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66 Het één-vorm-één-betekenisprincipe in taaivariatie en 
taalverandering taalverandering 

6.11 INLEIDING: HET ÉÉN-VORM-ÉÉN-BETEKENISPRINCIPE 

Hoofdstukk zes gaat over het één-vorm-één-betekenisprincipe bij 

taalverandering. . 

Di tt principe is veel besproken, en ondanks dat zeer omstreden gebleven 

(ziee voor een uitvoerige bespreking Fooien 1993: 49-86). Tot op de dag van 

vandaagg zijn er taalkundigen die zich Voorstander' of 'tegenstander' van dit 

principee noemen. Ik wil aan deze discussie een bijdrage leveren door een casus 

tee bespreken waarin het één-vorm-één-betekenisprincipe aantoonbaar werkzaam 

is. . 

Hett onderwerp in engere zin van dit hoofdstuk is de rol die (een specifieke 

vormm van) het één-vorm-één-betekenisprincipe speelt bij de verdringing van 

relatieff  dat door relatief wat. Wat, van oorsprong een vraagwoord, is in het 

tegenwoordigee Nederlands het meest gebruikte onzijdige relativum. In het 

Middelnederlandss daarentegen kwam het nog nauwelijks voor. Er is sprake van 

eenn proces van een aantal eeuwen waarin wat als relativum steeds meer terrein 

heeftt gewonnen ten koste van dat. 

Hett gaat hier dus om de rol van het één-vorm-één-betekenisprincipe in een 

specifiekee situatie met de volgende kenmerken. In de eerste plaats gaat het 

hierbijj  om contexten waarbinnen twee vormen (i.e. dat en wat) varianten van 

elkaarr zijn, dat wil zeggen dat één van beide vormen door een spreker gekozen 

kann worden; ten tweede geldt dat de betrokken vormen varianten blijven (dat 

enn wat komen gedurende de hele periode van Middelnederlands tot en met het 

modernn Nederlands als relativum voor). Een derde kenmerk is dat er sprake is 

vann verschuivingen in de relatieve frequentie waarmee de varianten worden 

gebruiktt {wat is tegenwoordig het meest gebruikte onzijdige relativum, maar 

kwamm in het Middelnederlands nog nauwelijks voor). 

Dee werking van het één-vorm-één-betekenisprincipe is ook onderzocht in 

anderee situaties. Prominent is het aanwezig in de discussie over de vraag of 

doublettenn 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 

vormenn zal verdwijnen. De werking van het één-vorm-één-betekenisprincipe in 

dezee laatste en andere situaties zal in dit hoofdstuk niet aan de orde worden 

gesteldd (zie voor een samenvattingvan deze laatste discussie Van As 1992). 

Di tt hoofdstuk heeft drie doelen. Het eetste doel, dat het grootste gedeelte 

vann het hoofdstuk in beslag zal nemen, is te laten zien dat het zinnig is om uit te 

gaann van een één-vorm-één-betekenisprincipe. Ik zal laten zien dat onder de 

aannamee van een één-vorm-één-betekenisprincipe een aantal aspecten van de 

ddf-w^-veranderingg verklaard kunnen worden, die anders onverklaard zouden 

blijven.. Als tweede zal ik laten zien dat het bestaan van een één-vorm-één-

betekenisprincipee plausibel is; ik zal laten zien dat het één-vorm-één-

betekenisprincipee voortvloeit uit handelingen van taalgebruikers. Tot slot wil ik 

dee uitkomsten van deze case study generaliseren door een aantal hypothesen te 

formulerenn die betrekking hebben op het één-vorm-één-betekenisprincipe bij 

taalveranderingg in variatiecontexten in het algemeen. 

Hett eerste doel valt uiteen in twee subdoelen. Ten eerste zal ik laten zien 

datt de aanname van één vorm wat een verklaring kan bieden voor de 

overeenkomstt in vorm tussen vragend wat en relatief wat. 

Hett tweede subdoel is te laten zien dat de aanname van een één-vorm-één-

betekenisprincipee een voorspelling mogelijk maakt over de distributie van 

variantenn in een variatiecontexten. De voorspelling luidt: 'in variatiecontexten 

zall  in de distributie van de vormen-in-variatie steeds de betekenis van de 

betreffendee vormen in niet-variatiecontexten naar voren komen'. Hierdoor 

wordenn distributies die niet aan deze voorspelling voldoen, uitgesloten. 

Ikk kom tot deze voorspelling via de volgende stappen. Eerst zal ik laten zien 

datt het één-vorm-één-betekenisprincipe synchroon geldig is in 

variatiecontexten.. Het betekenisverschil dat tussen twee vormen in hun diverse 

gebruikk kan worden waargenomen, komt ook naar voren wanneer die twee 

vormenn in een variatiecontext worden gebruikt. Vervolgens laat ik zien dat dit 

ookk diachroon geldt in variatiecontexten waarin een verschuiving optreedt in de 

relatievee frequentie van her gebruik van de varianten. Dit leidt tot 

bovengenoemdee vootspelling. 

Hett tweede doel van dit hoofdstuk is te laten zien hoe deze voorspelling 

gerelateerdd kan worden aan concreet gedrag van taalgebruikers. Ik zal 

aannemelijkk maken dat niet alle taalgebruikers relatief en vragend wat zullen 
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zienn als één vorm, met één betekenis. Er zullen echter taalgebruikers zijn die te 

enigerr tijd wat wèl zullen analyseren als één vorm. De normen die de uitkomst 

zijnn van deze analyse, kunnen worden overgenomen door andere taalgebruikers, 

enn dat leidt tot beperkingen op de distributie van relatief dat en wat. 

Hett derde doel is te komen tot de formulering van een tweetal hypothesen. 

Opp basis van dit onderzoek zullen de volgende twee hypothesen worden 

geformuleerd: : 

1.. wanneer twee identieke vormen gebruikt worden in te onderscheiden 

functionelee categorieën, dan dient dat verklaard te worden vanuit de 

aannamee dat het hier gaat om één vorm, met meerdere, verwante 

betekenissen. . 

2.. wanneer een vorm gebruikt gaat worden in variatiecontexten, waarin die 

vormm in een 'afgezwakte votm' zichtbaat is, dan zal de per definitie 

'sterkere'' betekenis in niet-variatiecontexten beperkingen opleggen aan de 

distributiee van de varianten in de variatiecontexten. De distributie zal 

dusdanigg zijn dat die in overeenstemming is met het betekenisverschil dat 

waarneembaarr is tussen de varianten in hun gebruik in niet-

variatiecontexten.. Dit blijf t zo, ook wanneer er in de variatiecontexten 

verschuivingenn optreden in de frequentie waarmee de varianten worden 

gebruikt;; voorwaarde daarbij is wel dat de betekenis in de niet-

variatiecontextenn constant blijft . 

InIn dit hoofdstuk hanteer ik de volgende termen: 

vorm.vorm. Taalelement, doorgaans een woord, dat (al naar gelang de visie van de 

taalkundige)) één abstracte betekenis heeft, of meerdere betekenissen die aan 

elkaarr verwant zijn. Bijv. loopt, huis, dat, wat. 

context.context. Een groter tekstgeheel waarin taalvormen worden toegepast. Bijv. 'het 

boekk dat daar ligt is van mij' is een context waarin relativum dat voorkomt. 

variant.variant. Vorm, gebruikt binnen een context op een plaats waarin ook een 

anderee vorm gebruikt kan worden, met behoud van betekenis. In telatieve 

bijzinnenn zijn in het hedendaags Nederlands dat en wat varianten, omdat beide 

hierinn als relativum gebruikt kunnen worden zonder dat de betekenis van de 

relatievee bijzin verandert. Taalkundigen die een onderscheid maken tussen 

betekeniss (van een vorm), en interpretatie (van een context), zouden hier 

sprekenn van 'behoud van interpretatie'. 
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variatiecontext.variatiecontext. Type context, verzameling van contexten, waarin twee vormen 

alss varianten voorkomen. Een voorbeeld van een variatiecontext is de relatieve 

bijzin,, omdat in de relatieve bijzin zowel dat als wat als relativum gebruikt 

kunnenn worden, zonder dat de betekenis van de relatieve bijzin verandert. Dat 

datdat en wat als relativum gebruikt kunnen worden, geldt voor de verzameling 

vann contexten als geheel. In de individuele contexten die tot de verzameling van 

dee variatiecontext behoren, hoeft niet te gelden dat dat en wat inwisselbaar zijn. 

Zoo is bijv. 'dat daar ligt is van mij' niet mogelijk. Individuele contexten waarin 

datdat en wat inwisselbaar zijn, worden in dit hoofdstuk 'twijfelcontexten' 

genoemd. . 

twijfekontext.twijfekontext. Context waarin een taalgebruiker de keuze heeft uit meerdere 

varianten. . 

gebruik.gebruik. Toepassing van een vorm in een bepaald type context. Wat kent een 

relatieff  en een vragend gebruik. 

Di tt hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 6.2 geef ik de, aan Van 

derr Horst (1988) ontleende, data over de dat-zi^r-veran dering. In paragraaf 6.3 

laatt ik zien dat de aanname van een één-vorm-één-betekenisprinripe een 

verklaringg kan bieden voor de overeenkomst in vorm tussen vragend wat en 

relatieff  wat. Paragraaf 6.4 gaat over het één-vorm-éen-betekenisprincipe binnen 

variatiecontexten;; hierin laat ik zien dat dit principe synchroon werkzaam is. In 

paragraaff  6.5 wordt dit uitgebreid naar de diachrone situatie, naar 

taalveranderingg binnen variatiecontexten. In patagraaf 6.6 wordt getracht te 

verklarenn hoe het één-vorm-één-betekenisprmcipe voortkomt uit concreet 

taalgedragg van taalgebruikers. Paragraaf 6.7 bevat de conclusies en een 

besprekingg van de twee algemene hypothesen die uit deze case study kunnen 

wordenn afgeleid. 

6.22 DE VERANDERING VAN RELATIEF DATNAAR WAT: DE DATA 

InIn dit hoofdstuk wil ik laten zien dat de aanname van een één-vorm-één-

betekenn is principe een aantal aspecten kan verklaren van een verandering die 

tussenn het Vroegmiddelnederlands en nu is opgetteden in onzijdige relativa. 

Hett gaat hier om de verandering van relatief dat naar wat. In deze paragraaf 

beschrijff  ik het verloop van deze verandering. Ik baseer me daarbij op Van der 
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Horstt (1988) (de verandering van dat naar wat en hetgeen bij relativa met 

ingeslotenn antecedent is uitgebreid besproken in hoofdstuk 2). 

Vann der Horst (1988: 196) laat zien dat de distributie tussen relatief dat en 

watwat voornamelijk wordt bepaald door het soort antecedent. Van der Horst 

onderscheidtt zes soorten antecedenten. Voor iedere soort antecedent zijn 

hieronderr de mogelijke en meest gebruikte relativa aangegeven: 

I.. Er is geen antecedent; de traditie spreekt hier van een 'ingesloten 

antecedent': : 

Jee moet doen wat ze zegt 

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

uitgedrukt: : 

Zee deed erg haar best, watwï) heel flink vonden. 

III .. Het antecedent is een wootd als iets, niets, alles, veel weinig, genoeg: 

Alless wat hij wil . 

Iss er iets wat/dat ik voor je doen kan? 

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

overtreffendee trap: 

Hett vriendelijke wat/dat Jan heeft. 

Hett gekste wat/dat ik ooit heb meegemaakt. 

V.. Het antecedent is een onbepaald (e) substantief(groep): 

Eenn boek dat (wat) ik erg mooi vind. 

VI .. Het antecedent is een bepaald(e) substantief(groep): 

Hett boek dat (wat) ik gisteren las. 

Dee 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 

alleenn wat mogelijk. In categorie 3 en 4 is meestal zowel dat als wat mogelijk, 

ookk in schrijftaal. In categorie 5 en 6 is volgens de taaimeesters dat 

voorgeschreven,, maar wint wat het in de spreektaal ruimschoots van dat, en ook 

inn schrijftaal zijn al vele voorbeelden van wat aan te treffen'. 

Vann der Horst vermoedt dat deze indeling naar soort antecedent tevens de 

stadiaa representeert waarin de verandering van relatief dat naar wat zich voltrok. 

Opp basis van de gegevens van Van der Horst (1988: 197-198) kan de volgende 

tabell  opgesteld worden: 
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Tabell 32 
MogelijkeMogelijke stadia in de verandering van dat naar wat 

1 1 

II I 

III I 

IV V 

V V 

VI I 

Middeleeuwen n 

dat, , 

dat t 

dat t 

dat t 

dat t 

dat t 

zeldenn wat 

17ee eeuw 

wat t 

dat/wat t 

dat/wat t 

dat t 

dat t 

dat t 

20ee eeuw 

wat t 

wat t 

wat/dat t 

wat/dat t 

dat/wat t 

dat/wat t 

Tabell  32 moet met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden omdat 

hijj  gebaseerd is op schaarse gegevens, zoals ook Van der Horst aangeeft. 

Nietteminn kan hieruit, zoals Van der Horst ook doet, het vermoeden afgeleid 

wordenn dat de verandering van dat naar wat verliep volgens deze zes stadia. 

Vann belang in de beschrijving van de verandering van dat naar wat is verder 

datt de vorm wat die als relativum zijn intrede doet, geen nieuwkomer is. Sinds 

hett vroegste Middelnederlands bestaat er al een vragend voornaamwoord wat. 

Ietss vergelijkbaars geldt voor dat, dat tevens als aanwijzend voornaamwoord 

functioneerdee en functioneert 

6.33 H ET ÉÉN-VORM-ÉÉN-BETEKENISPRINCIPE ALS VERKLARIN G VOOR DE 

VORMOVEREENKOMSTT TUSSEN VRAGEND EN RELATIEF WAT 

InIn deze paragraaf laat ik zien dat de aanname van één vorm wat een verklaring 

kann bieden voor de vormelijke overeenkomst tussen vragend en relatief wat. 

Eerstt bespreek ik een benadering waarbinnen wat als homoniem wordt 

beschouwd,, en waarin relatief en vragend wat vin elkaar worden onderscheiden: 

dee Chomskyaanse taalkunde. Ik zal laten zien dat binnen deze benadering de 

vormelijkee overeenkomst tussen relatief en vragend wat niet verklaard kan 

worden,, maar dat de Chomskyaanse taalkunde wèl een goede verklaring biedt 

voorr de verschillen tussen relatieve en vragende bijzinnen. Daarna behandel ik 

tweee benaderingen die uitgaan van wat als één vorm, maar die verschillen ten 
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aanzienn van de betekenis van wat. De Analytische Taalkunde gaat uit van één 

vormm wat met één, noodzakelijkerwijs abstracte, betekenis, maar is hierdoor 

naarr mijn mening niet in staat om de verschillen tussen vragende en relatieve 

bijzinn te verklaren. De Cognitieve Semantiek gaat uit van één vorm wat met 

meerdere,, meer of minder verwante, betekenissen. Ik zal betogen dat het model 

vann de Cognitieve Semantiek in mijn ogen het meest adequaat is, omdat dit 

zowell  de vormelijke overeenkomst tussen vragend en relatief wat als de 

verschillenn tussen relatieve en vragende bijzinnen kan verantwoorden. 

6.3.11 GEEN ÉÉN VORM, ÉÉN BETEKENIS: WATXS HOMONIEM 

Eenn goed overzicht van analyses van w-woorden als wat binnen de 

Chomskyaansee taalkunde wordt gegeven door Fava (1990). Binnen de 

Chomskyaansee taalkunde wordt ervan uitgegaan dat «v-woorden homoniem 

zijn:: men onderscheidt w-woorden als vragend voornaamwoord van w-woorden 

alss betrekkelijk voornaamwoord. Voor de homonymie van w-woorden worden 

zowell  semantische als syntactische argumenten naar voren gebracht. Semantisch 

gezienn verschilt het vragend voornaamwoord van het betrekkelijk 

voornaamwoord.. Dit semantisch verschil gaat samen met een verschil in 

syntactischee structuur van de vragende en de (vrije) relatieve bijzin. 

Hett semantisch verschil tussen vragende en betrekkelijke w-woorden kan 

alss volgt worden omschreven. Kenmerkend voor een vragend w-woord is dat de 

referentt ervan niet bepaald is. In de zin Zij vroegen hem wie van de studenten 

geslaagdgeslaagd was kan wie verwijzen naar elk van de studenten, maar naar welke 

studentt het verwijst, staat niet vast (Fava 1990: 116). Een betrekkelijk w-woord 

daarentegenn verwijst naar een keuze tussen een eindig aantal mogelijkheden 

(Favaa 1990: 125). 

Di tt semantische verschil gaat steeds samen met een verschil in syntactische 

structuur.. Hoewel de precieze analyse en de benaming van de betrokken 

constituentenn verschillen, is men het erover eens dat een vragende bijzin de 

structuurr heeft van een CP, terwijl een betrekkelijke bijzin met ingesloten 

antecedentt de structuur heeft van een NP, met een ingebedde bijzin, waardoor 

dee betrekkelijke bijzin in structuur niet verschilt van een relatieve bijzin met 

expliciett antecedent (Fava 1990: 130). 
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Herr verschil in syntactische structuur biedt een verklaring voor een aantal 

verschillenn in de syntactische mogelijkheden van vragende en relatieve zinnen. 

Voorr het Nederlands zouden de volgende verschillen verklaard kunnen worden 

doorr aan te nemen dat een relatieve zin een NP is, en een vragende zin een 

bijzin. . 

Eenn eerste verschil is de positie van de bijzin ten opzichte van elementen 

uitt het werkwoordcluster die niet verplaatst zijn, zoals pattikels. Een NP staat 

doorgaanss vóór het partikel (hoewel erachter niet onmogelijk is), terwijl een S 

verplichtt achter het partikel staat. Dit verschil bestaat ook tussen de vragende en 

telatievee bijzin: bij gaf door wat niet in orde was kan zowel vragend als relatief 

geïnterpreteerdd worden, terwijl hij gaf wat niet in orde was door alleen een 

interpretatiee als NP, een telatieve interpretatie kent, 

Eenn tweede verschil is dat een S met een z^-woord een verwante bijzin bij 

zichh heeft die begint met dat of of terwijl dit voor een NP niet mogelijk is. 

Naastt ze vroegen wat ze moesten doen (vragend; S) bestaat ze vroegen of ze iets 

moestenmoesten doen; naast ze deden wat ze moesten doen (relatief; NP) bestaat niet *ze 

dedendeden of ze iets moesten doen. 

InIn overeenstemming met de interne structuur van een S is bij een vragende 

bijzinn toevoeging van onderschikkend dat of onmogelijk: ze vroegen wat of ze 

moestenmoesten doen tegenovet *ze deden wat of ze moesten doen. 

Vergelijkk ook: Wie dit leest, DIE is gek (relatief; NP) en Wie dit leest, DAT 

weetweet niemand (vragend; S). Naar de NP wordt terugverwezen met die, in 

oveteenstemmingg met het feit dat wie dit leest verwijst naar een persoon; naar de 

SS wordt, net als bij iedere andere S, terugverwezen met dat (Van der Horst 

1988:: 203). (Zie voor meer verschillen tussen vragende en relatieve bijzin 

hoofdstukk 4, p. 99- 103). 

Uitt deze voorbeelden wordt duidelijk dat het verschil tussen vragende en 

relatievee zinnen samenhangt met diverse verschillen in syntactische 

mogelijkheden.. Een volgende vraag is welke factoten in een concrete context 

ervoorr zorgen dat een bijzin relatief dan wel vragend wordt geïnterpreteerd. De 

meestt besproken factor binnen de Chomskyaanse taalkunde is het werkwoord 

vann de matrixzin. Fava (1990: 110) onderscheidt twee groepen werkwoorden: 

(i)) werkwoorden waarvan de aanwezigheid een voldoende voorwaarde is voor 

eenn vragende intetpretatie van de bijzin, zoals vragen en betwijfelen en (ii) 

werkwoordenn waarvan de aanwezigheid een noodzakelijke maar niet voldoende 
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voorwaardee is voor een vragende interpretatie van de bijzin, zoals zien, zeggen, 

wetenweten en vinden. Voor deze tweede groep werkwoorden geldt dat onder 

bepaaldee omstandigheden een vragende interpretatie mogelijk is, maar dat een 

relatievee interpretatie niet wordt uitgesloten (Fava 1990: 125). Dit betekent dat 

hett werkwoord van de hoofdzin er weliswaar toe kan leiden dat een bijzin 

vragendd wordt geïnterpreteerd, maar dat het werkwoord van de hoofdzin dit 

nooitt dwingend op kan leggen. 

Samenvattendd kan gesteld worden dat binnen de Chomskyaanse taalkunde 

tweee homonieme woorden wat worden aangenomen, een vragend 

voornaamwoordd wat dat een S inleidt, en een relatief voornaamwoord wat dat 

eenn NP inleidt. De belangrijkste factor die bepaalt of interpretatie als vragende 

bijzinn mogelijk is, is het werkwoord van de hoofdzin; in veel gevallen is bij 

hetzelfdee werkwoord tevens een relatieve interpretatie mogelijk. 

Doorr twee homonieme woorden wat (met het bijbehorende verschil in 

syntactischee structuur) aan te nemen is de Chomskyaanse taalkunde in staat om 

eenn reeks van syntactische verschillen tussen vragende en relatieve bijzinnen te 

verklaren.. Dit is het sterke punt van deze analyse. Deze aanname heeft echter 

ookk een keerzijde: doordat uitgegaan wordt van homoniemen is het binnen deze 

analysee puur toeval dat de twee functies van vragend voornaamwoord en 

betrekkelijkk voornaamwoord door dezelfde vorm wordt vervuld. In 

werkelijkheidd is het hoogst onwaarschijnlijk dat het samengaan van deze twee 

functiess in één vorm toeval is: in veel talen worden ^-vormen zowel vragend als 

relatieff  gebruikt. Binnen de Chomskyaanse taalkunde kan dit feit niet verklaard 

worden, , 

6.3.22 EÉN VORM, ÉÉN BETEKENIS: WATIS ÉÉN VORM 

Tegenoverr de visie van de Chomskyaanse Taalkunde, waarin de nadruk ligt op 

(verschillen(verschillen in) syntactische structuur, en waarin de vormelijke overeenkomsten 

tussenn wat als betrekkelijk voornaamwoord en wat als vragend voornaamwoord 

inn feite toevallig zijn, staat de mening dat het feit dat in beide functies dezelfde 

vormm wordt gebruikt, een aanwijzing vormt dat het in feite om één vorm wat 

gaat.. Dit laatste standpunt wordt zowel aangetroffen binnen de Analytische 

Taalkundee als de Cognitieve Semantiek, zij het in een andere vorm. De 

Analytischee Taalkunde stelt zich op het standpunt dat een vorm als wat één 



1422 Analyse, norm en gebruik als factoren van taalverandering 

vormm is met één berekenis; deze betekenis is het gemeenschappelijke element in 

allee gebruiken van wat, en is daardoor noodzakelijkerwijs zeer abstract. In de 

Cognitievee Semantiek gaat men in vergelijkbare gevallen uit van één vorm met 

meerdere,, verwante betekenissen. 

Hett moge duidelijk zijn dat de aanname dat wat één vorm is, per definitie 

kann verklaren waarom relatief en vragend wat vormovereenkomst vertonen. In 

dezee paragraaf zal ik dan ook niet verder ingaan op de verklarende kracht in 

dezee van het één-vorm-één-betekenisprincipe, maar ik zal in plaats daarvan de 

vraagg stellen hoe zon één-vorm-één-betekenisprincipe er het beste uit kan zien. 

Ikk kom er in deze paragraaf op uit dat de Cognitieve Semantiek een betere 

beschrijvingg levert dan de Analytische Taalkunde. Deze stellingname zal ik 

overigenss in paragraaf 6.7 nuanceren, waardoor ik uiteindelijk uitkom op een 

combinatiee van de inzichten uit beide stromingen. 

6.3.2.11 WATIS ÉÉN VORM, MET ÉÉN, ABSTRACTE, BETEKENIS 

Dee beoefenaren van de Analytische Taalkunde stellen zich op het standpunt dat 

vormelijkee overeenkomst een sterke aanwijzing vormt dat er sprake is van één 

woordd met één betekenis. Binnen de Analytische Taalkunde richt men zich op 

woordenn waarvan traditioneel wordt uitgegaan dat die geen of nauwelijks 

lexicalee betekenis hebben, de functiewoorden. Door het gebruik van twee 

functiewoordenn in een variatiecontext te vergelijken, kan men laten zien dat er 

sprakee is van betekenisverschillen tussen de twee functiewoorden. Dergelijke 

analysess worden ook uitgevoerd binnen de Form Content Analysis. 

Voorbeeldenn hiervan zijn Bolinger (1972) over het Engelse that versus 0; 

Bolingerr (1977) over het Engelse any versus some, it versus 0, there versus 0; 

Kirsnerr and Van Heuven (1980) en (1988) over het Nederlandse deze/dit versus 

die/dat;die/dat; Garcia (1989) over her Oudspaansejy versus alii;  Garcia (1985) over het 

Spaansee si vs. éi, en Garcia and Van Putte (1990) over het Papiamentu ku 

versusversus 0 . 

Hett standpunt van de Analytische Taalkunde zal gedemonstreerd worden 

aann de hand van het artikel van Joop van der Horst over de verandering van het 

betrekkelijkk voornaamwoord dat en wat. Voor dit artikel is gekozen omdat Van 

derr Horst uitgebreid ingaat op het vragend en bettekkelijk voornaamwoord wat, 
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enn hieraan één betekenis toekent. Ook is het onderzoek en het artikel van Van 

derr Horst een inspiratiebron voor mijn onderzoek en dit hoofdstuk. 

InIn zijn artikel uit 1988 laat Van der Horst zien dat het mogelijk is om aan 

watwat één betekenis toe te kennen, die zowel geldt voor vragend als voor 

betrekkelijkk wat. Van der Horst (1988: 204) omschrijft de betekenis van w^als 

volgt:: 'Van woorden als wat en wie kunnen we beter zeggen dat ze verwijzen 

naarr iemand (iets) van wie (wat) de identificatie (nog) niet plaats gevonden 

heeft,, maar wel gewenst is'. 

Dezee betekenis is duidelijk zichtbaar in het gebruik als vragend 

voornaamwoord:: een wat-vrzzg is een vraag om identificatie. Maar ook in een 

relatievee zin komt deze betekenis tot uiting, doordat een relatieve wat-zm 

informatiee geeft over een (nog) niet geïdentificeerde zaak (Van der Horst 1988: 

204). . 

Opp deze manier kan Van der Horst de overeenkomst verklaren tussen 

vragendd en betrekkelijk wat. in beide contexten is sprake van hetzelfde woord 

wat.wat. De verschillen tussen de vragende en de betrekkelijke interpretatie 

verantwoordtt Van der Horst met behulp van dezelfde factot die ook binnen de 

generatievee taalkunde een centrale rol speelt, het werkwoord van de matrixzin 

(Vann der Horst 1988:201). 

Dee manier waarop Van der Horst verschillen en overeenkomsten tussen 

bettekkelijkee en vragende bijzinnen verantwootdt, is typerend voor de 

Analytischee Taalkunde: vormovereenkomst impliceert betekenisovereenkomst; 

vormverschill  impliceert betekenisvetschil. Vormovereenkomst tussen relatief en 

vragendd wat impliceert dat er sprake is van één woord wat, met één betekenis 

'onbepaald';; vormverschil tussen de matrixzinnen door gebruik van 

verschillendee werkwoorden veroorzaakt een betekenisverschil tussen de 

betreffendee werkwoorden, en daarmee een interpretatieverschil tussen relatieve 

enn de vragende bijzin. De Analytische Taalkunde maakt hier een onderscheid 

tussenn de betekenis van een vorm, doorgaans een woord, die constant is, en de 

interpretatiee van een vorm, doorgaans een groter geheel als een relatieve bijzin, 

diee van geval tot geval verschilt. Wat de Analytische Taalkunde nastreeft is om 

interpretatieverschillenn tussen verder gelijke vormen als de relatieve en de 

vragendee bijzin, te verklaren uit verschillen in vorm, en daarmee 

samenhangend,, verschillen in betekenis, tussen in de betrokken context 

aanwezigee taalvormen (hier: het werkwoord van de matrixzin). 
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Dezee aandacht voor zichtbare vormovereenkomsten en -verschillen wijkt 

sterkk af van de benadering van de Chomskyaanse taalkunde, waar men zich 

richtt op verschillen en overeenkomsten in de 'onzichtbare' syntactische 

structuur.. De Chomskyaanse taalkunde beschouwt relatieve en vragende 

bijzinnenn als verschillende constructies, op grond van verschillen in syntactische 

structuur.. Ook de positie die wat als constituent binnen de syntactische 

structuurr aanneemt is verschillend voor vragende en betrekkelijke bijzin, en 

daarmeee zijn ook vragend en betrekkelijk voornaamwoord twee aparte 

categorieën.. Deze vrijwel exclusieve aandacht voor de syntactische structuur 

verhinderdee de beoefenaren van de Chomskyaanse taalkunde echter om 

overeenkomstenn waar te nemen binnen zulke verschillende syntactische 

constructiess als de vragende en de relatieve bijzin. Hierdoor blijf t het in deze 

benaderingg onverklaard waarom nu juist éénzelfde woord deze twee syntactische 

functiess kan vervullen. 

Doorr de waarneembare vormovereenkomsten en -verschillen centraal te 

stellenn is Van der Horst in staat om een uniformerende analyse te maken van 

zinnenn die een vormelement gemeen hebben, maar in syntactische structuur 

verschillen.. Dit is het grote voordeel van de analyse van Van der Horst boven 

diee van de Chomskyaanse taalkunde. Er is echter ook een keerzijde, die 

duidelijkk wordt wanneer we kijken naar de verklaring voor de verschillen tussen 

relatievee en vragende bijzinnen. 

Verschillenn tussen relatieve en vragende bijzinnen worden binnen de 

Chomskyaansee taalkunde verklaard door een verschillende syntactische 

structuurr aan te nemen. De aanname van een dergelijk 'onzichtbaar' verschil is 

binnenn de Analytische Taalkunde, die zich richt op zichtbare vormverschillen, 

niett mogelijk. Van der Horst (1988: 203-204) keert zich ook expliciet tegen de 

analysee van de relatieve bijzin als NP; naar zijn mening moeten zowel vragende 

alss relatieve zinnen als 'echte' zin opgevat worden. Van der Horst verklaart de 

verschillenn tussen relatieve en vragende bijzinnen dan ook vanuit een verschil 

datt wel zichtbaar is, namelijk verschillen in het werkwoord van de matrixzin. 

Voorr verschillen tussen het werkwoord van de hoofdzin was ook vanaf het 

beginn van de discussie binnen de Chomskyaanse taalkunde veel aandacht. De 

Chomskyaansee taalkunde erkende echter dat het werkwoord van de hoofdzin 

weliswaarr een vragende interpretatie al dan niet kon toestaan, maar dat het een 

relatievee interpretatie niet kon uitsluiten. Met andere woorden: verschillen in 
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hett werkwoord van de matrixzin bieden geen volledige verklaring voor het 

interpretatieverschill  tussen vragende en relatieve bijzinnen. 

Ookk Van der Horst erkent dat het werkwoord van de hoofdzin geen 

100%% uitsluitsel over de interpretatie van de bijzin geeft (1988: 202). Maar 

anderss dan de Chomskyaanse taalkundigen biedt Van der Horst geen 

alternatievee verklaring voor het interpretatieverschil tussen vragende en relatieve 

bijzinnen. . 

Gegevenn de uitgangspunten van de Analytische Taalkunde is het zeer 

waarschijnlijkk dat Van der Horst van mening zou zijn dat het 

interpretatieverschill  tussen vragende en relatieve bijzinnen niet verklaard hoeft 

tee worden. Uitgangspunt van de Analytische Taalkunde is: vormovereenkomst 

gaatt gepaard met betekenisovereenkomst; vormverschil gaat gepaard met 

betekenisverschil.. Kenmerkend voor relatieve en vragende bijzinnen is dat ze 

dezelfdee vorm hebben: beide zijn bijzinnen die beginnen met wat. Volgens het 

uitgangspuntt van de Analytische Taalkunde zou hier dus geen sprake zijn van 

eenn betekenisverschil. 

Well  zullen er verschillen bestaan tussen luisteraars in hun interpretatie van 

relatievee en vragende zinnen. Van der Horst (1995: 116-117) benadrukt dat 

interpretatiee een vrije daad van de luisteraar is, en dat iedere interpretatie van 

eenn gegeven zin enigszins zal verschillen vanwege verschillen in aandacht en 

interesses,, kennis van de wereld, taalkennis van de luisteraar. Voor het bestaan 

vann een systematisch verschil tussen vragende en relatieve zinnen, dat ook bij 

gelijkblijvendee vorm aanwezig kan zijn, is voor zover ik kan zien binnen de 

Analytischee Taalkunde geen ruimte. 

Samenvattendd kan gesteld worden dat de Chomskyaanse taalkunde uitgaat 

vann verschil in syntactische structuur, gepaard met een homoniem wat, en 

daardoordaardoor een verklaring kan bieden voor het verschil, maar niet voor de 

overeenkomstenn tussen vragende en relatieve w^r-zinnen, terwijl de Analytische 

Taalkundee uitgaat van één woord wat, en daardoor een verklaring kan bieden 

voorr de overeenkomsten, maar niet voor het verschil tussen vragende en 

relatievee «^/-zinnen. 
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6.3.2.22 WATIS ÉÉN VORM, MET MEERDERE, VERWANTE BETEKENISSEN 

Dee tweede benadering die uitgaat van één vorm wat is de Cognitieve 

Semantiek,, die in deze paragraaf besproken zal worden. Hoewel mij vanuit deze 

richtingg geen analyse bekend is van het Nederlandse wat, of één van zijn 

equivalentenn in een andere taal, zal ik betogen dat het waarschijnlijk is dat de 

Cognitievee Semantiek uit zou gaan van een vorm wat met meerdere, meer of 

minderr verwante betekenissen; de Cognitieve Semantiek gaat uit van polysemie. 

Ikk doe dat door extrapolatie vanuit de analyse van Langacker, de grondlegger 

vann de Cognitieve Semantiek, van het Engelse werkwoord to run (Langacker 

1988). . 

Langackerr richt zich in zijn artikel tegen wat hij noemt reductionistische 

benaderingen,, waarin aan lexemen één, noodzakelijkerwijze abstracte, betekenis 

wordtt toegekend, als ook tegen atomistische benaderingen, waarin sprake is van 

meerderee vormen met ieder een eigen betekenis, die niet aan elkaar gerelateerd 

zijnn (Langacker 1988: 136). Langacker demonstreert zijn bezwaren tegen beide 

benaderingenn aan de hand van een analyse van het werkwoord to run. 

Langackerr (1988: 135) keert zich tegen een reductionistische analyse van 

hethet werkwoord to run. Naar zijn mening zou binnen een reductionistische 

benaderingg geprobeerd worden om aan to run één betekenis toe te kennen, die 

zoietss zou zijn als 'snel bewegen'. Langacker voert tegen een dergelijke analyse 

tweee bezwaren aan. Ten eerste kan met behulp van een dergelijke abstracte 

betekeniss niet afgeleid worden in welke specifieke combinaties to run wel en 

niett 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 

dee abstracte betekenis: uit de abstracte betekenis van to run zouden ook andere 

gebruikenn van to run afgeleid kunnen worden, die met de abstracte betekenis in 

overeenstemmingg zouden zijn, maar niettemin niet bestaan. De concrete 

gebruiksmogelijkhedenn worden bepaald door conventies, en die zijn in zekere 

zinn toevallig, en hadden ook anders kunnen zijn. Omdat een taalgebruiker die 

conventiess wèl kent, is daarmee het tweede bezwaar dat een reductionistische 

analysee geen goede weergave is van de kennis van de taalgebruiker. 

Langackerr (1988: 136) keert zich ook tegen een atomistische analyse van to 

run,run, waarin sprake is van homonieme werkwoorden to run die gebruikt worden 

voorr respectievelijk personen, dieren, machines, water, races en deelnemers aan 
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eenn verkiezing. In een dergelijke analyse, aldus Langacker, is het puur toeval dat 

voorr de verschillende betekenissen van to run dezelfde vorm wordt gebruikt, 

terwijll  dat in werkelijkheid geen toeval is. 

Inn Langackers eigen model (1988: 135) worden elementen geïncorporeerd 

vann zowel de atomistische als de reductionistische benadering. Net als de 

atomistischee benadering onderscheidt Langacker een groot aantal betekenissen 

vann to run. Deze betekenissen zijn echter, in tegenstelling tot het atomistische 

model,, verwant aan elkaar, zoals blijk t uit figuur 1. In deze figuur staan 

betekenissenn die verwant zijn vlak bij elkaar, en zijn verbonden door pijlen. 

Figuurr 1: Langackers analyse van to run 

COMPETITIVE E 
POLITICAL L 
ACTIVIT Y Y 

(Cand idaa - e) COMPETITIVE E 
2-LEGGED D 

LOCOMOTION N 
' r a c e) ) 

PAFID D 
hh-- LEGGED 

LOCOMOTION N 
; - o g) ) 

RAPID D 
U-LEGGED D 

LOCOMCTION N 
{horse ') ) 

Abstractee betekenissen, zoals die worden toegekend in de reductionistische 

analyse,, zijn ook terug te vinden in het model van Langacker. Als 'de' betekenis 

vann to run zou in dit model de prototypische betekenis 'rapid 2-legged mot ion' 

(inn het schema met een dikke lij n gemarkeerd) kunnen gelden, of de meest 

abstractee betekenis 'rapid mot ion' (helemaal bovenaan). In het model van 

Langackerr is dit echter niet de enige betekenis, maar slechts één van de 

betekenissen.. Abstractere betekenissen kunnen, aldus Langacker, door 
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taalgebruikerss worden afgeleid uit concretere betekenissen, In welke mate dat 

gebeurt,, in welke mate dus figuur 1 een adequate representatie is van de kennis 

vann een individuele taalgebruiker, is echter niet met zekerheid vast te stellen. 

Volgenss Langacker is het zeer wel denkbaar dat taalgebruikers hierin onderling 

verschillen. . 

Naarr analogie van Langackers analyse van to run zouden we kunnen 

proberenn om een analyse van wat te maken. In een dergelijke analyse zou er 

sprakee zijn van één vorm wat, met meerdere betekenissen, die meer of minder 

verwantt zijn. Een model hiervan zou er als volgt uit kunnen zien: 
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verwijzingg naar onbepaalde 
hoeveelheid d 

I I 
verwijzingg naar 
onbepaaldee hoeveelheid: 
watwat suiker 

verwijzingg naar onbepaalde 
hoeveelheid: : 
ikik heb wat geslapen 

verwijzingg naar onbepaalde 
entiteit t 

verwijzingg naar 
onbepaaldee entiteit: 
watwat een pech 

verwijzingg naar 
onbepaaldee entiteit: 
achach wat 

verwijzingg naar 
onbepaaldee entiteit: 
datdat is me wat 

verwijzingg naar 
ongeïdentificeerde e 
entiteit: : 
datdat is wat anders 

verwijzingg naar 
ongeïdentificeerdee entiteit 

verwijzingg naar 
ongei'dentificeerde e 
entiteit: : 
ikik zie wat 

verwijzingg naar nog niet 
geïdentificeerdee entiteit 
waarvann identificatie gewenst 
is:: wat heb je daar? 

verwijzingg naar nog niet 
geïdentificeerdee entiteit 
waarvann identificatie gewenst 
is:: ik vraag je watje daar hebt 

verwijzingg naar nog niet 
geïdentificeerdee entiteit 
waarvann identificatie 
gewenstt is 

verwijzingg naar 
ongeïdentificeerde e 
entiteit:: alles wat daar 
staat staat 

verwijzingg naar 
ongei'dentificeerde e 
entiteit:: doe wat ik zeg 

verwijzingg naar nog niet 
geïdentificeerdee kwaliteit 
waarvann identificatie gewenst 
is:: wat voor iemand is hij? 

verwijzingg naar nog niet 
geïdentificeerde e 
beroepsaanduidingg waarvan 
identificatiee gewenst is: wat is 
zij? zij? 

verwijzingg naar nog niet 
geïdentificeerdee kwaliteit 
waarvann identificatie 
gewenstt is 

I I 
verwijzingg naar nog niet 
gei'dentificeerde e 
beroepsaanduidingg waarvan 
identificatiee gewenst is 
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Inn dit model zijn te herkennen een abstracte, overkoepelende betekenis van wat 

'verwijzingg naar onbepaalde entiteit'. Verder worden meerdere 

gebruiksmogelijkhedenn onderscheiden, waaronder vragend en relatief gebruik, 

enn worden de verwantschapsrelatie tussen deze wijzen van gebruik aangeduid. 

Dee vraag is nu wat de sterktes en zwaktes zijn van een dergelijke analyse. 

Hett voordeel van een analyse a la Langacker boven die van de 

Chomskyaansee taalkunde, is dat er (net als in de Chomskyaanse Taalkunde) 

rechtt wordt gedaan aan de verschillende betekenissen, maar dat tegelijkertijd, 

anderss dan in de Chomskyaanse Taalkunde, verantwoord wordt waarom één 

vormm deze verschillende betekenissen heeft: de betekenissen zijn door 

verwantschapsrelatiess met elkaar verbonden. Dat deze éne vorm verschillende 

betekenissenn kan hebben, werd ook verantwoord binnen de Analytische 

Taalkunde,, maar in deze laatste benadering was men genoodzaakt om 

verschillenn in interpretatie toe te kennen aan de verschillen in de context (i.e. 

hethet werkwoord van de hoofdzin). Zoals we gezien hebben, leverde dat 

problemenn op in gevallen waarin zowel een vragende als een relatieve 

interpretatiee kan worden onderscheiden zonder dat daar een verschil in de 

contextt mee correspondeert. Deze problemen worden nu in de Cognitieve 

Semantiekk opgelost, doordat verschillende betekenissen, i.e. de relatieve en de 

vragendee betekenis door een taalgebruiker apart, los van de context, kunnen 

wordenn opgeslagen. 

Eenn tweede voordeel van Langackers analyse is dat die ruimte laat voor 

verschillenn tussen taalgebruikers. Die verschillen kunnen van diverse aard zijn. 

Zoo 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 

taalgebruikerss in bepaalde contexten wèl een verschil in interpretatie tussen 

vragendee en betrekkelijke zinnen waarneemt, terwijl dat voor een ander niet 

geldt. . 

Doorr ruimte te laten voor verschillen tussen taalgebruikers, kunnen in een 

Langackeriaanss model enkele problemen worden opgelost die kleven aan zowel 

dee Chomskyaanse analyse als aan de analyse van Van der Horst. 

Hett Langackeriaanse model biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te 

verantwoordenn dat het interpretatieverschil tussen relatieve en vragende 

bijzinnenn 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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erkendd (zie Van der Horst 1988: 201). Fava (1990: 104-107) laat zien dat er 

ookk onder taalkundigen geen consensus bestaat over de afbakening van de twee 

typenn bijzinnen. 

Opvallendd genoeg trekt de Chomskyaanse taalkunde hieruit niet de 

conclusiee dat de interpretatie dus in sommige gevallen onduidelijk is, of dat 

wellichtt een neutrale categorie 'noch vragend, noch relatief moet worden 

aangenomen.. Men handhaaft daarentegen een scherp onderscheid tussen de 

vragendee en de relatieve interpretatie. 

Hett 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 

vermogenn om categorieën te onderscheiden. Het systematiseren van 

interpretatiess in 'vragend', 'relatief, 'niet uit te maken' lijk t echter binnen de 

Analytischee Taalkunde niet goed mogelijk. Van der Horst (1995: 36-37) 

benadruktt dat het analyseren van interpretaties niet de taak van de taalkundige 

is. . 

Binnenn een Langackeriaans model is het mogelijk om een tussencategorie 

tee onderscheiden (Verwijzing naar een (nog) niet geïdentificeerde entiteit 

waarvann identificatie gewenst is'); voor sommige taalgebruikers zal deze 

categoriee niet verder uiteenvallen; anderen zullen hierbinnen een onderscheid 

makenn tussen vragende en relatieve bijzinnen. Deze subcategorieën zullen in 

bepaaldee omstandigheden gelden, in andere omstandigheden zal deze 

onderverdelingg niet gemaakt worden. Daarmee biedt een Langackeriaans model 

eenn realistischere benadering. 

Daarnaastt biedt een Langackeriaans model de mogelijkheid dat sommige 

taalgebruikerss de abstracte betekenis van wat 'verwijzing naar onbepaalde 

constituent'' afleiden, maar anderen niet. Abstracte betekenissen worden volgens 

Langackerr door taalgebruikers afgeleid uit concretere betekenissen. In welke 

matee dat gebeurt is echter niet met zekerheid vast te stellen. Langacker acht het 

zeerr wel denkbaar dat taalgebruikers hierin onderling verschillen. In hoeverre 

ditt ook verantwoord kan worden binnen de Analytische Taalkunde is voor mij 

vooralsnogg onduidelijk. Dit hangt samen met het feit dat in de Analytische 

Taalkundee niet expliciet wordt ingegaan op de status van de eenheidsbetekenis 

voorr de taalgebruiker. Uit enkele passages kan wel het vermoeden worden 

afgeleidd dat de abstracte betekenissen die de Analytische Taalkunde afleidt, reëel 
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zijnn voor de taalgebruiker: de betekenis van een taalteken wordt omschreven als 

'dee waarde van een taalteken, de informatie die we ermee associëren' (Van der 

Horstt 1995: 19), er wordt gesteld dat taalgebruikers 'van een magere 

zinsbetekeniss een complete boodschap maken' (Van der Horst 1995: 22-23), 

en:: 'een interpretatie is altijd meer dan de optelsom van de betekenissen der 

aangebodenn taalvormen. Minimaal de ordening ervan tot een zinvolle, 

samenhangendee gedachte' (Van der Horst 1995: 36). Hieruit komt een beeld 

naarr voren van taaltekens als eenheden van vorm en betekenis die de 

taalgebruikerr kent, en met behulp waarvan hij een interpretatie afleidt. Ook 

steltt Van der Horst (Van der Horst 1995: 243): 'de vorm van de taaltekens en 

hunn betekenis is niet bij iedereen gelijk' (Van der Horst 1995: 243). Wat in de 

Analytischee Taalkunde ontbreekt is echter een beschrijving van hoe deze 

verschillenn eruit zouden kunnen zien, en in hoeverre deze verschillen 

systematischh zijn. 

6.3.33 CONCLUSIE 

Ikk heb laten zien dat door de aanname van één vorm wat de vormelijke 

overeenkomstt tussen vragend en relatief wat verantwoord kan worden. Ik heb 

hierbijj  een voorkeur uitgesproken voor de Cognitieve Semantiek die uitgaat van 

éénn vorm wat met meerdere, verwante, betekenissen. Deze benadering kan niet 

alleenn de vormelijke overeenkomst tussen vragend en relatief wat 

verantwoorden,, maar ook (net als de Chomskyaanse taalkunde) de verschillen 

tussenn de relatieve en de vragende interpretatie. 

6.44 H ET ÉÉN-VORM-ÉÉN-BETEKENISPRINCIPE ALS INPERKING VAN 

MOGELIJKEE DISTRIBUTIES IN VARIATIECONTEXTEN 

Hett tweede doel van dit hoofdstuk is te laten zien dat de aanname van een één-

vorm-één-betekenisprincipee een voorspelling mogelijk maakt over de distributie 

vann varianten in variatiecontexten. De voorspelling luidt: 'in variatiecontexten 

zall  in de distributie van de vormen-in-variatie steeds de betekenis van de 

betreffendee vormen in niet-variatie contexten naar voren komen'. 
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Ikk kom tot deze voorspelling via de volgende stappen. Eerst zal ik laten zien 

datt het één-vorm-één-beteken is principe synchroon geldig is in 

variatiecontexten.. Het betekenisverschil dat tussen twee vormen in hun diverse 

gebruikk kan worden waargenomen, komt ook naar voren wanneer die twee 

vormenn in een variatiecontext worden gebruikt. Vervolgens laat ik zien dat dit 

ookk diachroon geldt in variatiecontexten waarin een verschuiving optreedt in de 

relatievee frequentie van het gebruik van de varianten. Dit leidt tot 

bovengenoemdee voorspelling. Tot slot laat ik zien hoe deze voorspelling 

gerelateerdd kan worden aan concreet gedrag van taalgebruikers. 

6.4.11 H ET ÉÉN-VORM-ÉÊN-BETEKENISPRINCIPE SYNCHROON IN 

VARIATIECONTEXTEN. . 

InIn de vorige paragraaf stond het gebruik van één vorm, wat, in twee 

verschillendee contexten, relatieve en vragende bijzinnen, centraal. In deze 

paragraaff  zal ik me richten op de relatieve contexten, omdat dat de contexten 

zijnn waarin variatie bestaat. De vraag die ik in deze paragraaf zal trachten te 

beantwoordenn is: hoe komt het al dan niet bestaan van een betekenisi>mc/^/tot 

uitingg in variatiecontexten? Het maakt mij daarbij niet uit of er twee 

verschillendee abstracte éénheidsbetekenissen (zoals de Analytische Taalkunde 

diee af zou leiden) of verschillen tussen clusters van verwante betekenissen (zoals 

dee Cognitieve Semantiek die af zou leiden) in het geding zijn. 

Dezee tweede vraag vloeit logisch voort uit de eerste. In een variatiecontext 

heeftt de taalgebruiker de keuze uit twee of meer varianten. Als nu in het 

algemeenn 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 

war.war. wat heeft één betekenis, en te verwachten valt dat hetzelfde geldt voor dat. 

Dee vraag rijst dan of en hoe dit betekenisiw.«:/w/ tussen beide votmen in de 

variatiecontextenn tot uitdrukking komt. Op het eerste gezicht zou men geneigd 

kunnenn zijn om te denken dat het idee van een betekenisverschil tussen 

variantenn binnen variatiecontexten een contradictio in terminis is. Kenmetk van 

variatiecontextenn is immers dat ze hetzelfde betekenen, en dat lijk t voor een 

koppell  als Het huis dat daar staat en Het huis wat daar staat ook op te gaan. Aan 

dee 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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zichtbaarr zullen zijn. Het is moeilijk voorstelbaar dat dat en wat binnen 

variatiecontextenn dezelfde betekenis hebben, die zowel verenigbaar is met de 

abstractee betekenis van dat als de abstracte betekenis van wat. 

Ikk zal hier betogen dat de eigen betekenissen van dat en wat ook in 

variatiecontextenn gelden, maar op een speciale manier. Het betekenisverschil is 

niett zichtbaar in minimale paren; daar betekenen dat en wat hetzelfde. Wat ik 

hierr zal betogen is dat het betekenisverschil zichtbaar is in de distributie van de 

variantenn in de variatiecontexten. Als we als 'werk bete ken is' van wat Verwijzing 

naarr onbepaalde entiteit' aanhouden, en als betekenis van dat 'verwijzing naar 

bepaaldee entiteit', dan is de verwachting dat wat vaker in 'onbepaalde' 

contextenn gebruikt zal worden, en dat vaker in 'bepaalde' contexten. De taak is 

nuu om aan te geven wat 'onbepaalde' en 'bepaalde' contexten zijn, en om te 

latenn zien dat wat vaker voorkomt in de eerste, en dat vaker in het tweede type 

contexten. . 

Dee gedachte dat het betekenisverschil tussen twee vormen zichtbaar is in de 

distributiee van de varianten in variatiecontexten, is niet nieuw. Studies waarin 

ditt wordt betoogd zijn onder meer de eerder genoemde Bolinger (1972) over 

hett Engelse that versus 0; Garcia (1989) over het Oudspaanse y versus allt; 

Garciaa (1985) over het Spaanse si vs. él\ en Garcia and Van Putte (1990) over 

hett Papiamentu ku versus 0. Ook in dit proefschrift zijn we al een voorbeeld 

tegengekomen.. In hoofdstuk 3 heb ik laten zien dat het mogelijk is om aan 

iederr van de «Zwoorden which en what één betekenis toe te kennen, die van 

toepassingg is op zowel het vragend als het betrekkelijk voornaamwoord met die 

vorm.. De betekenis van which kan geformuleerd worden als: 'er is sprake van 

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

InIn 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 

distributiee tussen deze vormen als relativum, en ik geef aan welke distributie 

tussenn de varianten te verwachten is, gegeven deze betekenissen. Tot slot laat ik 

zienn dat de gevonden distributie aan deze verwachtingen beantwoordt. 

6.4.1.11 EÉN VORM ÉÉN BETEKENIS BIJ RELATIEF DA TEN WAT 

InIn een eerste poging tot betekenisomschrijving, zouden we wat kunnen 

omschrijvenn 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 

verwijzenn naar iemand (iets) van wie (wat) de identificatie (nog) niet plaats 

gevondenn heeft, maar wel gewenst is'. Deze betekenis is duidelijk zichtbaar in 

hett gebruik als vragend voornaamwoord: een wat-vraag is een vraag om 

identificatie.. Dat zou men tegenover wat kunnen plaatsen als 'bepaald woord', 

alss 'identificerend' pronomen, als (naar analogie van de betekenisomschrijving 

vann wat van Van der Horst): 'verwijzend naar iets, en tegelijkertijd 

identificerend'. . 

Dee distributie van relativum dat en wat in het huidige Nederlands is 

besprokenn in paragraaf 6.2. Deze distributie wordt voornamelijk bepaald door 

hett soort antecedent. Op basis van de hierboven geformuleerde betekenissen 

voorr dat en wat zouden we een distributie verwachten waarbij wat gebruikt 

wordtt in 'onbepaalde' contexten, en dat in 'bepaalde' contexten. Wanneer we 

'onbepaaldee context' hier vertalen met: 'met een onbepaald antecedent', en 

'bepaaldee context' met: 'met een bepaald antecedent', dan blijkt de 

waargenomenn distributie overeen te komen met het genoemde 

betekenn i sverschi 1. 

Vann der Horst (1988: 196) laat zien dat naarmate de onbepaaldheid van 

hett antecedent toeneemt, ook het gebruik van wat toeneemt, of anders gezegd: 

hoee 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 

nietss bekend over de referent van de relatieve bijzin, en is uitsluitend wat 

mogelijk;; bij een vage omschrijving met antecedent iets, niets, weinig heeft wat 

dee voorkeur, maar kan ook dat gebruikt worden; bij een precieze omschrijving 

alss een bepaalde substantiefgroep komt wat het minste voor. We zien ook dat 

hett gebruik van het 'bepaalde' relativum dat toeneemt naarmate het antecedent 

bepaalderr wordt, naarmate er meer bekend is over de identiteit van de referent 

vann 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 

gevall  wel voorkomt. 

Dee conclusie is dat de betekenis 'onbepaald', waarneembaar bij het vragend 

voornaamwoordd wat, tevens zichtbaar is bij betrekkelijk voornaamwoord wat, 

datt vooral voorkomt bij onbepaalde antecedenten. De betekenis 'bepaald', 

waarneembaarr bij het aanwijzend voornaamwoord daty 'is tevens zichtbaar bij 
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betrekkelijkk voornaamwoord dat, dat vooral voorkomt bij bepaalde 

antecedenten n 

6.4.1.22 CONCLUSIE 

InIn paragraaf 6.4.1.1 heb ik laten zien dat de betekenissen van vragend 

voornaamwoordd wat en aanwijzend voornaamwoord dat, respectievelijk 

'onbepaald'' en 'bepaald', tevens zichtbaar zijn in de distributie van betrekkelijk 

watwat en dat, waarvoor geldt dat wat voornamelijk gebruikt wordt bij 

'onbepaalde'' antecedenten, en dat voornamelijk bij 'bepaalde' antecedenten 

Dezee analyse wordt ondersteund door mijn analyse van de Engelse vragende en 

relatievee voornaamwoorden which en what in hoofdstuk 3. Het selectieve 

vragendd voornaamwoord which wordt als relativum gebruikt bij selectieve 

antecedenten;; het niet-selectieve vragend voornaamwoord what wordt als 

relativumm gebruikt bij niet-selectieve antecedenten 

Beidee analyses tezamen vormen een ondersteuning van de visie van de 

Analytischee Taalkunde dat aan één vorm één betekenis kan worden toegekend. 

Bijj  het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag in dit hoofdstuk zijn echter 

enigee kritische kanttekeningen geplaatst bij deze benadering. Zo bleef 

onduidelijkk wat de status van deze eenheidsbetekenis is voor de individuele 

taalgebruiker.. De behandeling van deze vraag zal ik uitstellen tot paragraaf 6.6.2 

6.55 H E T ÉÉN-VORM-ÉÉN-BETEKENISPRINCIPE BIJ TAALVERANDERIN G IN 

VARIATIECONTEXTEN N 

Uitt de voorafgaande twee paragrafen kan geconcludeerd worden dat aan ieder 

vann de vormen dat en wat één betekenis toegekend kan worden, die in de 

contextt van de betrekkelijke bijzin zichtbaar is doordat wat vaker in 

'onbepaalde'' contexten voorkomt, en dat vaker in 'bepaalde' contexten. In deze 

paragraaff  wil ik laten zien dat dit één-vorm-één-betekenisprincipe ook 

diachroonn geldt in variatiecontexten waarin een verschuiving optreedt in de 

relatievee frequentie van het gebruik van de varianten. 

Hett komt erop neer dat ik zal laten zien dat het synchrone één-vorm-één-

betekenisprincipee synchroon steeds, op ieder moment in de tijd, geldig is. In 
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iederr stadium van de historische verandering van relatief dat naar wat geldt dat 

datdat in 'bepaalde' contexten wordt gebruikt, en wat in 'onbepaalde' contexten. 

Hett idee dat ook diachroon in variatiecontexten het één-vorm-één-

betekenisprincipee geldt, is niet nieuw. Dit wordt bijvoorbeeld betoogd in 

diversee artikelen van Erica Garcia (o.a. Garcia 1985, 1989). Met betrekking tot 

dee verandering van dat naar wat laat Van der Horst (1988) overtuigend zien dat 

hett één-vorm-één-betekenisprincipe diachroon geldig is. Tabel 33 is een 

vereenvoudigdee weergave van de data van Van der Horst over de dat-wat-

veranderingg uit paragraaf 6.2. 

Tabell 33 

HetHet één-vorm-één-betekenisprincipe in de verandering van dat naar wat 

II i l Mi IV V VI 

Middeleeuwenn dat, zelden wat dat dat dat dat dat 

17ee eeuw wat dat/wat dat/wat dat dat dat 

20ee eeuw wat wat wat/dat wat/dat dat/wat dat/wat 

Dee Romeinse cijfers hebben betrekking op het soort antecedent, waarbij I het 

meestt 'onbepaalde' soort antecedent is, namelijk geen antecedent, en VI het 

meestt 'bepaalde' soort antecedent, namelijk een bepaalde substantiefgroep. 

Wanneerr het één-vorm-één-betekenisprincipe diachroon geldig zou zijn, dan 

zoudenn we verwachten dat in iedere periode, in iedere rij van de tabel, het 

gebruikk van wat zich zou voordoen in de meest onbepaalde contexten, dat wil 

zeggenn in één of meerdere kolommen aan de linkerkant van de tabel, terwijl dat 

zouu worden aangetroffen bij de meest bepaalde contexten, dat wil zeggen in één 

off  meerdere kolommen aan de rechterkant van de tabel. En dit is precies wat we 

inn deze tabel aantreffen. De mate waarin beide relativa worden aangetroffen 

verschiltt per periode, wat wint steeds meer terrein, maar het één-vorm-één-

betekenisprincipee legt beperkingen op aan de distributie binnen één periode: 

volgenss het één-vorm-één-betekenisprincipe zou het onmogelijk zijn dat in een 

bepaaldee periode dat gebruikt zou worden in categorie I-II 1 en wat in IV-VT. 

Err is een tweede regelmatigheid zichtbaar in bovenstaande tabel, en dat is 

datt wat langzaam steeds meer terrein wint: in iedere kolom is sprake van 
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aanvankelijkk gebruik van dat, dat later vervangen wordt door wat. Belangrijk is 

datt dit gegeven niet verklaard kan worden uit de aanname van een één-vorm-

één-betekenisprincipe.. Een één-vorm-één-betekenisprincipe kan niet verklaren 

waaromm wat in de loop van de tijd steeds meer gebruikt wordt; het zou ook in 

overeenstemmingg zijn met dit principe wanneer schaars en frequent gebruik van 

watwat elkaar zouden afwisselen, zoals in de volgende fictieve tabel: 

Tabell 35 
FictiefFictief verloop van de dat-wa\-verandering, 
inin overeenstemming met het één-vorm-één-betekenisprincipe 

11 11 
xee eeuw wat/dat dat/wat 

x+1eeeuww dat, zelden wat dat 

x+2ee eeuw wat wat 

x+3ee eeuw wat wat/dat 

x+4ee eeuw wat wat 

Ui i 
dat t 

dat t 

wat/dat t 

dat/wat t 

wat t 

!Y Y 
dat t 

dat t 

dat/wat t 

dat t 

wat/dat t 

V V 

dat t 

dat t 

dat t 

dat t 

dat/wat t 

VI I 

dat t 

dat t 

dat t 

dat t 

dat/wat t 

Ookk in deze tabel geldt dat we wat steeds aantreffen in de meest linkse 

kolommen,, dat steeds in de meest rechtse kolommen. Dat we dergelijke 

gegevenss nooit aantreffen, en dat meestal de éne vorm in de loop van de tijd 

steedss frequenter wordt dan de andere vorm, kan dus niet verklaard worden met 

behulpp van het één-vorm-één-betekenisprincipe. De verklaring hiervan valt 

buitenn het bereik van dit hoofdstuk. 

Ikk heb in deze paragraaf ondersteuning gegeven voor het idee dat wat één 

betekeniss heeft, door te laten zien dat deze betekenis steeds in variatiecontexten 

zichtbaarr blijft , ook al verandert de frequentie van het relativum wat 'm deze 

varr iat iecon texten. 
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6.66 GEDRAG VAN TAALGEBRUIKERS ALS BRON VOOR HET ÉÉN-VORM-ÉÉN-

BETEKENISPRINCIPEE BIJ TAALVERANDERIN G IN VARIATIECONTEXTEN 

InIn de vorige paragraaf is betoogd dat het één-vorm-één-betekenisprincipe steeds 

geldigg blijf t in variatiecontexten. Blijkbaar wordt het één-vorm-één-

betekenisprincipee diachroon gehandhaafd, en de vraag is dan hoe dit gebeurt. 

Hett is algemeen aanvaard dat taalverandering verloopt via concreet taalgedrag 

vann taalgebruikers. Voor het beantwoorden van deze vraag moeten we dus terug 

naarr de taalgebruikers, en de status die het één-vorm-één-betekenisprincipe voor 

henn heeft. 

Ikk zal deze vraag in twee stappen beantwoorden. Eerst zal ik de vraag 

beantwoordenn hoe verdringing van de éne variant door de andere in 

variatiecontextenn mogelijk is. Daarna ga ik in op de vraag naar de rol van het 

één-vorm-één-betekenisprincipee hierin. 

6.6.11 GEDRAG VAN TAALGEBRUIKERS ALS BRON VAN TAALVERANDERIN G 

INN VARIATIECONTEXTEN 

InIn paragraaf 6.4.1.1 kwam de verandering van dat naar wat in relatieve 

bijzinnenn 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 

frequentiee van het gebruik van de varianten veranderen. Andere onderzoekers 

hebbenn dat in hun onderzoek naar veranderingen in variatiecontexten wèl 

gedaan. . 

Eenn gangbare mening is dat voor het ontstaan van taalverandering die 

contextenn van groot belang zijn waarin taalgebruikers twijfelen tussen de 

variantenn (zie Garcia 1985, 1989, Keller 1990 en Labov 1994). Het idee is dat 

inn een deel van alle contexten waarin een bepaalde taalvorm gebruikt kan 

worden,, slechts die éne votm gebruikt wordt, die in dat type context dan ook 

geenn varianten heeft; in deze contexten zal dan ook geen verandering optreden. 

Err zijn echter ook contexten waarin beide varianten mogelijk zijn. In sommige 

vann deze contexten zal een individuele taalgebruiker een voorkeur hebben voor 

eenn bepaalde variant, maar in andere gevallen zal hij twijfelen. Wanneer nu de 

kanss om in een twijfelcontext gekozen te worden niet voor iedere variant even 

groott is, dan zal één van de varianten in de twijfel contexten meer gebruikt 
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worden.. Daardoor wordt het mogelijk dat deze variant uiteindelijk de norm 

wordtt in die context; daarmee houdt de context op om twijfelcontext te zijn 

(maarr ontstaan er doorgaans nieuwe typen twijfelcontexten). De 

taalveranderingg is een feit. 

Dezee benadering veronderstelt dat er een reden moet zijn waarom 

taalgebruikerss in twijfelcontexten de voorkeur geven aan één van de varianten. 

Dee reden die door bovengenoemde auteurs wordt aangenomen is die van de 

communicatievee complexiteit. De genoemde auteurs gaan ervan uit dat 

variantenn verschillen in communicatieve complexiteit, en dat een taalgebruiker 

inn twijfelcontexten vaker voor de variant zal kiezen die het minste kans geeft op 

communicatiefouten. . 

Dezee benadering spreekt mij aan door de nadruk die wordt gelegd op het 

belangg 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 

ikk niet geloof dat een taalgebruiker in twijfelcontexten vaker zal kiezen voor de 

variantt die het minste kans geeft op communicatiefouten. Hiervoor heb ik de 

volgendee argumenten: 

1.. Er wordt verondersteld dat één van de varianten communicatief complexer 

iss dan de andere. In het geval van de verdringing van dat door wat zou ik 

echterr niet kunnen uitmaken welke dat is. 

2.. Ook als één van de varianten communicatief complexer zou zijn, dan nog 

kann ik me moeilijk voorstellen dat, gegeven de subtiele verschillen waar het 

hierr om gaat, de communicatief complexere variant zou leiden tot een 

gtoteree kans op communicatiefouten. Ik kan moeilijk aannemen dat bijv. 

hethet huis dat daar staat eerder verkeerd wordt begrepen dan het huis wat daar 

staat. staat. 

3.. Er wordt verondersteld dat de taalgebruiker weet welke variant het minste 

kanss geeft op communicatiefouten. Gegeven de subtiele vetschillen waar 

hett hier om gaat lijk t me dat hoogst onwaarschijnlijk. 

4.. Er wordt verondersteld dat voor iedere taalgebruiker dezelfde variant het 

communicatieff  meest complex is. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat 

datt per taalgebruiker verschilt. Een taalgebruiker kan vertrouwder zijn met 

éénn 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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hett minst complex zijn. Het is heel goed denkbaar dat een andere 

taalgebruikerr vertrouwder is met de andere variant. Ook is het denkbaar 

datt taalgebruikers verschillen in wat ze communicatief complex vinden. 

5.. Een dergelijke verklaring overschat naar mijn mening de mate waarin de 

taalgebruikerr in staat is om zijn taalgebruik te manipuleren ten einde een 

goedee communicatie te bereiken. In sommige situaties is dat wel mogelijk, 

mett name bij schriftelijk taalgebruik, zoals een wetenschappelijk artikel, dat 

velee malen wordt herzien voor de uiteindelijke publicatie. Maar vooral in 

mondeling,, face-to-face taalgebruik, zullen de mogelijkheden voor 

manipulatiee van het taalgebruik veel geringer zijn. 

Ikk verwerp dus het idee dat één van de varianten de meeste kans op 

communicatievee problemen zou geven als leidend principe bij de keuze voor 

eenn taalvariant in twijfelcontexten. 

InIn mijn tweede, algemenere bezwaar, wil ik nog een stap verder gaan door 

tee stellen dat ik niet geloof dat één van de varianten door een algemeen geldend 

principee de voorkeur verdient in twijfelcontexten, en daardoor op den duur die 

variantt de andere zal verdringen. 

Hett lijk t me aannemelijker dat er een hele reeks van redenen van diverse 

aardd is waarom een taalgebruiker in een twijfelcontext een bepaalde variant 

kiest.. Om te beginnen zullen et gevallen zijn waarin er geen aanwijsbare reden is 

voorr de keuze van een variant, maar waarin dit random gebeurt. Taalgebruikers 

kunnenn een persoonlijke voorkeur hebben voor één van de varianten, die ertoe 

leidtt dat ze die variant in geval van twijfel zullen gebruiken. Taalgebruikers 

kunnenn in geval van twijfel kiezen voor de meest formele variant, om niet het 

risicoo te lopen om te informeel over te komen, of juist omgekeerd. De betekenis 

kann een rol spelen, zodat de taalgebruiker in geval van twijfel gaat kijken of in 

dee betreffende context een 'onbepaalde' variant beter op zijn plaats is dan een 

'bepaalde'' variant. Soms zullen ritmische factoren de doorslag geven, waardoor 

eenn 'zwaarder' relativum als hetgeen wordt gebruikt in een bijzin die vootafgaat 

aann de matrixzin. Ook kan een analyse van de syntactische structuur van de zin 

voorr een taalgebruiker de doorslag geven, wat kan leiden voor de keuze al dat 

wanneerr al ah antecedent wordt gezien, en al wat wanneer dat niet zo is. 

Naarr mijn mening kan een keuze in een twijfelcontext door talrijke 

factorenn beïnvloed worden, waarbij taalgebruikers ook nog kunnen verschillen 
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inn de invloed die een specifieke facror op hen heeft: taalgebruikers zullen 

verschillendee voorkeursvarianten hebben, en de één zal eerder bang zijn om te 

informeell  over te komen, terwijl een ander juist wil vermijden om te formeel 

overr te komen. Dit impliceert dat er naar mijn mening geen algemeen geldend 

principee is waarvan herhaaldelijke toepassing er automatisch toe leidt dat de éne 

variantt door de andere wordt verdrongen. Taalverandering in variatiecontexten 

kann naar mijn mening niet op die manier worden verklaard. 

Mij nn derde en meest fundamentele bezwaar betreft de rol van analyses door 

dee taalgebruiker die uit de studies van bovengenoemde auteurs naar voren 

komt. . 

Dee hierboven geschetste taalverandenngstheorie veronderstelt dat er 

synchroonn onderscheid gemaakt kan worden tussen contexten waarin steeds 

variantt a voorkomt, contexten met uitsluitend variant b, en twijfelcontexten 

waarinn taalgebruikers kunnen kiezen tussen a en b. Taalgebruikers zullen in de 

twijfelcontextenn relatief vaker kiezen voor de communicatie minst complexe 

variant. . 

Dezee benadering veronderstelt dat taalgebruikers een analyse maken van de 

variantenn door te bepalen welke het communicatief minst complex is. Het 

makenn van een keuze in een specifieke context komt vervolgens neer op het 

toepassenn van de eerder gemaakte analyse. Het idee dat de output van een 

taalgebruikerr wordt bepaald door analyses die dezelfde taalgebruiker heeft 

gemaaktt op zijn input, is in de taalkunde algemeen gangbaar. Het beroemde 

schemaa van Andersen (1973) is erop gebaseerd, en dit vormt de basis van veel 

taalveranderingsstudiess binnen de Chomskyaanse taalkunde (bijvoorbeeld 

Weermann 1993). 

Watt in deze benaderingen echter onderbelicht blijf t is dat taalgebruikers 

kunnenn verschillen in de diepgang van hun analyses. Dat taalgebruikers hierin 

verschillenn wordt onder meer benadrukt in de publicaties van Brian Joseph 

(Josephh 1992). Waar de éne taalgebruiker een variant a in context A zal 

analyserenn als communicatief het minst complex, zal een andere taalgebruiker, 

geconfronteerdd met dezelfde context, hieruit concluderen dat blijkbaar variant a 

inn context A gebruikt wordt, zonder hieraan conclusies te verbinden over de 

communicatievee 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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gesprokenn mag worden van 'het overnemen van een norm' (Bartsch 1987: 178-

189). . 

Samengevatt komen mijn bezwaren tegen de taalveranderingstheorieën van 

bovengenoemdee auteurs op het volgende neer: deze theorieën gaan ervan uit dat 

eenn taalgebtuiker in twijfel contexten de communicatief minst complexe variant 

kiest,, omdat die het minste kans geeft op fouten in de communicatie. Het is 

echterr onwaarschijnlijk dat iedere taalgebruiker uit kan maken welke variant het 

minstt communicatief complex is, en dat toepassing van die variant tot mindet 

communicatiefoutenn leidt (bezwaar 1). Dat zelfde geldt voor het hele idee dat er 

éénn algemeen wetkzaam principe zou zijn dat ervoor zorgt dat één van de 

variantenn in twijfelcontexten bevoordeeld wordt (bezwaar 2). Deze 

taalveranderingstheorieënn zijn gebaseerd op de aanname dat iedere taalgebruiker 

zijnn keuze in twijfelcontexten baseert op een door de taalgebruiker zelfgemaakte 

analysee van de varianten op één aspect (i.e. communicatieve complexiteit), maar 

hett maken van een dergelijke analyse is niet noodzakelijk voor het kunnen 

toepassenn van een variant (bezwaar 3). 

Hett zal geen verbazing wekken dat in mijn eigen ideeën over 

taalvetandetingg in variatiecontexten de mogelijkheid van het overnemen van 

eenn norm centraal staat. Een taalverandering kan optreden doordat de keuze 

vann taalgebruiker A in twijfel context A, die voortkomt uit een analyse van 

contextt A, door taalgebruiker B wordt overgenomen als norm, zonder 

bijbehorendee analyse. Deze visie heeft een aantal implicaties. 

Tenn eetste impliceert dit dat taalgebruikers kunnen verschillen in het soort 

analysess dat ze maken, en de mate waarin ze hun taalgebruik analyseren. 

Hierdoorr is het weliswaar mogelijk dat aan een taalverandering een analyse van 

eenn taalgebruiker ten grondslag ligt, maar is het voor de verspreiding van de 

taalveranderingg niet noodzakelijk, en zelfs hoogst onwaarschijnlijk dat iedere 

taalgebruikerr opnieuw zelf die analyse maakt. In tegenstelling tot wat algemeen 

wordtt aangenomen is taalverandering niet gelijk aan verspreiding van een 

veranderingg in analyse. 

Eenn tweede gevolg is dat taalverandering in principe heel snel kan verlopen, 

wanneerr de taalgebruiker die een gewijzigde output heeft geproduceerd zoveel 

prestigee heeft dat die massaal wordt overgenomen. Dat taalverandering in 

werkelijkheidd vaak langzaam verloopt heeft andere oorzaken dan de 
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verondersteldee herhaaldelijke toepassing van het communicatieve of 

andersoortigee voordeel dat één van de varianten heeft in twijfelcontexten. 

Eenn derde implicatie vloeit voort uit het feit dat het kiezen van een variant 

voorr veel taalgebruikers dus niet inhoudt: het toepassen van een analyse, 

eenvoudigg omdat zij die analyse niet gemaakt hebben. Maar ook voor degene 

diee een bepaalde vorm wèl geanalyseerd hebben (bijv. als communicatief het 

minstt complex) hoeft het toepassen van die variant in een twijfelcontext niet 

altijdd het toepassen van die analyse te betekenen. Een taalgebruiker kan een 

variantt geanalyseerd hebben, maar daarnaast de variant ook als norm hebben 

overgenomen. . 

Ookk impliceert dit dat wat rwijfelcontexten zijn, van taalgebruiker tot 

taalgebruikerr kan verschillen. Voor deze gedachte was in bovengenoemde 

benaderingg geen ruimte. 

Eenn tweede punt, naast het overnemen van normen, dat ik centraal wil 

stellen,, betreft verschillen tussen taalgebruikers in de mate waarin ze in staat zijn 

omm typen contexten van elkaar te onderscheiden. In paragraaf 6.4.1.2 heb ik 

geconcludeerdd dat zowel de Chomskyaanse taalkunde als de Analytische 

Taalkundee uitgaan van een bestaand verschil tussen een relatieve en een 

vragendee interpretatie van een wat-zin. Ik wil echter betogen dat dit verschil 

gemaaktt kan worden, maar niet door iedere taalgebruiker altijd gemaakt zal 

worden.. Dit impliceert dat de normen die taalgebruikers overnemen ook niet 

voorr iedereen gelijk zijn: de norm die een taalgebruiker afleidt is immers steeds 

maarr 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 

watwat gebruikt, omdat hij of zij als norm heeft afgeleid 'onzijdig relativum = wat', 

terwijll  een ander nog verschil maakt tussen relativum dat na een zelfstandig 

naamwoordd en relativum wat in alle andere gevallen. Ook dit is een bron van 

taalverandering g 

6.6.22 GEDRAG VAN TAALGEBRUIKERS ALS BRON VAN H ET ÉÉN-VORM-ÉÉN-

BETEKENISPR1NCIPE E 

Ikk kom nu toe aan het beantwoorden van de hoofdvraag van deze paragraaf: hoe 

komtt het één-vorm-één-betekenisprincipe dat waarneembaar is in de dat-wat-

veranderingg voort uit concreet taalgedrag van taalgebruikers? We kunnen om te 
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beginnenn een aantal gevallen onderscheiden waarin het één-vorm-één-

betekenisprincipee geen rol zal spelen. Het principe zal geen rol spelen in die 

gevallenn waarin een taalgebruiker een relativum in een specifieke context 

overneemtt als norm, zonder die verder te analyseren. Ook speelt het één-vorm-

één-betekenisprincipee geen rol wanneer een taalgebruiker een bepaald 

onderscheidd niet maakt dat anderen wel maken, zoals dat tussen vragende en 

relatievee interpretatie. In dat geval ziet een taalgebruiker geen verschil, maar dat 

iss iets anders dan overeenkomsten zien tussen gebruiken die wèl worden 

onderscheiden. . 

Hett één-vorm-één-betekenisprincipe kan wel werkzaam zijn in gevallen 

waarinn een taalgebruiker twijfelt, maar ook daar zal het niet altijd een rol spelen. 

Off  dit zo is hangt af van de vraag hoe de keuze van de taalgebruiker in een 

twijfelcontextt tot stand komt. Wanneer die keuze is gebaseerd op overeenkomst 

mett gebruik van dat of wat binnen de variatiecontext, d.w.z. als relativum, dan 

ïss er geen sprake van toepassing van het één-vorm-één-betekenisprincipe: er 

wordtt dan geen relatie gelegd met andere gebruiken van diezelfde vorm. 

Alleenn wanneer ook andere gebruiken van dat en wat bij de keuze 

betrokkenn worden, dan zal daarbij het één-vorm-één-betekenisprincipe gelden. 

Wanneerr een taalgebruiker gaat twijfelen tussen dat en wat, en besluit om wat 

tee kiezen omdat dat 'beter' klinkt, dan kan die keuze, vaak onbewust, gebaseerd 

zijnn op een overeenkomst in de onbepaalde betekenis die wat 'm andere 

gebruikenn heeft, en de onbepaaldheid die gevoeld wordt in de betreffende 

context. . 

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 doot iedereen gezien zal worden. In een zeker 

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

vann dat en wat in andere gebruiken '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 

Hoee dit precies gebeurt, en welke overeenkomsten door taalgebruikers wèl 

enn niet kunnen worden gezien, is een vraag voor verder onderzoek. 
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6.77 CONCLUSIES EN HYPOTHESEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

6.7.11 CONCLUSIES 

Ikk heb in dit hoofdstuk laten zien dat door de aanname van een één-vorm-één-

betekenisprincipee twee aspecten van de <^?-ww-verandering verklaard kunnen 

worden.. Ten eerste verklaart de aanname dat er sprake is van één vorm wat de 

vormelijkee overeenkomst tussen vragend en relatief wat. Ten tweede kunnen 

onderr deze aanname bepaalde distributies tussen relatief dat en wat uitgesloten 

worden,, namelijk die distributies die niet in overeenstemming zijn met het 

betekenisverschill  tussen aanwijzend dat en vragend wat. Er is ook een aspect 

vann de <^zr-zi^-verandering dat niet door de aanname van een één-vorm-één-

betekenisprincipee verklaard kan worden, en dat is het feit dat de verandering 

éénn richting opgaat, dat wat steeds meer terrein wint ten koste van dat. 

InIn paragraaf 6.3 heb ik een voorkeur uitgesproken vóór het model van de 

Cognitievee Semantiek wanneer het erom gaat om de vormelijke overeenkomst 

tussenn vragend en relatief wat te verklaren. Daarbij kondigde ik aan dat ik in de 

conclusiess terug zou komen op de voor- en nadelen van de modellen van de 

Cognitievee Semantiek en de Analytische Taalkunde. 

Bijj  het verklaren van de vormelijke overeenkomst tussen vragend en relatief 

watwat biedt het model van de Cognitieve Semantiek model de volgende voordelen 

bovenn het model van de Analytische Taalkunde: 

 Dit model biedt ruimte voor het naast elkaar bestaan van een relatieve en 

eenn vragende interpretatie van de wat-zïn in een verder identieke context. 

Di tt is binnen de Analytische Taalkunde niet goed mogelijk, omdat in die 

benaderingg verschillen in interpretatie in principe voortkomen uit 

verschillenn in de context. 

 Dit model biedt ruimte voor verschillen tussen taalgebruikers, waarbij 

bijvoorbeeldd de éne taalgebruiker wel een abstracte eenheidsbetekenis van 

watwat afleidt, en een ander niet, of waarin de één in bepaalde contexten wèl 

eenn verschil tussen een vragende en een relatieve interpretatie kan 

waarnemen,, waar de ander geen verschil ervaart. 
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Alss we het model van de Cognitieve Semantiek nu proberen toe te passen op 

variatiecontexten,, en veranderingen die daarin optreden, dan zien we het laatst 

genoemdee voordeel ook hier van toepassing is: als één van de oorzaken voor 

taalveranderingg heb ik genoemd verschillen in het kunnen onderscheiden van 

contexten,, en daarmee verschillen in toegepaste variant. Ook heb ik aangegeven 

datt taalgebruikers verschillen in de mate waarin ze het taalaanbod analyseren, en 

daarmeee in de abstractheid van de betekenissen die ze afleiden. 

Hett model van de Cognitieve Semantiek heeft echter een groot nadeel, 

waardoorr 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 

modell  geen beperkingen oplegt ten aanzien van de door taalgebruikers afgeleide 

enn toegepaste betekenissen. Een taalgebruiker kan diverse betekenissen afleiden, 

maarr niets hoeft. Onder deze aanname kan nooit verklaard worden hoe een 

één-vorm-één-betekenisprincipee gehandhaafd kan worden. 

Ditt probleem is op te lossen door het model van de Cognitieve Semantiek 

tee combineren met een hypothese die ik als oorzaak voor de handhaving van het 

één-vorm-één-betekenisprincipee heb aangewezen, namelijk: Vr zullen 

taalgebruikerstaalgebruikers zijn die de betekenisovereenkomst tussen de verschillende 

gebruikenn van dat en wat zien, hoewel dit lang niet altijd en door iedereen 

gezienn zal worden'. Het toevoegen van deze beperking komt in feite neer op het 

toevoegenn van een één-vorm-één-betekenisprincipe in de zin van de Analytische 

Taalkunde.. Op deze wijze wordt een amalgaam van beide benaderingen 

verkregenn dat zowel synchroon als diachroon verklarend is. 

6.7.22 HYPOTHESEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Inn dit hoofdstuk heb ik laten zien dat het één-vorm-één-betekenisprincipe een 

aantall  aspecten van de ^/-zi^-verandering kan verklaren. Ik geloof echter dat 

ditt principe ook geldt voor andere varianten. Daarom wil ik de volgende 

hypothesenn voor verder onderzoek opwerpen: 

hypothesehypothese 1 

Wanneerr twee identieke vormen gebruikt worden in te onderscheiden 

functionelee categorieën, dan dient dat verklaard te worden vanuit de aanname 

datt het hier gaat om één vorm, met meerdere, verwante betekenissen. 
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hypothesehypothese 2 

Wanneerr een vorm gebruikt gaat worden in variatiecontexten, waarin per 

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

'sterkere'' betekenis in niet-variatiecontexten beperkingen opleggen aan de 

distributiee van de varianten in de variatiecontexten. De distributie zal dusdanig 

zijnn dat die in overeenstemming is met het betekenisverschil dat waarneembaar 

iss tussen de varianten in hun gebruik in niet-variatiecontexten. Dit blijf t zo, ook 

wanneerr er in de variatiecontexten verschuivingen optreden in de frequentie 

waarmeee de varianten worden gebruikt; voorwaarde daarbij is wel dat de 

betekeniss in de niet-variatiecontexten constant blijft . 


