4 

toee kan voegen aan de conclusies. Tabel 31 vergelijkt de kenmerken van 

onzijdigee relativa in het OE, O HD en (voorzover bekend) het ONL met die 

vann het Middelnederlands. Bij het invullen van de gegevens over het 

OE/OHD/ONLL is, voorzover er onderlinge verschillen waren, gekozen voor 

eenn overkoepelende term die de gegevens van beide talen juist weergeeft. Omdat 

dee Middelnederlandse gegevens zijn afgeleid van een klein corpus, is gekozen 

voorr termen als 'steeds' in plaats van 'altijd'. 
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Tabell 31 
KenmerkenKenmerken van onzijdige relativa met ingesloten antecedent in het Oudengels, 
OudhoogduitsOudhoogduits en Oudnederlands 

vormm van het relativum 

gebruikk partikels als relativum met ingesloten antecedent 

gebruikk demonstrativum dat als relativum met ingesloten 
antecedent t 

gebruikk waf als relativum 

naastt sowatso vorm sowat 

naastt sowatso vorm watso 

OE/OHD/ / 
ONL L 

ja a 

ja a 

nee e 

ja a 

zelden n 

MNL L 

nee e 

ja a 

ja a 

ja a 

nee e 

zelfstandigg en adjectivisch gebruik relativum 

sowatsosowatso als zelfstandig relativum 

sowatsosowatso adjectivisch gebruikt 

soweiksosoweikso adjectivisch gebruikt 

sowelksosowelkso zelfstandig gebruikt 

da?? adjectivisch gebruikt 

ja a 

nee e 

ja a 

ja a 

nee e 

ja a 

ja a 

ja a 

ja a 

nee e 

interpretatiee van de relatieve zin 

sowatsosowatso leidt indefiniete zinnen in 

datdat voor inleiden definiete zinnen 

datdat voor inleiden indefiniete zinnen 

da/-zinn heeft conditionele interpretatie 

sowatsosowatso conditionele interpretatie 

altijd d 

ja a 

ja a 

? ? 

vaak k 

steeds s 

ja a 

ja a 

nee e 

steeds s 

positiee van de relatieve zin 

sowatsosowatso leidt nieuwe alinea in 

datdat leidt nieuwe alinea in 

sowafso-zinn gaat vooraf aan matrixzin 

dat-zmdat-zm gaat vooraf aan matrixzin 

? ? 

vaak k 

nooit t 

steeds s 

niet t 

steeds s 

soms s 

voorkomenn in teksttypen 

sowatsosowatso in poëzie zelden n niet t 
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InIn het Middelnederlands is het gebruik van wat ten opzicht van het OE en 

OHDD op twee manieren uitgebreid: wat kan nu in z'n eentje als relativum 

voorkomen,, en sowatso kan ook adjectivisch gebruikt worden. 

Dee Middelnederlandse gegevens bieden aanknopingspunten voor verder 

onderzoekk naar het OE en OHD: in het Middelnederlandse corpus komen 

geenn conditionele ^/-zinnen voor. Ook blijken <r*W-zinnen geen nieuwe alinea's 

inn te leiden, terwijl dit voor sowat-zmnen wel geldt. Het zou interessant zijn om 

naa te gaan of deze verschillen ook golden voor het OE en OHD. 

Dee positie van de relatieve bijzin in het Middelnederlandse corpus lijk t op, 

maarr is niet hetzelfde als in het OE en OHD: de sowatso-zïn komt in het 

Middelnederlandsee corpus niet na de matrixzin voor, terwijl dat-zinnen in het 

Middelnederlandss wèl vooraf kunnen gaan aan de matrixzin. 

Dee Middelnederlandse gegevens kunnen ook licht werpen op het feit dat 

Mitchelll  (1985-2: 216) zo weinig swa hw£t swa aantrof in Oudengelse poëzie. 

Ookk in het Middelnederlands corpus van narratieve poëzie komt sowatso niet 

voor.. Het komt wel voor in het corpus van administratief proza, waar het steeds 

eenn conditionele interpretatie heeft. De sowat-zin geeft de omstandigheden aan 

waaronderr een volgende wet of regel van toepassing is. Een mogelijke verklaring 

voorr het ontbreken van sowatso in narratieve poëzie zou kunnen zijn, dat in dat 

genree geen wetten of regels worden geformuleerd, en dus ook geen 

omstandighedenn waaronder die wetten van toepassing zijn. 

Dezee verklaring geldt mogelijk ook voor de gegevens van Kivimaa (1966). 

Kivimaaa (1966: 33, 45, 46) trof swa hwat swa in haar corpus van Oudengels 

prozaa zelden aan. De Oudengelse teksten die Kivimaa excerpeerde waren 

Alfred'ss Cura Pastoralis en Orosius, The Anglo-Saxon Chronicle, Aelfric's 

HomiliesHomilies en V/ulfstan's Homilies. Onder deze teksten bevinden zich geen 

verordeningen,, oorkonden of wetboeken. In ieder geval lijk t een dergelijke 

verklaringg een aantrekkelijk alternatief voor de verklaringen van Mitchell en 

Kivimaaa zelf die respectievelijk het metrum en de 'awkwardness of the 

construction'' als oorzaak aanvoeren. 
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5.55 CONCLUSIES EN VRAGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Ikk heb in dit hoofdstuk betoogd dat dat en (so)wat(so) in het 

Vroegmiddelnederlandss geen varianten waren, dat wil zeggen dat dat en 

(so)wat(so)(so)wat(so) door de Vroegmiddelnederlandse taalgebruiker niet als varianten 

gezienn konden worden. In mijn oordeel dat (so)wat(so) en dat in het 

Vroegmiddelnederlandss waarschijnlijk door de taalgebruiker niet als varianten 

werdenn gezien, en in de ondersteuning voor dat idee vanuit het Oudengels, 

Oudhoogduitss 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 indefinïete interpretatie 

 een al dan niet conditionele interpretatie 

 het soort tekst waarin de relatieve zin voorkomt (ambtelijk proza, 

narratievee poëzie) 

 de functie van de alinea waarin de relatieve zin voorkomt (bijv. het 

formulerenn van regelingen) 

 de functie van de relatieve zin binnen de alinea (bijv. het noemen van 

conditiess waaronder een regel geldt) 

 de positie van de relatieve zin binnen de alinea (inleidend of niet) 

Naarr mijn mening zijn het al deze aanwijzingen tezamen die ervoor zorgden dat 

taalgebruikerss (so)wat(so) en dat niet als varianten konden zien. 

Datt de Vroegmiddelnederlandse taalgebruiker (so)wat(so) en dat 

vermoedelijkk niet als varianten zag, impliceert dat het begin van de verandering 

vann relatief dat naar wat later in de tijd geplaatst moet worden. Voor de 

veranderingg van dat naar wat is het immers noodzakelijk dat dat en wat als 

variantenn werden gezien, en dus impliceert dit tevens dat dat en wat te eniger 

tijdd varianten zijn geworden. De vraag is dan hoe dat heeft kunnen gebeuren. 

Dezee vraag zal ik in dit hoofdstuk niet meer beantwoorden, maar ik wil wel het 

vermoedenn uiten dat dit samenhangt met de afslijting van sowatso tot wat. Het 

verliess van so leidde er vermoedelijk toe dat relatieve wat-zmnen een minder 

indefinietee interpretatie kregen, wat identificatie met relatieve dat-zmnzn 

vergemakkelijkte.. Dit laatste werd mogelijk verder in de hand gewerkt doordat 

datdat en wat fonetisch minder van elkaar verschillen dan dat en sowatso. 
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