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0. Abstract 

In some Eastern Dutch Dialects, verbal flexion seems to have a varied morphological order. The form 

du klop-te-s ‘you knocked’ has the tense morpheme /te/ preceding the person agreement /s/, while 

the form du klop-s-te ‘you knocked’ has the person agreement /s/ preceding the tense morpheme 

/te/. Since all Germanic Languages show tense morphemes closer to the verbal stem than agreement 

morphemes, an explanation for this variety is required. And since there is a complete overlap between 

the morpheme /s/ and the phoneme [s], this explanation has been sought in the domains of both 

syntax and phonology.  

A translation task by speakers of the Eastern Limburgian dialect of Reuver reveals that both 

syntax and phonology seem to be of relevance. The person agreement morpheme seems to occupy a 

word-final position more often when the verb is followed by an [s]-phoneme, than when the word is 

not followed by an [s]-phoneme. This could be explained through the phonological process of 

degemination: when two [s]-sounds collide, one is deleted and the other cannot move forward in the 

word. Additionally, the agreement morpheme seems to occupy a word final position more often when 

the subject is projected on the SpecI position rather than the SpecC position. It remains unclear how 

this syntactic condition can be explained.  
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1. Inleiding 

Net als voor alle Germaanse talen, geldt voor het Nederlands dat het regelmatige 

werkwoordparadigma bestaat uit een stam met één of meerdere uitgangen. Het Nederlandse 

werkwoordparadigma is weergegeven in (1). Hierin worden er drie soorten uitgangen toegepast: het 

verledentijdsuffix /te/, het meervoudssuffix /en/ en persoonscongruentie /ø/ en /t/. In het 

paradigma voor het Nederlands is te zien dat persoonscongruentie niet tot uiting komt in het 

meervoud en in de verleden tijd. Zo wordt er in de verleden tijd onderscheid gemaakt tussen 

enkelvoud en meervoud (getalscongruentie), maar niet tussen de eerste, tweede en derde persoon 

(persoonscongruentie).  

 

(1)  Ik      klop – ø    klop – te  

Jij       klop – t    klop – tǝ 

Hij/zij/het    klop – t     klop – tǝ 

Wij       klop – ǝn     klop – tǝ – ǝn  

Jullie     klop – ǝn   klop – tǝ – ǝn  

Zij      klop – ǝn     klop – tǝ – ǝn 

 

In de dialecten van het Nederlands, treedt enige variatie op in dit paradigma en zijn regels. Om te 

beginnen zijn niet alle uitgangen hetzelfde. Veel dialecten, hoewel in de minderheid (Bennis & 

MacLean 2006), kennen een ‘s(t)’-vorm in de tweede persoon enkelvoud, zoals te zien is in (2).1  

 

(2) a. Doe klopst  Zoutkamp (Groningen) 

b. Doe klops   Roermond (Limburg, NL)  

c. Dich klops  Merssen (Limburg, NL) 

d. Doe klaopst  Oude Pekela (Groningen) 

 

Daarnaast is er een verschil met betrekking tot de persoonscongruentie in de verledentijd, die voor 

het Nederlands afwezig is. Dit ligt anders voor sommige Nederlandse dialecten, waar de 

persoonscongruentie voor de tweede persoon enkelvoud ook in de verleden tijd optreedt (3). 

 

(3) a. Doe klobdest  Slochteren (Groningen) 

b. Deech klobdes Neeroeteren (Limburg, BE)  

                                                           
1
 Of het werkwoord eindigt op [st] of op [s], heeft niks te maken met andere vervoegingen. Dit is een resultaat 

van t-deletie. Er zal dan ook worden geabstraheerd van wegvallen van de [t]. Voor meer informatie over t-
deletie, zie Goeman (1999).  
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Merk op dat de persoonscongruentie /s/ volgt op het verledentijdssuffix /te/. In sommige van de 

dialecten met een /s/ als suffix, komt echter ook een vorm voor, waarin de persoonscongruentie 

voorafgaat aan het verledentijdssuffix (verder aangeduid als de S-EERST vorm). Hierdoor ontstaan 

vormen zoals in (4). 

 

(4) a. doe klobzde  Panningen (Limburg, NL) 

b. doo klopste  Coevorden (Drenthe) 

c. doe klopste  Sint-Annen (Groningen) 

d. deech klobzde Genk (Limburg, BE)   

 

De vormen uit voorbeeld (2), (3) en (4) komen uit de Morfologische Atlas van de Nederlandse 

Dialecten (Goeman et al. 2008), verder aangeduid als MAND. In de databank van de MAND zijn twee 

zwakke werkwoorden opgenomen: kloppen en leven. Dit zijn werkwoorden waar een S-EERST 

volgorde van suffixen zou kunnen optreden. Afbeelding 1 illustreert de geografische verspreiding van 

de verschillende vormen van de tweede persoon enkelvoud verleden tijd van het werkwoord kloppen 

volgens de MAND. 

 

AFBEELDING 1: VERSCHILLENDE VORMEN VAN ‘KLOPPEN’ IN DE VERLEDEN TIJD TWEEDE PERSOON ENKELVOUD 
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De vormen in afbeelding 1 kunnen grofweg in vier verschillende categorieën worden 

verdeeld. Allereerst zijn er de vormen zonder [s] in het werkwoord: kloppen, klopn, klopte, klopten 

enzovoorts. Dan zijn er de S-EERST vormen: klopste, klobzde, klopeste, klopstet enzovoorts. Ten 

derde zijn er de S-LAATST vormen: kloptes, klopdes, kloptest, klopetest enzovoorts. Ten slotte zijn er 

de vormen die eindigen op [s] of [st], zonder dat deze [s] of [t] voorafgegaan wordt door een [t]. 

Hierdoor is het onduidelijk of er een suffix aanwezig is dat verleden tijd aanduidt. Onder deze 

categorie vallen onder andere de vormen: klopst, klops en klopest. In afbeelding 2 is te zien dat deze 

laatste categorie vooral in het noorden voorkomt. Tevens is te zien dat de /s/ in de verleden tijd 

kenmerkend is voor noordoostelijke en zuidoostelijke dialecten. Vooral in Groningen en Limburg 

lijken de S-LAATST en S-EERST vormen te concurreren. 

 

AFBEELDING 2: DE VERDELING VAN S-EERST EN S-LAATST VORMEN VOOR ‘KLOPPEN’ 

 

Dergelijke informatie is ook beschikbaar voor het werkwoord leven. Afbeelding 3 laat de geografische 

spreiding zien van verleden-tijdsvormen in de tweede persoon enkelvoud van het werkwoord leven, 

zoals die gedocumenteerd staan in de MAND. 
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AFBEELDING 3: VERSCHILLENDE VORMEN VAN ‘LEVEN’ IN DE VERLEDEN TIJD TWEEDE PERSOON ENKELVOUD 

 

Ook de vormen van leven kunnen verdeeld worden in vier categorieën: de vormen zonder /s/, de S-

EERST vormen, de S-LAATST vormen en de vormen waarvan het onduidelijk is of er een 

verledentijdsmorfeem is. Dit is weergegeven in afbeelding 4. 

 

AFBEELDING 4: DE VERDELING VAN S-EERST EN S-LAATST VORMEN VOOR ‘LEVEN’ 
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Afbeelding 4 laat de verdeling van S-EERST en S-LAAST vormen voor leven zien. Op het eerste 

gezicht lijkt afbeelding 4 veel op afbeelding 2, die dezelfde informatie weergeeft, maar dan voor 

kloppen. Toch zijn er een aantal verschillen. In Tabel 1 is een overzicht gegeven van de aantallen 

dialecten met specifieke combinaties. Dan blijkt dat de meeste dialecten een identieke vorm 

gebruiken voor kloppen en leven. Wat opmerkelijk is, is dat er geen dialecten zijn met een S-EERST 

vorm voor leven en een S-LAATST vorm voor kloppen, terwijl er wel 8 dialecten zijn waar volgens de 

MAND een S-LAATST vorm voor leven wordt gebruikt en een S-EERST vorm voor kloppen. 

 

TABEL 1: COMBINATIES VAN S-EERST EN S-LAATST VORMEN VOOR LEVEN EN KLOPPEN 

  Leven 

  Geen S S-EERST S-LAATST Geen VT-suffix 

 

Kloppen 

Geen S 478 1 1 2 

S-EERST 3 25 8 1 

S-LAATST 2 0 47 0 

Geen VT-suffix 5 6 17 17 

 

Tot dusver is geen sprake van dialecten die gebruik maken van zowel de S-EERST als de S-

LAATS vorm. Deze zijn er echter wel, als we Walraven (2008) geloven. Walraven geeft in zijn 

beschrijving van het Sittards werkwoordsysteem aan dat de S-EERST vorm voorkomt náást de 

gebruikelijke S-LAATST vorm in de dialecten  van Neeroeteren,  Reuver,  Montfort  en  Roermond. 

Logisch gezien kunnen de dialecten met een /s/ ter markering van tweede persoon grofweg in drieën 

gedeeld worden: de dialecten met S-LAATST vormen, de dialecten met S-EERST vormen en de 

dialecten met beide vormen. Merk op dat de eerste groep het grootste is (zoals al blijkt uit tabel 1) 

en de laatste groep waarschijnlijk het kleinste is. Dit is geïllustreerd in afbeelding 5.  

 

 

AFBEELDING 5: DE VERDELING VAN DIALECTEN MET EEN /S/ ALS INFLECTIE VOOR 2SGL 

 

Het bestaan voor deze laatste groep (met beide S-EERST en S-LAATST vormen) maakt de 

interpretatie van de data uit de MAND lastig. Als voor leven een S-LAATST vorm is gegeven en voor 

kloppen een S-EERST vorm, kan dat betekenen dat sprekers bij kloppen een andere grammaticaregel 

S-EERST S-LAATST 
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toepassen dan bij leven (zie afbeelding 6a), maar dit kan ook betekenen dat het dialect als geheel zich 

in de overlap bevindt en dat voor kloppen als leven beide de S-EERST en S-LAATS vorm mogelijk is, 

ook al komt slechts één vorm naar voren in de MAND-data (afbeelding 6b). 

 

A)  

B)  

AFBEELDING 6: DE MOGELIJKE VERDELINGEN VAN KLOPPEN EN LEVEN 

 

Er is nog een mogelijke verdeling tussen de S-EERST en S-LAATST vormen. Men zou kunnen 

veronderstellen dat de dialecten met S-EERST vormen een subset vormen van de S-LAATST dialecten. 

In dat geval worden S-LAATST dialecten als uitgangspunt genomen, waarbinnen zich ook S-EERST 

vormen bevinden, zoals weergegeven in afbeelding 7. Het tegenovergestelde (S-LAATST als subset 

van S-EERST) lijkt onwaarschijnlijk, gezien de aantallen in tabel 1. 

 

 

AFBEELDING 7: S-EERST ALS SUBSET VAN S-LAATST 

 

Kortom, de MAND-data op zichzelf is ontoereikend om te kunnen zeggen of er in één dialect 

meerdere vormen naast elkaar bestaan. De methodologie van de MAND bestond uit het ondervragen 

van één of twee respondenten per dialect. Zo kan het dat Walraven (2008) constateert dat het 

dialect van Neeroeteren beide S-EERST vormen en S-LAATST vormen bevat, terwijl de MAND-data 

maar één vorm laten zien. Dit doet vermoeden dat er misschien nog meer dialecten zijn die naast de 

vorm gegeven in de MAND nog een andere vorm gebruiken. 

S-EERST S-LAATST 

S-EERST S-LAATST 

S-EERST               S-LAATST 

kloppen 

Kloppen 

  leven 

leven 
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Een voorbeeld is het dialect van Sint-Annen (Groningen). Daar komen de vormen voor zoals 

weergegeven in (5a-b). Voor het dialect van Sint-Annen geldt dus een S-EERST vorm bij kloppen en 

een S-LAATST vorm voor leven. Het zou echter kunnen dat een S-LAATST vorm voor kloppen en een 

S-EERST vorm voor leven optioneel zijn (5c-d).  

 

(5) (a) Doe klopste    Sint-Annen (Groningen) 

(b) Doeleehvdest 

(c) Doe kloptes (onbekend) 

(d) Doeleehvsde (onbekend) 

 

Om een goed beeld te krijgen van de S-EERST vormen binnen de Nederlandse dialecten, dienen twee 

vragen gesteld worden. De eerste vraag luidt: wat is de mogelijke verspreiding van S-EERST vormen 

en S-LAATST vormen, binnen één dialect? Deze vraag kan gezien worden als aanvulling op eerder 

onderzoek van de MAND betreft de empirische feiten van het fenomeen. De tweede vraag luidt: Hoe 

kunnen de empirische feiten omtrent de S-EERST en S-LAATST vormen van Nederlandse dialecten 

verklaard worden? Deze laatste vraag is ietwat lastiger, aangezien het tot dusver onduidelijk is waar 

deze verklaring gezocht moet worden. Is dit een syntactisch fenomeen? Of misschien een fonologisch 

of morfologisch fenomeen?  

In sectie 2 zal worden ingegaan op een aantal syntactische verklaringen. In sectie 3 komen 

fonologische verklaringen aan bod. Sectie 4 geeft een kort overzicht van de besproken verklaringen, 

secties 5 en 6 beschrijven het onderzoek naar deze vormen voor het dialect van Reuver (Limburg) en 

in sectie 7 zullen de belangrijkste bevindingen worden besproken.   

2. Syntactische verklaringen 

Woordvolgorde is taalspecifiek. Zo geldt voor het Nederlands dat in hoofdzinnen de persoonsvorm 

altijd op de tweede zinsplek staat en dat in een bijzin de persoonsvorm altijd achteraan in de zin 

staat. Niet alleen woorden hebben een vaste plek in de syntax. Ook een groot deel van de morfemen 

wordt doorgaans aan een vaste plek in de syntax gekoppeld. Morfemen kunnen verdeeld worden in 

twee categorieën: inflectionele morfemen en derivationele morfemen. Derivationele morfemen 

kunnen een lemma veranderen (bijvoorbeeld grootgrootheid). Inflectionele morfemen zorgen 

voor vervoegingen in een woord (bijvoorbeeld looploopt). Inflectionele morfemen verschijnen 

altijd na derivationele morfemen. Met andere woorden, eerst wordt het lemma volledig 

samengesteld met derivationele morfemen en daarna pas wordt inflectionele morfologie toegepast 

Door o.a. Bauer (2003) en Andersson (1982) wordt dan ook verondersteld dat er een verband is 
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tussen inflexionele morfologie en syntax: ‘Inflectional morphology is what is relevant to the syntax’ 

(Andersson 1982: 587). Dit biedt de mogelijkheid om S-EERST vormen vanuit een syntactische 

invalshoek te benaderen.  

Syntactische analyses worden veelal gemaakt middels de X-bar-theory van (Chomsky 1986, 

1995), die stelt dat een constituent (XP) bestaat uit een hoofd (X), een “specifier” (Spec) en een 

complement (Comp). Zo kan, volgens o.a. Sybesma (2002), de Nederlandse zin Ik sluit de deur 

worden geanalyseerd als in (6). 

 

(6) Ik sluit de deur 

 

Hierin wordt de hoofdconstituent ingevuld door een VP (Verb Phrase) en bestaat het complement uit 

een DP (Determinator Phrase), met daarin een NP (Noun Phrase). Het gevolg is de standaard 

bijzinvolgorde: ‘(dat) ik de deur sluit’.  

Een Nederlandse zin heeft daarnaast nog een IP positie, die bestemd is voor de inflectionele 

morfologie. Een werkwoord dat in de verleden tijd wordt gezet, krijgt dit tijdskenmerk op de I-positie 

toegewezen. In zo’n geval wordt ook wel gesproken van een T(ense)-positie. Voorbeeld (7) laat zien 

dat het werkwoord (open) verplaatst van de V-positie naar de T-positie om inflectie (het /de/-

morfeem) te krijgen. Ook verplaatst het onderwerp naar de SpecV-positie, om hier de juiste 

naamval/vorm te krijgen. De sporen van deze verplaatsingen worden met t(race) aangegeven.  

 

(7) Ik opende de deur 

 

 Tot slot is er nog een C-positie die bestemd is voor conjunctieven (voegwoorden). In het 

Nederlands is dit ook de plek waar in de hoofdzin het onderwerp staat (Sybesma 2002). In voorbeeld 
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(8a) is de complete analyse van de Nederlandse hoofdzin te zien, in voorbeeld (8b) is de complete 

analyse van de Nederlandse bijzin te zien. 

 

(8) a. Ik opende de deur    b. Dat ik de deur opende 

  

Er is enige discussie over de onderlinge structuur van I-elementen. Aanvankelijk werd verondersteld 

dat AGR (agreement) en T (Tense), ingesloten zijn in de I-positie. Ouhalla (1991) beweert aan de hand 

van het Berbers dat zowel AGR als T een eigen positie in de syntax heeft, aangezien enclitische 

elementen hieraan kunnen hechten. Het resultaat is weergegeven in (9). 

 

(9) [CP [AgrP [TP [VP [DP]]]]] 

 

Volgens Ouhalla (1988) verschilt de volgorde van deze I-elementen van taal tot taal. Zo komen we uit 

bij twee benaderingen om de I-positie te construeren. De eerste benadering gaat uit van de TP 

ingesloten in AGR (10a), zoals de meeste Germaanse talen hebben. De tweede benadering gaat uit 

van de AGR ingesloten in de TP (10b), zoals Ouhalla (1988; 1991) constateert voor het Berbers. 

 

(10) (a)    (b) 
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Het verschil tussen beide volgordes 10a en 10b kan niet worden verklaard aan de hand van 

etymologie van de suffixen. Veel morfemen stammen af van een woord, maar dat de positie van het 

morfeem ook is bepaald door de positie van het betreffende woord, wordt ontkracht door 

tegenvoorbeelden uit het Oekraïens (Mykhaylyk 2010).  

Een goed voorbeeld van een taal die de structuur van (10a) volgt, is het IJslands. Het 

werkwoordparadigma voor het IJslands ziet eruit als in (11).  

 

(11)  Werkwoordparadigma van het IJslandse werkwoord heyra ‘horen’. 

O.T.T.  O.V.T. 

1 psn ev heyr – i  heyr – ði 

2 psn ev heyr – ir  heyr – ði – r  

3 psn ev heyr – ir heyr – ði 

1 psn mv heyr – um  heyr – ðu – m   

2 psn mv heyr – ið heyr – ðu – ð   

3 psn mv heyr – a  heyr – ðu 

 (Bobaljik 2002: 131) 

 

In de verleden tijd van het IJslandse heyra is goed te zien hoe de persoonscongruentie volgt op de 

morfemen van de verleden tijd. Het werkwoord moet verbonden worden aan de inflectionele 

morfemen. Eerst wordt de verleden tijd aan het werkwoord toegewezen en daarna pas de 

persoonscongruentie. De TP (waar de verleden tijd aan het werkwoord wordt toegewezen) zit in de 

syntactische structuur dus dichter bij het werkwoord (VP), dan de persoonscongruentie (AgrP) Als 

het werkwoord verderop in de syntactische structuur verplaatst, bindt het zich eerst aan T en daarna 

aan Agr. 

Hierdoor ontstaat de volgorde zoals in (12a). Een concreet voorbeeld is gegeven voor de 

Nederlandse verleden tijd meervoud in (12b). 

 

(12)  (a) V + T + AGR 

(b) Klop + te + en 

 

Voor het Berbers gebeurt exact het tegenovergestelde: het werkwoord hecht eerst aan AGR en 

daarna aan T, zoals te zien is in voorbeeld (13). De inflectione affixen zijn hier prefixen 

(voorvoegsels). Merk op dat het AGR-morfeem dichter bij het werkwoord staat dan het T-morfeem. 
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(13)  Ad-y-segh Mohand ijn teddard 

Zullen [T]-[AGR]-kopen Mohand een huis 

‘Mohand zal een huis kopen’ 

Ad + y + segh 

T + AGR + V 

(Ouhalla 1991, 57). 

 

Het Standaardnederlands gedraagt zich dus zoals het IJslands (AGR>T) en de dialecten met een S-

EERST vorm gedragen zich zoals het Berbers (T>AGR). Maar is het wel logisch dat een deel van het 

Nederlands taalgebied een Berberse morfeemvolgorde hanteert? En hoe zit het dan met de dialecten 

die beide de S-EERST vorm en de S-LAATST vorm hebben? Dit alles maakt de S-EERST vormen 

typologisch gezien opvallend. Idealiter bestaat er maar één vaste volgorde tussen T en Agr en in het 

gunstigste geval komt deze overeen met het IJslands (en Standaardnederlands) voor alle 

Nederlandse dialecten en niet met het Berbers. Het optreden van S-EERST vormen spreekt dit tegen. 

Om de parametrisatie van de volgorde AGR>T in stand te houden, is het dan ook noodzakelijk om 

een oplossing te vinden voor deze tegenspraak. Het is dan de vraag of deze oplossing syntactisch, 

morfologisch of fonologisch is. Eerst zullen de syntactische verklaringen aan bod komen. 

Om de volgordevariatie tussen S-EERST en S-LAATST vormen te verklaren, kan aangenomen 

worden dat het T-morfeem in werkelijkheid geen T-morfeem is, of dat het AGR-morfeem in 

werkelijkheid geen AGR-morfeem is. Als het T-morfeem geen T-morfeem is of als het AGR-morfeem 

geen AGR-morfeem is, hoeft niet langer gesproken te worden over de relatie tussen AGR en T. Dan 

vervalt dus ook de vraag of S-EERST dialecten een Berberse morfeemvolgorde (kunnen) hebben. 

Zodoende zullen de volgende verklaringen besproken worden: 

 

a) Het /de/-morfeem is geen verledentijdssuffix en staat dus niet in de T-positie. 

b) Het /s/-morfeem is geen suffix van persoonscongruentie en staat dus niet in de ARG-positie. 

 

De eerste verklaring berust op een theorie van Reker (1987) voor het Gronings en zal eerst 

besproken worden. Daarna zal ingegaan worden op de tweede verklaring, die gebruik maakt van op 

de subjectintrusie van Barbiers & Van Koppen (2006). 

2.1. Analogie van het Gronings 

Reker (1987) noemt in zijn onderzoek naar verledentijdsvorming in het Gronings vormen als bakteste 

en bakngde. Hij gebruikt voor beide vormen een andere analyse. De laatste analyse zal buiten 
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beschouwing gelaten worden, aangezien deze niet toepasbaar is op de synthese van S-EERST 

vormen.2 

De vorm bakteste lijkt op klopste en daarom is het relevant om naar Rekers (1987) verklaring 

hiervoor te kijken. De laatste –te is volgens hem een geclitiseerde variant van het pronomen du dat 

kan worden gereduceerd tot te. De analyse hiervoor ziet er als volgt uit: 

 

(14) [[[[bak]V te]pret s]2e pers sg te]encl pronomen   (Reker 1987, 57) 

 

Reker stelt hiermee dat de woordfinale-/te/ géén verledentijdssuffix is, maar een enclitisch 

pronomen. Als we Rekers analyse van bakteste willen toepassen op de eerder genoemde S-EERST 

vorm (klopste), treedt een drietal voorwaardes op:  

 

a) Dialecten met S-EERST vormen hebben het gereduceerde pronomen /de/; 

b) In S-EERST vormen wordt geen verleden-tijdssuffix meer gerealiseerd; 

c) De S-EERST vorm treedt op in een zin waar subjectverdubbeling gaande is. 

 

De eerste voorwaarde hierboven roept de vraag op of dialecten met S-EERST vormen nog (varianten 

van) /du/ als tweede-persoonspronomen hebben. Het antwoord hierop is ja. Aalberse en Don (2009) 

constateren dat alle dialecten met een /st/ als suffix voor de tweede persoon, ook het pronomen du 

als pronomen hebben: Er is een volledige overlap tussen de dialecten die /du/ gebruiken en de 

dialecten die het /st/-suffix gebruiken.  Dat wil nog niet zeggen dat de gereduceerde vorm /de/  

bestaat in al deze dialecten, maar dat staat de redenering niet in de weg. Van Craenenbroeck & Van 

Koppen (2000) hebben aangetoond dat het gereduceerd pronomen en het enclitisch pronomen niet 

per definitie homofonen hoeven te zijn. 

                                                           
2 Voor de analyse van bakngde past Reker (1987) het verledentijdssuffix iteratief toe: Eerst 

ondergaat het tijdsaffix stemassimilatie, de welbekende kofschip-regel die bak+de verandert tot 

bakte. Dan wordt het meervoudsmorfeem /en/ toegepast. Reker beweert vervolgens dat het 

Nederlands woordfinale e-n-constructies wil vermijden, waardoor de sjwa wegvalt (bakken  

bakkn). Zo komt hij uit bij de verandering (bakten  baktn). De consonantcluster ‘ktn’ is echter ook 

onwenselijk en daardoor komt volgens Reker (1987) de ‘t’ te vervallen (baktn  bakng). Het 

uitspreken van de ‘n’ als ‘ng’ is het gevolg van plaatsassimilatie. Het resultaat (bakng)  bevat echter 

geen enkel spoor meer van het verledentijdssuffix. Daarom wordt volgens Reker (1987) dit suffix 

opnieuw toegepast (bakng  bakngde). 
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De tweede voorwaarde is ietwat problematischer. Zou klopste geanalyseerd moeten worden 

zoals Reker bakteste analyseert, dan moeten we concluderen dan in klopste het suffix voor de 

verleden tijd niet meer wordt uitgesproken. Dat lijkt onwaarschijnlijk, omdat dan onduidelijk is waar  

de verledentijdsinterpretatie van S-EERST vormen vandaan komt. 

De derde voorwaarde lijkt in eerst instantie wellicht verwerpelijk, aangezien het 

Standaardnederlands geen subjectverdubbeling kent. In sommige dialecten is er wel degelijk een 

mogelijkheid om subjecten te verdubbelen. Hier zal in de volgende sectie verder op ingegaan 

worden. Deze derde voorwaarde speelt immers geen rol meer in de afweging van Rekers (1987) 

analyse; de tweede voorwaarde (S-EERST vormen hebben geen verleden-tijdsuffix) is onaannemelijk 

genoeg om een implementatie van Rekers analyse in de beschrijving van S-EERST vormen te 

verwerpen. 

 Concluderend kan gezegd worden dat Reker (1987) twee verschillende analyses geeft voor 

bakteste en bakngde, beiden met het resultaat dat ARG-morfeem vooraf lijkt te gaan aan het T-

morfeem. In het eerste geval is dit het interpreteren van het /te/-morfeem als enclitisch pronomen. 

Deze analyse in ontoereikend voor het verklaren van de S-EERST vorm, omdat het verleden-tijdssuffix 

dan niet meer gerealiseerd zou worden in veel dialecten. Ook Rekers tweede analyse is niet 

toepasbaar op S-EERST vormen, omdat deze alleen voor meervoudsvormen opgaat. 

 

2.2. Subjectintrusie 

Een alternatieve analyse om een analyse zoals het Berbers uit te sluiten voor S-EERST vormen, zou 

zijn dat het /s/-morfeem in werkelijkheid geen morfeem van persoonscongruentie is, maar een 

enclitisch pronomen. Een eerste argument hiervoor is dat in veel zuidoostelijke dialecten het 

pronomen /du/ in onbeklemtoonde context afgezwakt kan worden tot /se/.3 Een tweede argument 

hiervoor is dat er jonge kinderen en sprekers van sommige dialecten het subject kunnen invoegen 

tussen de werkwoordstam en de uitgang van het werkwoord. Barbiers & Van Koppen (2006) noemen 

dit subjectintrusie en gebruiken dit als argument om te stellen dat de persoonsvorm niet alleen op de 

C- of V-positie kan staan in de zin, maar ook op de T-positie. Om te begrijpen hoe subjectintrusie een 

verklaring kan zijn voor de S-EERST vormen, is het belangrijk om eerst een goed beeld te krijgen van 

het verschijnsel subjectintrusie. Een voorbeeld van subjectintrusie is zin (15) van Jitske (4;5): 

 

(15)  Dan noem-ik-te jou sinterklaas   

(Barbiers & Van Koppen 2006: 29)  

                                                           
3
 Er zijn ook S-EERST dialecten die een andere onbeklemtoonde vorm voor /du/ hebben dan /se/ (zoals /de/). 

Dit levert geen probleem voor de analyse. /se/ moet namelijk kunnen voorkomen als enclitisch pronomen en 
zoals eerder gezegd hebben Van Craenenbroeck & Van Koppen (2000) aangetoond dat het enclitisch pronomen 
niet homofoon hoeft te zijn aan het gereduceerde pronomen. 
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In deze zin is de verledentijdsvervoeging /te/ losgekoppeld van het werkwoord /noem/ door het 

subject /ik/4. Volgens Barbiers & Van Koppen (2006) verschijnt het subject in de SpecT-positie. Het 

werkwoord verplaatst naar de C-positie, maar laat het verledentijdssuffix achter in het hoofd van de 

T-positie, zoals weergegeven in (16). 

 

(16)  

 
 Subjectintrusie veronderstelt dus dat de I-positie niet rechts (zoals in voorbeeld (7) 

weergegeven), maar links wordt gegenereerd. Dit is geen vreemde aanname, aangezien in 

hoofdzinnen zodoende een eenvoudige verklaring kan worden gegeven voor de verplaatsing van het 

werkwoord: eerst van V naar I, daarna van I naar C. Het links genereren van de I-positie is wordt voor 

het Nederlands en Duits beargumenteerd door Travis (1984) en later overgenomen door onder 

andere Zwart (1993).  

Omdat in vrijwel alle Oost-Limburgse dialecten het pronomen [du] de onbeklemtoonde vorm 

[sǝ] heeft in zinnen waarin dit subject niet op de eerste zinsplek staat, kan de insertie van de /s/ 

voorafgaand aan het verledentijdsuffix in de tweede persoon te verklaren zijn aan de hand van 

subjectintrusie. De /s/ is dus in werkelijkheid het onbeklemtoonde pronomen /se/ dat fonologische 

reductie (sjwa-deletie) ondergaat. 

  

                                                           
4
 Een additioneel filter, zoals de mogelijkheid tot enclise, is noodzakelijk om subjectintrusie van nominale 

subjecten (‘Dan noem-de-man-te hem Sinterklaas’) uit te sluiten. Hier zal niet verder op worden ingegaan. 
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(17) klop-se-te 

 
 

Deze analyse brengt drie gevolgen met zich mee. Allereerst hoeft de relatie tussen AGR en T niet 

zoals het Berbers te zijn (T>AGR) om de S-EERST vormen te verklaren. Als er namelijk al een AGR-

positie is, dan is deze leeg. Dan zou voor het hele Nederlandse taalgebied de volgorde van het 

IJslands (AGR>T) kunnen gelden, zonder dat S-EERST-dialecten uitzonderingen hoeven te zijn.  

Een tweede gevolg is dat er geen sprake meer is van persoonsmarkering in de verleden tijd, 

waardoor de S-EERST dialecten ook op dit gebied overeenkomen met het Standaardnederlands. Uit 

het paradigma van het Standaardnederlands blijkt namelijk dat persoonsmarkering wegvalt in de 

verleden tijd: er is geen verschil tussen ik- jij- en hij-vormen in de verleden tijd. Aanvankelijk werd 

aangenomen dat du-dialecten dit wel hebben voor de tweede persoon (tweede persoon enkelvoud 

verschilt van eerste en derde persoon enkelvoud in de verleden tijd), maar de interpretatie van de 

/s/ als onbeklemtoond enclitisch pronomen, zorgt ervoor dat ook de S-EERST dialecten geen 

onderscheid maken tussen eerste, tweede en derde persoon in de verleden tijd met betrekking tot 

verbale inflectie. 

Het derde gevolg is ietwat problematischer. De dialecten met de S-EERST vorm hebben 

namelijk, naast het subject /se/ tussen de werkwoordstam en de inflectie nog een extern subject du. 

Dat betekent dat er sprake is van subjectverdubbeling: het volledige subject /du/ treedt op naast het 

onbeklemtoond subject /se/. 

 

(18)  a. Du klopste 

 b. Dusubj klopV sesubj tePRET 
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Subjectverdubbeling is in het Nederlands taalgebied echter geen vreemd gegeven. Van 

Craenenbroeck & Van Koppen (2002a) leggen op basis van een aantal West-Vlaamse dialecten uit dat 

bij subjectverdubbeling beide subjecten gegenereerd worden in de DP, waarna de DP als geheel naar 

de AgrP verplaatst5 (zie (19)).  

 

(19)  Da ge gou komt 

 

(Van Craenenbroeck & Van Koppen 2002a: 58) 

 

Het enclitisch subject hecht dan aan het eerste woord aan de linkerkant. In het gegeven voorbeeld 

(19) geldt dus dat ge hecht aan da. Dit verklaart ook waarom er geen subjectverdubbeling mogelijk is 

in hoofdzinnen met het onderwerp op de eerste zinsplek, aangezien er dan geen woord is waar het 

enclitisch subject zich aan kan hechten, zoals te zien in (20). De structuren in (19) en (20) zijn in lijn 

met de constatering dat subjectverdubbeling nooit voorkomt in hoofdzinnen met het subject op de 

eerste zinsplaats (o.a. Haegeman 1992; Van Craenenbroeck & Van Koppen 2002a; 2002b).  

                                                           
5
 Van Craenenbroeck & Van Koppen (2002a) maken hierbij een onderscheid tussen subjectverdubbeling en 

topicverdubbeling. Alleen op subjectverdubbeling zal verder worden ingegaan, aangezien bij een pronominale 
analyse van de S-EERST vorm, uitgegaan moet worden van een onbeklemtoond/enclitisch subject. 
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(20)  *Me waaile gojn 

 

(Van Craenenbroeck & Van Koppen 2002a: 59) 

 

Om aan te kunnen nemen dat subjectintrusie de oorzaak is van de S-EERST vorm, zal 

aangenomen moeten worden dat het /s/-morfeem afkomstig van een enclitisch pronomen. Eerder is 

al gezegd dat /se/ een veel voorkomende onbeklemtoonde vorm is van /du/. Daar komt bij dat een 

hoofdzin nooit met /se/ kan beginnen. Waar in het Standaardnederlands een hoofdzin zowel met jij 

als met je kan beginnen, kan de onbeklemtoonde vorm van du nooit voorkomen op de eerste 

zinsplek. Dit bevestigt dat /se/ noodzakelijk moet hechten aan het woord aan de linkerkant en dus 

een pronomen is met enclitische eigenschappen. 

Een verschil met de West-Vlaamse subjectverdubbeling van Van Craenenbroeck & Van 

Koppen (2002a) is dat het onbeklemtoonde subject /se/ niet voorafgaat aan het volledige subject 

/du/, maar juist volgt op /du/. Dit leidt ertoe dat subjectverdubbeling in Oost-Limburgse dialecten 

wel zou kunnen optreden in hoofdzinnen: niet /se/, maar /du/ staat dan vooraan in de zin en /du/ 

behoeft geen voorafgaand woord om aan te hechten.   

Samengevat kunnen we stellen dat het volledige subject, inclusief het onbeklemtoond 

subject, wordt gegenereerd in de DP waarna het beklemtoonde deel /du/ kan verplaatsten naar de 

Spec-positie van de CP. Het achtergebleven onbeklemtoonde pronomen heeft enclitische 

eigenschappen en kan daarmee een plaats innemen tussen de werkwoordstam en de inflectie. 

Vervolgens wordt de [ǝ] van het /se/-morfeem niet uitgesproken als gevolg van fonologische 

reductie.  

Als we subjectintrusie aannemen als verklaring voor de S-EERST vorm, dan brengt dat een 

aantal voorspellingen met zich mee. Allereerst kan subjectintrusie nooit plaatsvinden in een bijzin. In 

Nederlandse bijzinnen blijft het werkwoord doorgaans in de V-positie staan en het subject gaat altijd 

aan dit werkwoord vooraf. Als S-EERST vormen gevormd worden door subjectintrusie, gaat in een 

vorm als klopste de werkwoordstam juist vooraf aan het subject: 
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(21)  KlopV sSUBJ tePRT 

 

Omdat in de Nederlandse bijzin, per definitie, het werkwoord achteraan staat, zal het subject nooit 

op deze positie tussen het werkwoord en de vervoeging kunnen komen te staan. Het onbeklemtoond 

pronomen kan dan hooguit clitiseren aan het voegwoord: 

 

(22)  Ik dacht dasse6 ...  

 

De voorspelling is dan ook dat S-EERST vormen nooit in bijzinnen voorkomen.  

Een tweede voorspelling houdt een beperking in van de subjecten /du/ en /se/ in combinatie 

met S-EERST vormen. Als de subjecten /du/ en /se/ beide in dezelfde DP gegenereerd worden en als 

/se/ zich verplaatst naar T-positie, dan zijn er nog twee opties voor het resterende subject /du/: 

ofwel /du/ blijft achter in de DP-positie (inversievolgorde, (23)), ofwel /du/ verplaatst naar de C-

positie (reguliere volgorde, (24)).  

(23)  Dan klopste du op de deur  

 
  

                                                           
6
 De constructie dasse (of desse) is een samensmelting van dat (det) en het onbeklemtoond pronomen se. 
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(24)  Du klopste op de deur 

 

Het blijft een feit dat het externe argument altijd tot uiting komt als /du/. Wat dus niet 

verwacht wordt, is een herhaling van het onbeklemtoond pronomen /se/, zoals te zien is in (25). Dit 

geldt uiteraard niet alleen voor inversie volgorde, maar ook voor reguliere zinsvolgorde (26), hoewel 

de laatste variant al eerder van tafel is geveegd, door de onmogelijkheid van /se/ om op de eerste 

zinsplek te komen. 

 

(25)  Dan klopste se op de deur. (Voorspelling: ongrammaticaal) 

(26)  *Se klopste se op de deur.  

 

Een laatste voorspelling heeft te maken met de afwezigheid van persoonscongruentie. Als we 

klopste analyseren als klopVsSubjtePRET, dan moeten we concluderen dat de persoonscongruentie-/s/ 

die we zien in de tegenwoordige tijd, is weggepoetst in de verleden tijd. Het gevolg hiervan is dat we 

in bijzinnen niet alleen de vorm klopste niet verwachten, maar ook de vorm kloptes niet verwachten.  

Wellicht is het zo dat het wegpoetsen van de persoonscongruentie-/s/ niet verplicht is. Dan 

zou een vorm als kloptes alsnog in bijzinnen kunnen optreden. Dan wordt echter ook een vorm 

verwacht met zowel de subjectintrusie-/s/ als de persoonscongruentie-/s/. Het resultaat is een 

mengvorm, zoals in (27), waarover Walraven (2008) spreekt. De verwachting is dat deze mengvorm 

alleen kan voorkomen in hoofdzinnen, gezien de plek van de pronomina ten opzichte van het 

werkwoord. 

 

(27)  a. Klopstes 

 b. KlopV sSubj tePRET s2PERS 
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Concluderend kan gezegd worden dat subjectintrusie als verklaring voor S-EERST vormen 

allereerst voorspelt dat er geen S-EERST vormen in bijzinnen voorkomen. Ten tweede worden geen 

S-EERST vormen voorspeld in combinatie met /se/ als extern pronomen. Als laatste wordt voorspeld 

dat S-LAATST vormen (kloptes) in bijzinnen alleen kunnen voorkomen als er ook mengvormen 

(klopstes) in hoofdzinnen voor kunnen komen. 

3. Fonologische verklaringen 

De verklaring voor de S-EERST vorm kan naast syntactisch ook fonologisch van aard zijn. Het 

betreffende morfeem komt namelijk overeen met een foneem, [s], waardoor morfeemverplaatsing 

tevens foneemverplaatsing is. Het verspringen van het [s]-foneem kan beschreven worden als 

metathese.  

 Misschien wel de bekendste gevallen van metathese, zijn r-metathesen. De [r] springt hier 

over een andere klank heen: Christus  Kerst; Dorp Vlodrop. Vooral in Oost-Limburgse dialecten 

komt veel r-metathese voor: proficiat  perficiat; precies  percies. Een ander bekend voorbeeld 

van metathese komt uit de kindertaal: wesp  weps.  

In termen van de Optimality Theory (OT), kan gesteld worden dat de twee constraints in 

(28a-b) een rol spelen.  

 

(28)  a. NoCoda  Een woord mag geen gesloten lettergreep hebben 

 b. Linearity  De volgorde van de fonemen moet voor input en output gelijk zijn 

   

De dialecten met S-EERST vormen hebben een hogere ranking voor NoCoda dan voor Linearity, 

terwijl dit voor dialecten met S-LAATST vormen juist andersom is. S-EERST vormen schenden immers 

Linearity (want metathese zorgt voor een andere foneemvolgorde) terwijl S-LAATST vormen NoCoda 

schenden (want als het werkwoord op een [s] eindigt, is dit een gesloten lettergreep). Voor de 

dialecten met zowel S-EERST als S-LAATST vormen kan gezegd worden dat er geen onderlinge ranking 

is tussen beide regels. Hierdoor zijn er twee optimale vormen, zoals weergegeven in tableau 1.  

 

Tableau 1: OT-analyse van dialecten met S-EERST en S-LAATST vormen 

/klᴐp-dǝ-s/ Linearity NoCoda 

 [klᴐbdǝs]  * 

 [klᴐbzdǝ] *  
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Aannemelijk is echter dat er een contextuele trigger is voor de S-EERST vormen. Een voorbeeld van 

zo’n trigger is het Obligatory Contour Principle (OCP). Aan de hand van de Optimality Theory (OT) 

blijkt hoe verschillende fonologische constraint-volgordes dan kunnen leiden tot S-EERST vormen. In 

een tweede fonologische verklaring wordt gesteld dat degeminatie een restrictie kan vormen voor S-

EERST vormen. Eerst zal het OCP-effect besproken worden, daarna wordt gekeken naar degeminatie.  

Tot slot zal ook de woord-interne fonologie nog aan bod komen. 

3.1. OCP 

Hoewel de term Obligatory Contour Principle (verder aangeduid met OCP) is bedacht door Goldsmith 

(1976), bestaat het idee erachter al langer. Leben (1973) constateerde dat twee aangrenzende 

identieke tonen, worden samengenomen tot één toon, zoals te zien is in voorbeeld (29). 

 

(29)  HHL  HL 

 

Zijn conclusie was dan ook dat twee identieke tonen nooit kunnen grenzen aan elkaar. Goldsmith 

(1976) noemt dit dus het Obligatory Contour Principle (OCP). 

Deze conclusie is later verder gegeneraliseerd door McCarthy (1986), die patronen in 

semitische talen gebruikt om aan te tonen dat het OCP een algemeen taalkundig verschijnsel is, dat 

stelt dat twee identieke elementen niet naast elkaar mogen staan. Een kanttekening die Goldsmith 

(1990) hierbij geeft is dat het onduidelijk is wat de consequenties zijn wanneer de OCP-regel 

geschonden dreigt te worden. Zou schending van het OCP kunnen leiden tot de realisatie van 

fonemen op andere plekken, dan zou OCP een trigger kunnen zijn voor s-metathese, waardoor een 

werkwoordsvorm waarin het [s]-foneem eerder wordt uitgesproken dat het verledentijdsmorfeem. 

In de huidige analyse wordt gekeken naar een OCP-effect met betrekking tot het [s]-foneem. 

In een eerdere sectie is al aangegeven dat veel zuidoostelijke dialecten het onbeklemtoond 

pronomen /se/ hebben. Hierdoor is de constructie ‘werkwoord + /se/’ een zeer frequent gegeven in 

deze dialecten. Vermijding van twee identieke elementen zou betekenen dat het werkwoord in deze 

context niet op een [s] mag eindigen. S-EERST vormen kunnen ontstaan als behoud van 

morfeemvolgorde minder belangrijk is dan het OCP-effect. Als dit effect versteend is, beperken de S-

EERST vormen zich dus tot een context waarin het werkwoord wordt gevolgd door het 

onbeklemtoond pronomen se. Als het OCP-effect nog steeds actief is in deze dialecten,  verwachten 

we ook S-EERST vormen in een context waarbij het werkwoord door andere [s]-woorden wordt 

gevolgd (bijvoorbeeld in ‘klopste snel’).  
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Het is wel belangrijk om in gedachte te houden dat (een S-EERST vorm als gevolg van) 

metathese niet de enige oplossing is voor OCP-schending. Ook in het Standaardnederlands zal men 

niet vaak twee [s]-klanken na elkaar uitspreken. In plaats daarvan worden beide [s]’en 

samengevoegd. Zo wordt misstand maar met één [s] uitgesproken: [mıstɑnt]. Er zijn dus twee 

manieren om OCP-schending te voorkomen: men kan beide klanken samenvoegen of men kan één 

van beide klanken verplaatsen. Alleen de laatste oplossing leidt tot S-EERST vormen. 

In (30a) en (31a) wordt het OCP-effect geschonden, doordat de [s] van het werkwoord wordt 

gevolgd door nog een [s]. Het samenvoegen van beide klanken (s-deletie) leidt tot de vormen (30b) 

en (31b). Het verplaatsen van de eerste [s] leidt tot de S-EERST vormen (30c) en (31c). Als de OCP-

trigger actief is in de dialecten met S-EERST vormen, verwachten we zowel (30c) als (31c). Als de 

OCP-trigger niet meer actief is, maar in het verleden voor een versteende constructie heeft gezorgd 

met het pronomen /se/, dan verwachten we (30c) wel, maar (31c) niet. 

 

(30) (a)*Klopdes se    schending OCP 

(b)  Klopdes-e    s-deletie 

(c)  Klopsde se    s-metathese 

 

(31) (a) *Du klopdes snel op de deur schending OCP 

(b) Du klopdes-nel op de deur  s-deletie 

(c) Du klopsde snel op de deur  s-metathese 

                    

In termen van de Optimality Theory (OT), kan gesteld worden dat de constraint Linearity, zoals 

weergegeven in (28b) wederom een rol speelt. Daarnaast zijn er nog twee andere constraints:  

 

(32)  a. *SibSib  Twee gelijke fonemen mogen elkaar niet opvolgen 

 b. MaxIO  Alle fonemen in de input moeten ook verschijnen in de output.  

  

*SibSib is niets meer dan schending van het OCP. Als OCP wordt geschonden, wordt *SibSib 

geschonden. Linearity wordt, zoals eerder gezegd, geschonden in S-EERST vormen door s-metathese. 

MaxIO wordt geschonden als s-deletie plaatsvindt. 

Voor de dialecten zonder s-metathese, ofwel, voor de dialecten met alleen maar S-LAATST 

vormen, kan gesteld worden dat de volgorde van Linearity en MaxIO ervoor zorgt dat OCP-schending 

altijd leidt tot s-deletie, zoals is weergeven in tableau 2. 
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Tableau 2: OT-analyse van S-LAATST vormen door afwezigheid van OCP-effecten7 

/klᴐp-dǝ-s sǝ/ *SibSib Linearity MaxIO 

[klᴐbdǝs sǝ] *!   

 [klᴐbdǝ-sǝ]   * 

[klᴐbzdǝ sǝ]  *!  

 

Voor de dialecten die S-EERST vormen hebben, kan gezegd worden dat een OCP-schending opgelost 

wordt met s-metathese en niet met s-deletie. Het is bij deze dialecten minder erg om fonemen te 

verplaatsen dan om ze volledig te verwijderen. Dat betekent dat MaxIO hoger gerankt is Linearity, 

zoals weergegeven in tableau 3.  

 

Tableau 3: OT-analyse van S-EERST vormen als gevolg van OCP-schending 

/klᴐp-dǝ-s sǝ/ *SibSib MaxIO Linearity 

[klᴐbdǝs sǝ] *!   

[klᴐbdǝ-sǝ]  *!  

 [klᴐbzdǝ sǝ]   * 

 

Voor de dialecten met zowel S-EERST als S-LAATST vormen in werkwoorden die gevolgd worden door 

een [s]-klank kan gesteld worden dat OCP-schending opgelost kan worden door zowel s-deletie als s-

metathese. Dat betekent dat er geen hiërarchische verhouding is tussen Linearity en MaxIO, zoals 

weergegeven in tableau 4. 

 

Tableau 4: OT-analyse van dialecten met S-EERST en S-LAATST vormen 

/klᴐp-dǝ-s sǝ/ *SibSib Linearity MaxIO 

 [klᴐbdǝs sǝ] *!   

 [klᴐbdǝ-sǝ]   * 

 [klᴐbzdǝ sǝ]  *  

 

Aangezien /se/ een voorkomend pronomen in de tweede persoon enkelvoud is, zou het OCP een 

hoge frequentie aan S-EERST vormen kunnen opleveren: iedere keer dat het werkwoord voorafgaat 

aan het onbeklemtoond pronomen /se/ treedt s-metathese op.  Het OCP-effect als verklaring voor S-

EERST vormen brengt de voorspelling met zich mee dat S-EERST vormen alleen voor kunnen komen 

                                                           
7
 In alle tableaus wordt niet verder ingegaan op een ‘VOICE’-regel voor regressieve stemassimilatie. Het gaat 

louter om de opeenvolging van consonanten, niet over de stemhebbendheid van dezen. 
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als ze getriggerd worden door OCP-schending. Anders gezegd: een S-EERST vorm zou altijd gevolgd 

moeten worden door een woord dat begint met een [s], of wellicht een andere alveolaire fricatief. 

Het tegenovergestelde (als een werkwoord gevolgd wordt door een [s]-klank, moet de S-EERST vorm 

optreden) hoeft niet per definitie waar te zijn. De voorbeelden (29b) en (30b) laten immers zien dat 

ook s-deletie een oplossing is voor het OCP-effect.  

3.2. Degeminatie 

Ook degeminatie (het samenvallen van twee identieke klanken) kan een belangrijke factor zijn in de 

synthese van S-EERST vormen. Het moet gezegd worden dat dit niet zo zeer een trigger is voor s-

metathese, als wel restricties oplegt aan de situaties waarin S-EERST vormen kunnen optreden.  

 In de voorbeelden (28) en (29) was al te zien dat naast S-EERST vorming ook s-deletie op kan 

treden. Sterker nog, als s-deletie optreedt, zal dit altijd zijn in een S-LAATST vorm en nooit in een s-

EERST vorm. Het samenvallen van deze twee [s]-fonemen wordt ook wel degeminatie genoemd. Het  

gevolg van degeminatie is dat [s]-metathese niet langer kan plaatsvinden. Op deze wijze kan 

degeminatie een ‘bloedend’ effect hebben op s-metathese. Om dit te illustreren is er een nieuwe 

constraint noodzakelijk: 

 

(33)  Ident[phi] Alle congruentiekenmerken in de input moeten verschijnen in de output 

 

Deze regel stelt dat persoon- en getalsmarkering, wanneer aanwezig in de onderliggende vorm, ook 

in de oppervlaktevorm tot uiting moeten komen. Voor de tweede persoon enkelvoud houdt dit in dat 

er een [s]-foneem aanwezig dient te zijn. Is er geen [s] aanwezig in de output-vorm, dan wordt deze 

conditie geschonden. 

Gegeven de ordening van de constraints als in tabeau 5 is de optimale vorm de vorm waarin 

degeminatie door middel van s-deletie optreedt. Hoe komt dat? De onderliggende vorm in tableau 5 

bevat een werkwoord dat wordt gevolgd door het subject /se/. Hierdoor ontstaat er een botsing van 

twee [s]-fonemen, wat niet mag volgens de *SibSib-regel. S-deletie vindt plaats om dit op te heffen. 

Doordat s-deletie plaatsvindt, kan s-metathese niet meer plaatsvinden. De [s] die naar voren schuift 

is immers komen te vervallen.  
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 Tableau 5: OT-analyse van degeminatie als restrictie voor S-EERST vormen 

/klᴐp-dǝ-s sǝ/ *SibSib Ident[phi] NoCoda Linearity 

[klᴐbdǝs sǝ] *!  *  

 [klᴐbdǝs-ǝ]     

[klᴐbzdǝ sǝ]    *! 

 

Uiteraard is het ook mogelijk dat het werkwoord gevolgd wordt door het pronomen /du/. In dat 

geval wordt het OCP (ofwel: *SibSib) niet geschonden. Er staan immers niet langer twee [s]-klanken 

naast elkaar. Degeminatie (en dus s-deletie) is hierdoor niet langer noodzakelijk en zelfs onmogelijk 

geworden omdat er dan geen persoonscongruentie meer is en Ident[phi] wordt geschonden. Omdat 

degeminatie niet optreedt, kan s-metathese alsnog optreden, waardoor een S-EERST vorm gemaakt 

wordt. Belangrijk is dat s-metathese niet verplicht is. In tableau 6 is dit weergegeven met de 

stippellijn tussen NonFin-S en Linearity: beide constraints wegen even zwaar mee. Het gevolg van de 

degeminatie-analyse is dat S-EERST vormen niet langer verwacht worden in een werkwoord dat 

gevolgd wordt door een [s]-foneem.  

Tableau 6: OT-analyse waarbij s-metathese mogelijk is door de afwezigheid van degeminatie 

/klᴐp-dǝ-s du/ *SibSib Ident[phi] NoCoda Linearity 

 [klᴐbdǝs du]   *  

 [klᴐbzdǝ-du]    * 

[klᴐbdǝ du]  *!    

 

Bij deze benadering hoort de verklaring dat S-EERST vormen nooit voorkomen als het werkwoord 

wordt gevolgd door een [s]-klank in het volgende woord. Zoals gezegd is dit niet zozeer een trigger 

voor S-EERST vormen als wel een restrictie, die verklaard wordt aan de hand van de volgende 

ordening van fonologische processen: s-deletie > s-metathese, waarbij s-deletie verplicht is bij OCP-

schending en s-metathese optioneel is als OCP niet geschonden wordt. 

 Daar waar de OCP-verklaring een ‘versteende’ en een ‘actieve’ variant heeft, lijkt dit 

onderscheid afwezig voor de degeminatie-verklaring.  Voor de OCP-verklaring werd eerder gezegd 

dat de trigger kan activeren bij alle woorden met een [s] of enkel (nog) bij het onbeklemtoond 

pronomen /se/. Degeminatie lijkt echter níét afhankelijk van het feit of de [s] deel uitmaakt van het 

pronomen /se/ of van een ander woord.  
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3.3. Woord-interne fonologie 

Tot slot kunnen woord-interne fonologische processen een rol spelen bij de ordening van de 

fonemen. Woord-interne fonologische processen vindt men in het Nederlands bijvoorbeeld in de 

bekende kofschip-regel, die stelt dat het verledentijdssuffix stemloos wordt als de laatste stamklinker 

stemloos is. Zo wordt klop + de in het Nederlands uitgesproken als [klᴐptǝ] en niet als [klᴐpdǝ]. Dit 

wordt ook wel progressieve stemassimilatie genoemd: de stemhebbendheid van een klank wordt 

bepaald door die van de klank ervoor. In sommige dialecten speelt het tegenovergestelde; daar 

wordt de stemhebbendheid van een klank beïnvloed door de klank erna. Dit leidt tot regressieve 

stemassimilatie: klop + de wordt uitgesproken als [klᴐbdǝ].  

 Op gelijke wijze zou ook de laatste stamklinker van het werkwoord invloed kunnen hebben 

over de positie van de [s], wat het verschil kan verklaren tussen het S-EERST gebruik in leven en het 

S-EERST gebruik in kloppen, dat gevonden wordt in de MAND. Dit hoeft niet per se met 

stemhebbendheid te maken hebben. In tegendeel, door reeds actieve processen van stemassimilatie 

lijkt stemhebbendheid een onwaarschijnlijke factor voor S-EERST vormen. De voorbeelden in (4) 

laten immers zien dat S-EERST vormen mogelijk zijn bij zowel progressieve assimilatie als regressieve 

assimilatie. Toch is een dergelijke verklaring vooralsnog niet uitgesloten.  

Ook kunnen de plaats van articulatie (bijvoorbeeld labiaal versus velair) en de wijze van 

articulatie (bijvoorbeeld plosieven versus fricatieven) een rol spelen in de keuze tussen S-EERST en S-

LAATST. De [p] in kloppen is immers een plosief en de [v] in leven een fricatief. Van Goch (2010) toont 

voor het Standaardnederlands aan dat juist deze fonologische kenmerken bepalend zijn voor het al 

dan niet optreden van OCP-effecten. Zou woord-interne fonologie een verklaring zijn (of in elk geval 

een restrictie zijn) voor S-EERST vormen, dan is de verwachting dat de verhouding tussen S-EERST en 

S-LAATST vormen verschilt per werkwoord. Het is dus relevant om voor meerdere werkwoorden, dus 

meerdere fonologische contexten, na te gaan wat de voorkomens van S-EERST vormen zijn. 

4. Vraagstelling 

In de bovenstaande secties zijn verschillende verklaringen gegeven voor de S-EERST vorm. 

Subjectintrusie wordt naar voren gebracht als een syntactische verklaring en OCP, Degeminatie en de 

woord-interne fonologische context als fonologische verklaringen. De vraag is nu welke factoren 

daadwerkelijk een rol spelen bij de vorming van S-EERST vormen naast S-LAATST vormen. Daarom is 

het belangrijk om een goed inzicht te krijgen van de voorspellingen die alle verklaringen met zich 

meebrengen.  

In tabel 2 wordt per verklaring de verwachting weergegeven voor zes zinstypen. Allereerst 

zijn er de hoofzinnen waarbij het werkwoord niet wordt gevolgd door een [s]-foneem (Sub + V + -[s]). 
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Ten tweede zijn er de hoofdzinnen waarbij het werkwoord wel wordt gevolgd door een [s]-foneem 

(Sub + V + [s]). Dan zijn er de hoofzinnen met inversie-volgorde waarin het subject /du/ volgt op het 

werkwoord (V + /du/). Dan zijn er de hoofdzinnen met inversie-volgorde waarin het subject /se/ volgt 

op het werkwoord. Deze laatste groep wordt nog onderverdeeld in zinnen waarbij /se/ wordt 

gevolgd door een [s]-klank en de zinnen waarbij dit niet het geval is, hoewel geen van de verklaringen 

een verschil voorspelt tussen deze twee zinstypen. Als laatst zijn er nog de bijzinnen.  

  

TABEL 2: VERKLARINGEN VOOR S-EERST VORMEN EN HUN VOORSPELLINGEN VOOR HET WOORD ‘KLOPPEN’ 

 Subjectintrusie 

zonder [2SGL] 

Subjectintrusie 

met [2SGL]-s 

OCP 

Actief 

OCP 

Versteend 

Degeminatie 

Sub + V + -[s] Klopste Klopstes Kloptes Kloptes - 

Sub + V + [s] - - - Kloptes Kloptes 

V  + /du/ Klopste Klopstes Kloptes Kloptes - 

V + /se/ + -[s] - - -  Kloptes 

V + /se/ + [s]     Kloptes 

Bijzin Klopte Kloptes Kloptes Kloptes  - 

 

Wanneer gekeken wordt naar de verklaringen, valt op dat zowel Subjectintrusie als OCP twee keer 

zijn opgenomen in de tabel. Het is voor subjectintrusie nog onduidelijk wat er gebeurt met de 

persoonscongruentie-s. In de eerste kolom staan de verwachtingen voor subjectintrusie als de 

persoonscongruentie-s is weggepoetst. De verwachting is dat we een klopste-vorm vinden in zinnen 

waar het werkwoord vóór en zinnen waar het werkwoord na het subject staat. In bijzinnen wordt 

dan verwacht dat de /s/ helemaal verdwenen is. Subjectintrusie kan immers niet in bijzinnen 

optreden en persoonscongruentie is hier dan ook weggevallen. Het resultaat is kloptste voor 

hoofdzinnen en klopte voor bijzinnen. In de tweede kolom van tabel 1 staan de verwachtingen voor 

subjectintrusie als persoonscongruentie wel nog (optioneel) optreedt in de verleden tijd. Kloptes kan 

voorkomen in bijzinnen, maar dan wordt in hoofdzinnen ook de vorm klopstes verwacht, waarbij dus 

zowel de subjectintrusie-s als de persoonscongruentie-s aanwezig is. 

 Het OCP-effect stelt dat de verplaatsing van de s getriggerd kan worden door de context; als 

het volgende woord begint met een /s/, kan een S-EERST vorm ontstaan. Dat betekent dat S-LAATST 

vormen dus altijd voorkomen in een context waar het OCP-effect niet speelt. Als het OCP-effect 

echter niet (meer) actief is, zou dat kunnen betekenen dat S-EERST vormen alleen nog voorkomen in 

vaste, versteende contexten. De meest voor de hand liggende context is die waarin het werkwoord 

door het subject /se/ wordt gevolgd.   
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 Degeminatie houdt in dat s-metathese niet kan optreden als het werkwoord wordt gevolgd 

door een [s]-foneem. Dit is niet zozeer een trigger als wel een restrictie voor de S-EERST vormen. 

Hoewel het anti-OCP-effect dus op zichzelf geen verklaring is voor de S-EERST vormen, kan het deze 

vormen wel beperken tot de contexten waarin het werkwoord niet wordt gevolgd door een /s/-

klank.  

Tot slot, de woord-interne fonologische verklaring is niet weergegeven in tabel 2. Dit is 

gedaan omdat de woord-interne fonologische verklaringen geen verschil voorspelt per zinstype, 

maar een verschil voorspelt per woord-interne fonologische context en dus per werkwoord. 

5. Methodiek 

5.1. Participanten 

Om te onderzoeken welke verklaring voor de S-EERST vormen de meest plausibele is, is een 

vertaalopdracht opgesteld voor sprekers. Onder de elf participanten (gemiddelde leeftijd = 52,8) 

waren drie vrouwen en acht mannen. Om te kijken naar de spreiding tussen S-EERST vormen binnen 

één dialect is louter gekeken naar het Reuvers dialect. Alle participanten waren dan ook sprekers van 

het Reuvers dialect. Dat wil zeggen dat ze in Reuver zijn opgegroeid, hier nog leven en grotendeels in 

Reuver hebben gewoond, maar ook dat ze minimaal één Reuverse ouder hebben en dat ze zelden tot 

nooit te horen krijgen dat ze ‘een niet-Reuverse’ tongval hebben.  

5.2. Opzet 

De vertaalopdracht bestond uit twee onderdelen. Allereerst moesten de participanten de 

Nederlandse zinnen vertalen naar hun dialect. Dit is opgenomen tot een audiobestand. Vervolgens 

kregen de deelnemers uitleg over het onderzoeksdoel en moesten ze nogmaals alle zinnen nalopen 

een aangeven of ze zouden kiezen voor een S-EERST zin, een S-LAATST zin, een mengvorm (klopstes) 

of dat er misschien meerdere mogelijkheden zijn. In deze nabespreking werd ook ingegaan op het 

effect van het soort pronomen. Zo kregen proefpersonen, waar relevant, de vraag of ze een andere 

vorm zouden gebruiken als niet /du/, maar /se/ het subject is. Op die manier wordt getracht op zoek 

te gaan naar de uitputtende mogelijkheden van S-EERST en S-LAATST vormen, wat eerder onderzoek 

van de MAND niet heeft gedaan. 

5.3. Stimuli 

In totaal moesten er 36 zinnen vertaald worden. Deze zijn samengesteld volgens een 6×6-structuur 

waarbij zes verschillende woord-interne fonologische contexten) zijn gebruikt en zes verschillende 

zinstypen (syntactische en woord-externe fonologische contexten), zoals reeds weergegeven in tabel 
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1.  De woord-interne fonologische contexten zijn ingevoerd om te kijken of er een effect is van de 

eindconsonant van de stam op de gekozen vorm (S-EERST of S-LAATST). Daar de MAND verschillende 

uitslagen voor kloppen en leven laat zien, is het relevant of dit wellicht komt door de plaats of wijze 

van articulatie of door de stemhebbendheid van de eindklank. Om die reden is er gekozen voor de 

volgende werkwoorden: 

(34) a.  kloppen Stemloos, bilabiaal, plosief ([p]) 

b.  maken  Stemloos, velair, plosief ([k]) 

c.  leven  Stemhebbend labiodentaal, fricatief ([v])  

d.  bluffen  Stemloos, labiodentaal, fricatief ([f]) 

e.  dromen Bilabiaal, nasaal ([m]) 

f.  gooien  Palataal, Approximant ([j]) 

 

Iedere combinatie van werkwoord en zinstype komt éénmaal voor in iedere enquête, zoals is 

geïllustreerd in tabel 3. De zinnen zijn in een willekeurige volgorde gezet; iedere respondent heeft 

wel dezelfde volgorde van zinnen gekregen. In bijlage 1 is een compleet overzicht van alle zinnen 

bijgevoegd, in de volgorde waarin ze aan de proefpersonen zijn gepresenteerd.   

 

TABEL 3: DE VERSCHILLENDE COMBINATIES TUSSEN ZINSTYPE EN WERKWOORD VAN DE STIMULI 

 Kloppen Leven Maken Dromen Bluffen Gooien 

Subject + V + niet-[s] - - - - - - 

Subject + V + [s] - - - - - - 

V + /du/8  - - - - - - 

V + /se/ + [s] - - - - - - 

V + /se/ + niet-[s] - - - - - - 

Bijzin - - - - - - 

 

Tijdens de eerste vertaalopdracht zijn de gebruikte pronomina en de gebruikte werkwoordsvormen 

genoteerd. De opname van deze opdracht is teruggeluisterd, waarbij de notities nogmaals zijn 

gecontroleerd. Als het gebruikte pronomen niet het pronomen is waar in die zin (volgens tabel 2) op 

gedoeld is, is bij de analyse gekeken naar de nabespreking. Wordt hier een ander pronomen 

gebruikt, dan wordt deze werkwoordsvorm meegenomen in de analyse. In de analyse wordt 

geabstraheerd van de spreker; enkel de effecten van de zinstype en het werkwoord zijn onderzocht. 

                                                           
8
 Het beklemtoond subject /du/ is  getriggerd middels een contrast: ‘jij of ik?’ Aangenomen is dat in een niet-

contrastieve context voor /se/ gekozen wordt, mits het subject niet op de eerste zinsplek staat. Later bleek dat 
/du/ in meer zinnen gebruikt werd. In de nabespreking is dit verder ter sprake gekomen. 
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6. Resultaten 

6.1. Kwantitatieve resultaten 

In de meeste zinnen (72,5%) kiezen sprekers van het Reuvers voor een S-EERST vorm en dus niet voor 

een S-LAATST vorm. Wanneer gekeken wordt naar het effect dat het type zin heeft op deze keuze, 

dan blijkt er een verschil te zijn tussen bijzinnen en hoofdzinnen: In 84,8% van de bijzinnen wordt de 

S-EERST vorm gekozen, in hoofdzinnen is dit percentage 70,0%. Dit verschil is significant (X²(1)=6.079, 

p=.014). De groep hoofzinnen is echter te gevarieerd om een dergelijke vergelijking te maken, zonder 

te kijken naar de percentages binnen de verschillende types hoofzinnen. 

Zoals Tabel 4 laat zien, is er een groot verschil binnen de hoofdzinnen. De meeste S-EERST 

vormen komen voor in zinnen waarbij het subject vooraan staat in de zin en het werkwoord niet 

gevolgd wordt door een [s]-foneem (97%), terwijl de minste S-EERST vormen worden gevonden in de 

zinnen waarbij het werkwoord wordt gevolgd door het onbeklemtoonde subject /se/, zowel wanneer 

dit gevolgd wordt door een [s]-foneem (43,9%) als wanneer dit niet het geval is (45,5%). Verder 

wordt in 15,2% van de bijzinnen een S-LAATST vorm gebruikt, in 22,7% van de zinnen waarin het 

werkwoord wordt gevolgd door het subject /du/ en in 13,6% van de zinnen waarin /du/ vóór het 

werkwoord staat en een [s]-foneem volgde op het werkwoord. Een chikwadraattoets wijst uit dat 

deze verschillen significant zijn (X²(5)=83,15, p<.001).  

 

TABEL 4: PERCENTAGE S-EERST EN S-LAATST VORMEN PER ZINSTYPE 

 S-EERST vormen S-LAATST vormen 

Bijzin 84,8% 15,2% 

du + V + niet-[s] 97% 3% 

du + V + [s] 86,4% 13,6% 

V + du 77,3% 22,7% 

V + se + niet-[s]  45,5% 54,5% 

V + se + [s] 43,9% 46,1% 

TOTAAL 72,5% 27,5% 

 

Een nadere vergelijking wijst uit dat het significante verschil niet op alle zinstypen betrekking 

heeft. Er zijn drie groepen te onderscheiden: de eerste groep bestaat uit de zinnen van het type 

‘Subject+V+niet-[s]’. Dit zijn dus de zinnen die beginnen met een subject en waarbij het werkwoord 

niet wordt gevolgd door een [s]-klank. De tweede groep bestaat uit de zinnen van het type ‘V+du’ 

(het werkwoord wordt gevolgd door het subject /du/), de zinnen van het type ‘Subject+V+[s]’ (het 

werkwoord staat na het subject en wordt gevolgd door een [s]-klank) en bijzinnen. Deze groep heeft 

significant minder S-EERST vormen dan de eerste groep (p<.001). De derde groep bestaat uit de 
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zinnen van type ‘V+se+[s]’ en ‘V+se+niet-[s]’. Dit zijn dus de zinnen waarbij het werkwoord wordt 

gevolgd door het onbeklemtoond pronomen /se/. Deze laatste groep heeft significant minder S-

EERST vormen dan de andere twee groepen (p<.001). In afbeelding 8 zijn de significante verschillen 

tussen de groepen aangegeven middels asterisken.  

 

 

AFBEELDING 8: PERCENTAGE S-EERST EN S-LAATST VORMEN PER ZINSTYPE 

 

In Tabel 5 zijn de percentages S-EERST en S-LAATST vormen weggezet tegen de verschillende 

werkwoorden, en dus de verschillende woord-interne fonologische condities. De verschillen zijn hier 

relatief klein, wanneer vergeleken met de tabel 4. De werkwoorden bluffen en gooien hebben de 

laagste percentages S-LAATST vormen (beide 19,7%) en het werkwoord maken heeft het hoogste 

percentage S-LAATST vormen (31,8%). Een chikwadraattoets wijst echter uit dat het werkwoord geen 

significant effect heeft op de keuze voor een S-EERST of S-LAATST vorm (p = .127). 

 

TABEL 5: PERCENTAGE S-EERST EN S-LAATST VORMEN PER WOORD-INTERNE FONOLOGISCHE CONDITIE 

Conditie Gebruikt werkwoord S-EERST vormen S-LAATST vormen 

Stemloze labiodentale fricatief Bluffen 80,3% 19,7% 

Bilabiale nasaal Dromen 62,1% 37,9% 

Approximant Gooien 80,3% 19,7% 

Bilabiale plosief Kloppen 69,6% 30,3% 

Stemhebbende fricatief Leven 74,2% 25,8% 

Stemloze velaire plosief Maken 68,2% 31,8% 

TOTAAL 72,5% 27,5% 
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6.2. Kwalitatieve resultaten 

In de nabespreking geven veel respondenten aan dat ze “er normaal niet over nadenken” welke 

vorm ze gebruiken. Dit betekent dat de keuze voor S-EERST of S-LAATST vormen een onbewust 

proces is. In de nabespreking is ook gekeken naar de keuze voor de S-EERST of S-LAATST vorm 

afhankelijk van het gebruikte pronomen: het beklemtoond /du/ of het onbeklemtoond /se/. De 

meeste respondenten gebruiken /du/ in alle contexten. Dan is het effect van /se/ ten opzichte van 

/du/ onderzocht in de nabespreking. Één spreker (man, 56 jaar) geeft aan nooit /se/ te gebruiken in 

een verleden-tijdscontext. Deze spreker gebruikt dan ook weinig S-LAATST vormen, namelijk maar 3 

van de 36 (8,3%), maar gebruikt relatief veel mengvormen (van het type klopstes): 6 van de 36 

(16,6%).  De helft van deze mengvormen komt in een bijzin voor, samen met twee van de drie S-

LAATST vormen. Hiermee heeft deze spreker een afwijkend, haast tegenstrijdig patroon ten opzichte 

van de rest. 

 Er is een tweede respondent met een afwijkend patroon. Deze persoon (man, 66 jaar) geeft 

aan nooit de S-LAATST vorm te gebruiken. Deze spreker heeft louter de S-EERST vorm in zijn systeem 

zitten. Hij gebruikt één keer de S-LAATST vorm bij de vertaalopdracht, maar corrigeert dit in de 

nabespreking. Deze ene vorm zou een verspreking kunnen zijn. Het dient gezegd te worden dat de 

kwantitatieve resultaten inclusief deze twee sprekers zijn. Zouden deze sprekers – door gebrek aan 

variatie tussen S-EERST en S-LAATST vormen – niet worden meegenomen in de kwantitatieve 

analyse, dan zullen de significante verschillen alleen maar groter worden. 

 Sommige sprekers gebruiken niet alleen de pronomina /du/ en /se/, maar ook het pronomen 

/dich/, dat zijn oorsprong heeft in de noordelijker gelegen dialectgebieden. In de nabespreking gaan 

ze daarentegen echter vaak voor het pronomen /du/ of /se/. Ze lijken zich er dus wel van bewust dat 

/dich/ niet uit hun eigen dialect komt.  De voorkomens van /dich/ zijn niet voldoende om het effect 

op de keuze voor S-EERST of S-LAATST vormen te meten. 

 Ook geven sprekers aan dat bluffen niet een woord is dat ze vaak gebruiken. Ze hebben dan 

ook moeite met het vormen van de verleden tijd. Zoals is gebleken in de kwantitatieve analyse, heeft 

dit verder niet geleid tot afwijkende resultaten. 

 Ten slotte zeggen veel sprekers in de nabespreking tot de conclusie te komen dat ze een S-

LAATST vorm gebruiken als het werkwoord wordt gevolgd door /se/ en dat ze een S-EERST vorm 

gebruiken als het werkwoord wordt gevolgd door /du/. Ondanks deze conclusie, constateren ze soms 

wel dat voor een specifieke zin het tegenovergestelde gaande is: hoewel het werkwoord gevolgd 

wordt door /du/, wordt toch gekozen voor een S-LAATST vorm. Dit geeft aan dat de sprekers niet 

bevooroordeeld zijn geraakt door hun eigen opvattingen omtrent de keuze voor S-LAATST of S-EERST 

vormen. 
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7. Discussie en conclusie 

In dit onderzoek is een verklaring gezocht voor het ontstaan van S-EERST vormen naast S-LAATST 

vormen in Oost-Limburgse dialecten. Een dergelijke verklaring is noodzakelijk om uit te sluiten dat 

een gedeelte van het Nederlandse taalgebied een niet-Germaanse morfeemvolgorde heeft, zoals het 

Berbers (Ouhalla 1988; 1991). In het theoretisch kader zijn verschillende verklaringen aan bod 

gekomen, zowel op het gebied van fonologie als op het gebied van syntaxis, die ieder ook eigen 

verwachtingen met zich meebrengen. Middels een vertaalopdracht is onderzoek gedaan naar de 

spreiding van S-EERST en S-LAATST vormen in het dialect van Reuver. 

De eerste conclusie is dat in verreweg de meeste zinnen (71,5%) is gekozen voor een S-EERST 

vorm. In het dialect van Reuver is de S-EERST vorm dominant. De tweede conclusie is dat het hierbij 

niet uitmaakt wat de woord-interne fonologische context is: er is geen significant verschil gevonden 

tussen de verschillende werkwoorden (p=.127). Wat wel een rol lijkt te spelen, is de manier waarop 

de zin is opgebouwd. Er zijn drie groepen die significant verschillen.  

Er lijkt een effect zijn van twee factoren: de positie van het subject ten opzicht van het 

werkwoord en of het subject gevolgd wordt door een [s] of niet. Deze condities zijn per zinstype 

weggezet in tabel 6. Het problematische in deze benadering zijn de bijzinnen. Ware het niet voor de 

bijzinnen, dan kon gezegd worden dat de meeste S-LAATST vormen voorkomen als aan beide 

condities wordt voldaan (subject staat na het werkwoord én het werkwoord wordt gevolgd door een 

[s]). Als beide condities geschonden worden, komen de minste S-LAATST vormen voor. Wanneer één 

conditie geschonden wordt en de ander niet, ontstaat het significante midden: groep 2 bevat 

significant meer S-LAATST vormen dan groep 1 (p<.001) en significant minder S-LAATST vormen dan 

groep 3 (p<.001). Helaas vraagt het resultaat van de bijzin (die in groep 2 zit, maar beide condities 

schendt) om een andere benadering.  

  

TABEL 6: RELATIE TUSSEN DE SIGNIFICANTE GROEP EN DE SCHENDING VAN DE CONDITIES ‘WOORD-EXTERNE 

FONOLOGISCHE CONTEXT’ EN ‘RELATIEVE POSITIE VAN HET SUBJECT’ 

 Subject na werkwoord [s] na het werkwoord Significantie groep 

Subject + V + niet-[s] Nee Nee 1 

Subject + V + [s] Nee Ja 2 

2 

2 

V + /du/ Ja Nee 

Bijzin Nee Nee 

V + /se/ + [s] Ja Ja 3 

3 V + /se/ + niet-[s] Ja Ja 
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In plaats van de relatieve plaats van het subject ten opzicht van het werkwoord, kan gekeken worden 

naar de absolute plaats van het subject in de zinsstructuur. Dan blijkt dat het subject twee 

verschillende posities kan hebben: De SpecC-positie (als het subject vóór het werkwoord staat in 

hoofdzinnen) en de SpecI-positie (in bijzinnen en in hoofdzinnen als het subject na het werkwoord 

staat). Middels deze benadering kunnen de significante verschillen tussen de drie groepen beter 

verklaard worden. Er komen significant meer S-LAATST vormen voor als ofwel het subject in de SpecI-

positie staat, ofwel het werkwoord wordt gevolgd door een [s]-klank. De meeste S-LAATST vormen 

komen voor in zinnen waar aan beide condities voldaan wordt: het subject staat in de SpecI-positie 

en het werkwoord wordt gevolgd door een [s]-foneem. Dit laatste houdt in dat het werkwoord 

gevolgd moet worden door het onbeklemtoond pronomen /se/. Het maakt dan niet meer uit of /se/ 

nog gevolgd wordt door een [s]-klank of niet. In tabel 7 is te zien hoe de beide condities het verschil 

markeren tussen de drie significante groepen. Tabel 8 geeft een overzicht van alle significante 

verschillen en hun verklarende condities. 

 

TABEL 7: RELATIE TUSSEN DE SIGNIFICANTE GROEP EN DE SCHENDING VAN DE CONDITIES ‘FONOLOGISCHE 

CONTEXT’ EN ‘ABSOLUTIE POSITIE VAN HET SUBJECT’ 

 Positie van het subject [s] na het werkwoord Significante groep 

Subject + V + niet-[s] SpecC Nee 1 

Subject + V + [s] SpecC Ja 2 

2 

2 

V + /du/  SpecI Nee 

Bijzin SpecI Nee 

V + /se/ + [s] SpecI Ja 3 

3 V + /se/ + niet-[s] SpecI Ja 

 

TABEL 8: RELEVANTE CONDITIES PER SIGNIFICANT VERSCHIL TUSSEN ZINSTYPES 

Significant verschil tussen* Relevante conditie 

Subject + V + niet-[s] Subject + V + [s] Fonologische context 

Subject + V + niet-[s] V + /du/ Positie subject  

Subject + V + niet-[s] Bijzin Positie subject  

Subject + V + [s] V + /se/ Positie subject  

V + /du/ V + /se/ Fonologische context 

Bijzin V + /se/ Fonologische context 

Subject + V + niet-[s] V + /se/ Fonologische context en Positie subject  
*De zintypes in de rechterkolom hebben een significant hoger percentage S-LAATST vormen dan de zinstypes links in dezelfde rij. 
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De rol van de fonologische conditie kan toegeschreven worden aan het degeminatie-proces: als het 

werkwoord wordt gevolgd door een [s]-foneem, dan degemineert (deleert) de persoons-

congruentie-[s] van het werkwoord en kan metathese niet langer plaatsvinden. Wordt het 

werkwoord niet door een [s] gevolgd, dan is er nog een optie om s-metathese toe te passen op het 

werkwoord. 

 De rol van de positie van het subject is lastiger te verklaren. Een subject in de SpecC-positie is 

kennelijk een tegenwerkende kracht op s-metathese. Subjectintrusie zou als verklaring ingebracht 

kunnen worden. De redenering is dan dat subjectverdubbeling en –intrusie alleen mogelijk zijn als 

het subject in de SpecC-positie staat: er zijn twee subject, waarvan er één naar de SpecC-positie 

verplaatst, terwijl de ander in de SpecI-positie achterblijft, waardoor de vorm klop+se+tes ontstaat. 

Dan zou de persoonscongruentie-[s] na s-metathese komen te degemineren, of wellicht zelfs 

degemineren onder invloed van de subject-[s] deleren, ondanks de tussenkomst van het 

tijdsmorfeem /te/. Dat zou betekenen dat de [s] in S-EERST vormen ambigu is: ofwel deze drukt 

persoonscongruentie uit, maar verschijnt op deze plek als gevolg van s-metathese, ofwel deze [s] is 

een relikwie van subjectintrusie van het onbeklemtoond subject /se/ na subjectverdubbeling. 

Aannemelijk of niet, voor de bijzin is het onmogelijk om deze analyse te handhaven. Dan staat het 

werkwoord niet in de C-positie en kan het subject dus ook niet het werkwoord en de vervoeging 

doorbreken. 

Het blijft dus onbekend hoe de positie van het subject een verklaring kan zijn voor het 

verschil in percentage S-EERST vormen. Dit vergt nader onderzoek. Hiervoor is het onder andere 

belangrijk om te kijken welk effect het gebruikte subject in de bijzin heeft op de gekozen 

werkwoordsvorm.  Subjectintrusie als voorspelling voor S-EERST vormen voorspelt namelijk geen 

significant effect op de gekozen vorm binnen bijzinnen. 

Tevens beperken de resultaten zich tot het dialect van Reuver. Voor toekomstig onderzoek 

blijft het dan ook interessant om naar andere dialecten te kijken, vooral de dialecten die niet het 

onbeklemtoond subject /se/, maar wel S-EERST vormen bevatten. De verwachting is dat bij deze 

dialecten veel minder keuzemogelijkheden zijn voor S-EERST of S-LAATST vormen: het zijn ofwel 

dialecten met een S-EERST vorm, ofwel dialecten met een S-LAATST vorm. Vooralsnog kan gesteld 

worden dat de keuze tussen S-EERST vormen en S-LAATST vormen niet volstrekt willekeurig is. 

Sprekers van Oost-Nederlandse dialecten hoeven er de komende tijd niet bang voor te zijn dat ze een 

Berberse tongval overnemen. 
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