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1. Inleiding 

1.1. Geschiedenis van het onderzoek 

In augustus of september 1970, toen ik nog maar kort in dienst was bij de 
afdcling Dialectologie van het instituut dat nu hetPJ. Meertens-Instituut heet, 
werd roij gevraagd een bijdrage te leveren aan de jaarJijkse dialeclvragenlijst, 
die zoals gebruikelijk in december naar de correspondcnlen van het instituut 
gestuurd zou worden. Mijn taak was het verrichten van onderzoek op het 
gebied van de dialectgrammatica en het leek mij interessant om het gebruik 
van de hulpwerkwoorden hebben en zijn bij een aantal nader te bepalen werk
woorden te gaan bestuderen. Ik dachl over de zaak na, deed wat literatuur
onderzoek, en maakte ten slotte negentien zinnen ter vertaling in de dialecten 
van onze informanten. 

Na enige Lijd beschikte ik over rond de duizend ingevulde vragenlijsten en 
dus over ongeveer 19.000 gegevens betreffende het gebruik van hebben en 
zijn bij verschiUende werkwoorden, in verschillende dialccten en afkomstig 
van infom1anten van - want ook aan deze variabelen wilde ik in het onder
zoek aandacht besteden - verschHiend geslacht en verschillendc leeflijd. 
Nadal deze gegevens uit de vragenlijsten verzameld waren, werden ze op het 
toenmalige MathemaLisch Centrum in Amsterdam per computer op verschil
lende wijzen gesorteerd en geLeld. 

In 1972 was ik zo ver, dat ik over de voorlopige rcsultatcn van het onder
zoek een lezing kon houden op het 3rd International Congress of Applied 
Linguistics (Kopenhagen, 21-26 augustus 1972). Maar de eerste zin daarvan 
luidde: "This paper is a report on work in progress", want ik had al mijn vele 
gegevens bepaald niet voUedig rccht gedaan. 

Ik vond het ook nogal moeilijk om uit te maken hoe ik dat het beste kon 
doen. BCn ding was duideJijk: de methode van de traditionele dialectologie 
het onderzoeksverslag in cssentie laten bestaan uil kaarten mel commenlaar -
was niet gescbikt. Daarvoor waren de proefkaarLen dje ik gemaakl had, niet 
'mooi' genoeg. Maar hoe het wei moesl, was me niet direct duidelijk. Boven
dien was de grote hoeveelheid materiaal - inmiddels ook uitgebreid met gege
vens uit andere bronnen dan de vragenlijsten - enigszins afschrikwekkend. 

Zo kwam het, dat dit project op een laag pitje werd gezet. De beleids- en 
werkplannen waren in die tijd nog niet 7...() slrikt, ik ging andere dingen doen, 
en het hebben- en zijn-maleriaal verdween voorlopig in de kast. 

Toen ik in 1985, na twee jaar detachering elders, terugkwam op bet P.I. 
Meertens-Instiluut, nam ik me voor om nu toch eens dit oude onderwek tot 
een goed einde te brengen. Het leek aileen wat vreemd om in de tweede helft 
van de jaren tachUg een pubHkatie te baseren op materiaal uit 1970. Daarom 
besloot ik de zinnen die in dat jaar aan onze correspondenlen ter vertaJing 
voorgelegd waren, nag eens op te nemen in de vragenJijst van 1985. 
Daardoor verkreeg ik niet aIleen recenter materiaa\' maar kon ik oak 
onderzoeken of er in vijftien jaar een noemenswaardjge verandering was 
opgetreden in het hebben- en zijn-gebruik, en zo ja, van welke aard die 
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verandering was. De uitbreiding van de toch al grote hoeveelheid materiaal 
was inmiddels minder afschrikwekkend geworden dan vroeger het geval 
geweest zou zijn, omdat het P.J. Meertens-Instituut eigen computers gekre
gen had. Wat vroeger alleen door de vriendelijke medewerking van anderen 
kon gebeuren, kon nu in eigen huis verricht worden, met alle voordelen van 
dien. 

Medio 1986 kon worden begonnen met het excerperen van het nieuwe 
materiaal uit de vragenlijsten. Dat en het verzamelen van materiaal uit de 
literatuur, het verwerken van de gegevens per computer, het bestuderen van 
de resultaten en het beschrijven daarvan in de vorm van deze publikatie 
duurden nog tot eind 1987. Zo kwam na ruim zeventienjaar het hebben- en 
zijn-onderzoek tot voltooiing. 

1.2. Doel van het onderzoek 

Ret doel van het onderzoek is af te leiden uit de ondertitel van dit boek. Ret is 
het beschrijven van: "het gebruik van hebben en zijn in de voltooide tijden 
(actie!) van zijn, gaan, vergeten en verliezen in standaardtaal, ouder Neder
lands en dialect". 

De keuze van de hulpwerkwoorden hebben en zijn zal geen commentaar 
behoeven: het zijn de twee enige die in het Nederlands gebruikt worden voor 
de vorming van voltooide tijden in het actief. 

De zelfstandige werkwoorden zijn, gaan, vergeten en verliezen zijn 
gekozen omdat verwacht kon worden dat het gebruik van hebben en zijn 
daarbij interessante aspecten zou hebben, in een of meer van de bestudeerde 
taalsoorten. 

Van die taalsoorten neemt het dialect in dit hoek de voomaamste plaats in, 
zoals in het verslag van een onderzoek verricht aan de afdeling Dialectologie 
van het P.J. Meertens-Instilllul te verwachten vall. Voor de besrudering 
hiervan is hel meeSle materiaal verzameld en de beschrijving hiervan is in 
principe het meest ui.lvoerig en diepgaand. Standaardtaal en ouder Nederlands 
vormen het punt van uitgang en vergelijking voor de beschrijving van de 
dialecttoestand. Daarom gaan in de hiema volgende hoofdstukken de paragra
fen over standaardtaal en ouder Nederlands aan die over het dialect vooraf. 

Daarbij is aan de standaardtaal meer aandacht besteed dan aan het oudere 
Nederlands. Waar daar aanJeiding toe was - vooral bij vergelen en verliezen 
- zijn de gedeelten over de standaardlaal relatief uitgebreid geworden. Zoals 
bij het grootste deel van mijn onderzoekswerk. heb ik daarbij aan de bruik
baarheid van de resultaten voor de (tweede druk van de) Algemene Neder
landse Spraakkunst (ANS) gedachl. De beschrijving van het hebben- en zijn
gebruik in ouder Ncderlands is niet meer dan schetsmatig. 

Zoals uil de eerste aline a van deze paragraaf moge blijken, is deze stlldie 
descriptiefvan aard. Op taalLheoretische implicaties van hel hebben.- en zijn
gebruik wordt niet ingcgaan. 

14 



1.3. Materiaal 

1.3.1. Vragenlijsten (dialect) 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de dialectvragenlijsten D 45 
(1970), zin 1 tim 18, en D 60 (1985), zin 26 tim 43 (in een van deze zinnen 
moest op twee plaalsen een vorm van hebben of zijn ingevuld worden). De 
zinnen in de beide vragenlijslen zijn identiek; ze zijn in dit boek afgedrukt in 
de hoofdslukken waar het zelfstandige werkwoord dat erin voorkomt, behan
deld wordl (zie 2.3.1.,3.3.1.,4.3.1 en 5.3.1.). 

De toelichling die bij de zinnen gegeven werd, luidde in D 45: "In 
sommige streektalen worden de hulpwerkwoorden hebben en zijn gebruikt op 
een manier die afwijkt van de schrijflaal. Om daarover gegevens te krijgen 
dienen de volgende zinnen. Ret is de bedoeling dat U de hele zin vertaalt en 
op de plaats van de .... het bij U gebruikeUjke woord aanvult. Als hebben en 
zijn bij U allebei gebruikt worden, gccft U dan ook beide op? Wilt U ook 
verrnelden of er verschil is in het gebruik van het een en het ander (betekenis
verschil; een van beide klinkt ouderwets, enz.)?" 

In D 60 luidde de toelichting: "In sommige dialekten worden de 
hulpwerkwoorden hebben en zijn gebruikt op een manier die afwijkt van de 
schrijflaal. VijfLien jaar geleden hebben we u ook al hiemaar gevraagd. Omdat 
talen en dus ook dialekten veranderen, stellen we deze vragen nu opnieuw. 
We hopen op deze manier een inzicht te krijgen in het proces van taalveran
dering. Will u de volgende zinnen vertalen in uw dialekl en op de plaats van 
de ..... het bij u gebruikelijke woord invullen. Als hebben en zijn allebei 
gebruikt kunnen worden. wilt u dan ook beide opgeven? Will u ook aangeven 
of er eventuec1 verschil is in het gebruik van het een en hel ander (betekenis
verschil; een van beide klinkt ouderwels, enz)?" 

Van D 45 konden 1079 ingevulde lijsten voor het onderzoek gebruikt 
worden; van D 60 590. Zoals op de in dit boek gepubliceerde kaarten I, 2 en 
4 tIm 20 te zien is. was het correspondentennet in 1970 redelijk dicht en dekte 
het het Nederlandse taalgebied vrijwel geheel, al waren er enkele witte 
plekken. In 1985 was daL helaas niet meer het geval (zie kaart 3). 

1.3.2. Bandopnamen (dialect) 

De bandopnamen die ik gebruikt heb, zijn opnamen van vrije gesprekken in 
dialect, gemaakt in de jaren 1960 en '70, die deel uitmaken van het 
bandenarchiefvan het PJ. Meertens-Instituut. Deze opnamen zijn en worden 
len dele afgeluislerd en getranscribeerd. De 'afluisteraars' (losse medewer
kers van het instituUL) hebben op roijo verzoek geruime tijd de in de gesprek
ken voorkomende vohooide lijdsvormen van zijn, gaan. vergeten en verliezen 
(met hebben en zijn) in context genoteerd. Voor de eerste twee werkwoorden 
leverde rut een kwantitatief voldoende hoeveelheid gegevens op; voor de 
laatste twee niet. Ret betrefl hier uitsluitend bandopnamen van dialecten in 
Nederland. Daarvan zjjn Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Groningen, en 
in wat mindere mate Friesland en Drenle. goed vertegenwoordigd. Ook zijn 
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er nogal wat opnamen uit Zeeland en Gelderland. Uit de rest van Nederland 
stammen slechts een tiental verspreide opnamen. (Deze ongelijkmatige 
verdeling over Nederland ligt niet aan de samenstelling van het bandenarchief 
van het P.I. Meertens-Instituut, maar aan de afluisteraars die aanwezig waren 
in de periode waarin dit materiaal werd verzameld.) 

De gegevens uit de bandopnamen zijn dus niet representatief voor 
Nederland, laat staan voor het hele taalgebied, en alleen daarom al niet 
gelijkwaardig aan de vragenlijstgegevens. Ze zijn daarmee ook kwalitatief niet 
vergelijkbaar, omdat ze een veel toevalliger karakter hebben. In de vragen
lijsten zijn bewust een aantal verschillende zinstypen aangeboden, waarin een 
voltooide tijd van de te onderzoeken werkwoorden voorkwam en waarbij 
gevraagd werd na te denken over het gebruik van hebben of zijn. In de 
bandopnamen berust het voorkomen van die verschillende zinstypen, van de 
voltooide tijden en in vrij vergaande mate ook van hebben of zijn (in de 
meeste van de hierboven genoemde dialectgebieden kan naast een eventueel 
dialectisch hulpwerkwoord ook het hulpwerkwoord uit de standaardtaal ge
bruikt worden) op toeval. De bandopnamen hebben echter een groot voor
deel: ze bevatten spontaan taalgebruik. De sprekers hebben geen Nederlandse 
zinnen in dialect vertaald, maar gewoon gepraat zoals ze dat in het dagelijks 
leven gewend zijn. 

1.3.3. Corpora (standaardtaal) 

Uit het materiaal van de Thesaurus van het Instituut voor Nederlandse 
Lexicologie (INL) in Leiden stelde ik corpora samen voor de werkwoorden 
vergeten en verliezell. V~~r aarq en omvang van deze corpora verwijs ik naar 
4.1.2.1. resp. 5.1.2.1. Hier geef ik een verantwoording van de keuze van 
deze lwee werkwoorden en een korte beschrijving van de totstandkoming 
van de corpora. 

Hct zal geen beloog behoeven dat, voor de besludering van variabele 
laalverschijnselen, corpora - verzamelingen van werkelijk taalgebruik -
voordelen hebben boven bronnen als woordenboeken en grammalica's. Dat 
geldL wal hel hebben- en zijn-gebruilc betreft natuurlijk in geJijke mate voor 
aIle vier de onderzochte zelfstandige werkwoorden. Toch heb ik geen Thesau
rusmaleriaal verzameld voor de werkwoorden zijn en gaan. V~~r bet eersle 
werkwoord leek me dit zinlo0s, omdat ik verwacblte vrijwel uitsluitend 
zinnen met bet hulpwerkwoord zijn te zullen vinden. De Thesaurus bestaat 
immers (nog) alleen uit standaardtaligc bronnen. en in de standaardtaal komt 
geweest hebben - afgezien van eeo enkele irrealiszin (vgl. 2.1.2.) - niet 
voor. Het werkwoord gaan heefl ook in de overgrote meerderheid van de 
gevallen het hulpwerkwoord zijn. Zinnen aIs Hij heeft een hele lijd met dat 
meisje gegaan en De bel heeft gegaan zijn in het Standaard-Nederlands 
weliswaar niet uitgesloten. maar deze zinstypen zijn zo zeldzaam dat je er 
lang naar moet zooken. En voor lang lOeken had ik geen tijd, en vooral geen 
geld. 

Ret verzamelen van Thesaurus-materiaal moest namelijk betaald worden; 
zowe1 het bekijken ervan op het computerscherm als het laten afdrukken van 
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de gewenste citaten. Omdat het PJ. Meertens-Instiluut hiervoor niet veel geld 
beschikbaar kon stellen, moest ik me beperken. Het werkwoord vergeten 
kwam het meest in aanmerking, omdat in de standaardlaal zowel de vervoe
ging met hebben als die met Zijfl normaal is. 

Ik liet daarom alle woordvonnen vergeten (het Thesaurusmateriaal is niet 
gecodeerd) op het scherm verschijnen en liet de passages waarin vergeten een 
voltooid dee!wool'd was, door de printer afdrukken. Hiermee ging ik door 
tot het geld bijna op was. 

Van het overblijvende geld stelde ik nog een klein corpus samen van 
citaten die het voltooid deelwoord verloren met het hulpwerkwoord zijn 
bevatten (zie hiervoor verder 5.1.2.1.) 

1.3.4. ElUJuetes (standaardtaal) 

Om enig inzicht te krijgen in de competence van slandaardlaa!sprekers met 
betrekking tot het gebruik van hebben en zijn bij geweest, gegaan, vergeten 
en verloren in een aantal contexten, heb ik een tweetal enquctes gehouden, 
voorafgcgaan door een 'mini-enquete'. 

De enquetes werden gehouden mel behulp van schriftelijke vragenl ijslen. 
In overcenstcmming mel het spraakgebruik op hel PJ. Meerlens-lnSliLuut, en 
voor de duidelijkheid, gebruik ik het woord 'vragenlijst' aileen voor het 
dialeclonderzoek; 'enquete' reserveer ik voor het onderzoek van de standaard
taa!. 

De mini-enquete, die eeo voorbcreidend karakter had, bestond uit lien 
zinnen waarvan ik me afvroeg of ik ze al dan niet in de definilieve enquetes 
zou opnemen. In elke zin kwarn een passende vorm van hebbelt en van zijn 
voor, gescheiden door een schuine strcep. Afwisselend stond de vonn van 
hebbell en de vonn van zijn voorop. (Voorbeeld: 1. De kinderen zijn/bebben 
naar hel bos geweest. 2. Vader heeft/is wezen vissen.) De volgorde van de 
zinnen was door het toeval bepaald. (Deze methode van presentaLie werd ook 
in de andere enqueles toegepast.) In de inleiding boven deze zinnen stond (ik 
citeer aIleen wat voor de lczer van dil boek van belang is): "Van onderslaande 
zinnen wou ik graag welen of daarin vol gens jullie (standaard)taalgevoel 
hebben, zijn, allebei of geen van beide mogelijk is. ( ... ) Eventuele opmerkin
gen over seroantische, stilislische, frequentie- of andere verschillen zijn 
altijd welkom. ( .... )". Negen wetenschappelijke medewerkers van het P.J. 
Meertens-Instituut beantwoordden deze enquete. De zinnen zijn vermeld in 
2.1.1., 3.1.2. en 4.1.3.1. 

De defmitieve enquetes bestonden uit 24 zinnen, gepresenteerd zoals hier
boven vermeld. De zinnen zijn te vinden in de bespreking van de enquetes: 
zie 2.1.2.2., 3.1.2., 4.1.3.1. en 5.1.3.1. De voor de lezer van dit boek 
relevante passages uit de inleiding zijn: "Van de onderstaande zinnen wi! ik 
graag weten, of daarin volgens uw taalgevoel hebben, zijn, allebei of geen 
van be ide mogelijk is. Het gaat oro het algemeen Nederlands (standaardtaal, 
ABN); dialectgegevens heb ik genoeg. ( ... ) Als u vindt dat hebben en zijn in 
cen bepaalde zin allebei gebruikt kunnen worden, heeft u daar misschien iets 
bij op te merken. B.v.: een van de twee hceft uw voorkeur; het ene korot 
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meer voor dan het andere; het ene hoort tot de spreektaal, het andere tot de 
schrijftaal; er is betekenisverschil (welk?), cnz. Dergelijke opmerkingen zijn 
welkom C ... ). Denkl u vooral nielte lang over de zinnen na. Ret gaat om 
spontane reacties. ( .... )" 

Deze enquetes werden gehouden bij een groep Nederlandse en een groep 
Belgische sprekers, resp. bestaande uit personeeisleden van het P.J.Meertens
Instituut in Amsterdam (verder in dil boek aangeduid als • Amsterdam', 'de 
Amsterdamse invullers' e.d.) en studenten die Nederland en Engels of Duits 
studeerden aan de Katholieke Universiteit Leuven ('Leuven', 'de Leuvense 
invullers' e.d.). Van de eerste groep ontving ik 41, van de tweede 99 
ingevulde formulieren terug. 

Ik heb met de illusie met deze proefpersonen een representatieve groep 
sprekers van de Nederiandse standaardtaal samengesteid te hebben. Roe w'n 
groep weI samengesteld zou moeten worden. zou ik overigens Diet weten. 
Mijn bedoeling was slechls informatie te verk.lijgen over Nederiands in noord 
en zuid dat redelijkerwijze als Standaard-Nederlands beschouwd kon wor
den. De taal van het person eel van hel P.J. Meertens-institUUl - niet aIleen de 
wctcnschappelijke medewerkers, maar ook het overige personeel - kan ik op 
grand van eigen ervaring beoordelen. Gezien de silualie van de standaardtaal 
in Belgie, leek het me gewenst mijn informanten daar te zoe ken onder 
jongeren met hoge opieiding. Naluurlijk speelde ook de gemakkelijkc bereik
baarheid van deze groepen - wat de Leuvenaren betreft door de vriendelijke 
medewerking van prof. dr. G. Geerts - een niet le onderschatten ro\. De 
vraag of de Leuvense studenten geachl kunnen worden de Zuidnederlandse 
standaardvar1<!leille vertegenwoordigen - en of die varieteit bestaat - is hier 
niet aan de orde. Het zij voldoende te vermelden. dat ik al eerder Leuvense 
talcnstudenten als informant gebruikt heb, en dat zij zich bleken te onderschei
den zowel van BcJgiscbe dialect- als van Nederlandse standaardtaalsprekers 
(~ie Dc Rooij 1985 -1986) . 

1.3.5. Literatuur (dialect, standaardtaal en ouder Nederlands) 

Om naast de gegevens uit de vragenlijsten en de bandopnamen aanvullend 
maLeriaal v~~r de dialecten te verkrijgen, heb ik de dialectologische Iiteratuur 
in ruime zin geraadpleegd: niet alleen wetenschappelijke monografieen en 
woordenboeken, maar oak meer populaire werken over dialecten, op het P.I. 
Meertens-Instituut aanwezige handschriflen c.d. Bij de diaiecloiogische 
literatuur verdient de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND), waarvan ik 
gebruik kon maken voor de geweest- en in mindere mate voor de gegaan
zinnen, speciale vermeiding; hiervoor verwijs ik naar 2.3.2.2.1. 

Voor de standaardtaal en het oudere Nederlands heb ik gebruik gemaakt 
van woordenboeken, grammatica's, monografieen en artikeien, waarbij ik me 
voor het oudere Nederlands in hoofdzaak beperkt beb tot het overigens niet 
weinige wat op bet P.J. Meertens-Instituut aanwezig is. 
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1.4. Verwerking van het materiaal 

1.4.1. Vragenlijsten (dialect) 

Bij het verwerken van de vragenlijsten heb ik de antwoorden van de infor
manten gecodeerd. 

De code '0' gebruikte ik voor het ontbreken van een (relevant) antwoord, 
b.v. als het hulpwerkwoord niet ingevuld was of als in de dialectvertaling een 
ander zelfstandig werkwoord was gebruikt dan in de Nederlandse zin (zoals 
het Westfriese (ge)strooid voor verloren). 

Was als hulpwerkwoord aileen hebben ingevuld, dan noteerde ik de code 
'1'; was alleen zijn opgegeven, dan '5'. Voor hebbenenzijn, zonder 
voorkeur voor een van heide, werd de code '3' gebruikt; voor hebben en zijn 
met voorkeur voor hebben '2', met voorkeur voor zijn '4'. 

Bij dubbele opgaven was het natuurlijk niet altijd even makkelijk uit te 
maken, of de informant al dan niet een voorkeur voor een van beide 
hulpwerkwoorden bedoeld had uit te drukken. Aileen uit de volgorde van 
invullen (b.v. Hadden/waren jullie maar niet zo eigenwijs geweest versus 
Warenlhadden jullie maar niet zo eigenwijs geweest) heb ik nooit een 
voorkeur afgeleid; weI uit het invullen van hulpwerkwoord a in de zin, en het 
daaronder plaatsen van "ook weI b", of uit formuleringen als "meestal a, 
soms b", enz. Uiteraard heb ik meermalen geweifeld tussen de coderingen 3 
en 2 of 3 en 4. Ik heb dan vaker voor 3 dan voor 2 of 4 gekozen, en heb in 
het aigemeen geprobeerd zo verantwoord en consequem mogelijk te werk te 
gaan. Een gedetailleerde verantwoording daarvan zou te ver vo«ren. Vermel
ding verdient overigens, dat 'hebben en zijn' maar in een betrekkelijk kleine 
minderheid van de gevallen werd opgegeven. 

Het hier beschreven codeersysleem wordl verder in diL boek in verkorte 
vorm aldus weergegeven: 

0: geen 
1: h 
2: h(z) 
3: biz 
4: (h)z 
5: z 

Na het coderen van de in de vragenlijsten gegeven antwoorden, heb ik mel 
behulp van de computer voor elke zin, afzonderlijk voor 1970 en voor 1985, 
voor hel he Ie materiaal en voor delen daarvan bepaa\d: (a) heltolaai van de 
scorewaarden (= de coderingsgetalien, vermenigvuJdigd mel hel aantal malen 
dat ze voorkwamen); (b) hel totaal aantal relevante anlwoorden; (c) hel 
quoti~nt van (a) en (b), dal ik 'index' genoemd heb. Als voorbeeld geer ik 
hier zin z 1, voor 1970, in het hele materiaal: 
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coderingsgetal aantal malen dat 
het coderingsgetal 
voorkwam (score) 

scorewaarde 

O:geen 
1: h 
2: h(z) 
3: h/z 
4: (h)z 
5:z 

72 
205 

6 
65 
5 

726 

(72 x 0 =) 0 
(205 x 1 =) 205 
(6 x 2 =) 12 
(65 x 3 =) 195 
(5 x 4 =) 20 
(726 x 5 =) 3630 

Totaal scorewaarden (a) = de som van de getallen in 
de derde kolom = 4062 
Totaal relevante antwoorden (b) = de som van de 
getallen in de tweede kolom min 72 (de O-score) = 
1007 
Index (c) = 4062 gedeeld door 1007, afgerond op de 
tweede decimaal = 4,03. 

De index geeft cen indicatie van het aantal malen dat hebben en zijn is 
opgegeven. Een zin met een index die dicht bij de 1ligt, heeft dus een 'sterk 
hebben-karakter'; Iigt de index dicht bij de 5, dan is er sprake van een 'sterk 
zijn-karakter' . 

Door de indexen is het mogelijk op allerlei verschillende manieren inzicht 
te krijgen in de kwantitatieve gegevens die de gecodeerde vragenlijsten ople
veren. 

Men kan de indexen van Lwee of meer t.innen meL clkaar vergelijken, men 
kan de gemiddelde index van een groep zinnen bepalen en zo groepen 
vergelijken (b.v. geweest- en gegaan-zirmen), en die vergelijking kan plaats
vinden Lussen zinnen cn/of groepen ziMen in 1970 en 1985, lussen zinnen 
en/of groepcn zinnen van subgroepen van de informanten (b.v. mannen en 
vrouwen), enz. Dit wordt in de hiema volgende boofdstukken dan ook 
gedaan . 

Bebalve labellen, die de scores en de indexen van de zinnen te zien 
geven, bevalten deze hoofdstukken ook figuren. Daarin zijn de verschillen 
tussen de indexen van een bijeenhorende groep zinnen op een eenvoudige 
manier gevisualiseerd. 

Heb ik dus de gegevens van de vragenlijsten kwantitatief benaderd en 
emaar geslreefd de lezer eeo zo goed mogelijk zicht op deze kwanLitalicve 
dala le verschaffen - enigszins op de manier van de Exploratory Data 
Analysis (zie Hartwig 1979) -, ik heb afgezien van slatisliscbe Loelsing. 
Enerzijds heeft heL onderzoek namelijk een sterk exploratief karakler, ander
zijds heb ik de gepresenteerde cijfers zo voorzichLig mogeJijk gehanteerd en 
zijn de tendenties die emit naar voren komen, in bel algemeen heel duideJijk. 

Verder zijn de gegevens van de vragenlijsten gebruikt voor het vervaar
digcn van taalkaarlen, die de geografische spreiding van het hebben- en zijn
gebruik in beeld brengen. Voor de hebben-opgaven (codering 1) zijn geheel 
zwarte tekens gebruikt. voar de zijn-opgaven (codering 5) geheel wille; de 
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tussenliggende waarden z ijn wecrgegeven meL tekens waarin wit en zwart 
gecombineerd zijn (zie de legenda van de kaarten). Aangezien de kaarten 
gemaakt zijn met behuJp van de computer en het daardoor niet mogelijk was 
meer dan cen teken voor cen plaalS op de kaart aan le brengen, is in het geval 
van meerdere opgaven per plaats het (afgeronde) gemiddelde van de code
ringen berekend - waarbij de O-scores buiLen beschouwing zijn gelaten - en 
heL Leken geplaaLst dal dit gemiddeJde weergeeft. Twee voorbeelden mogen 
rut verduidelijken. V~~r plaats X heefl informant A hebben (codering 1) en 
infomlant B zijn (codering 5) opgegeven. Het gemiddelde is (1+5) : 2 = 3; bij 
plaats X is dus het half-zwan half-wille· tcken geplaatsl. Voor plaats Y heefL 
informant C 'vooral hebben, soms zijn' (codering 2) opgegeven, informanL 
D 'vooral zijn, soms hebben' (codering 4) en informant E 'zijn' (codering 5). 
Het gemidde Jde is (2+4+5) : 3 = 4 (afgerond); bij plaats Y is dus het cen 
kwart-zwart driekwart-wilLe teken gcplaarsl. De kaarten bevallcn dus geeo 
volledige invenlarisalie van de opgaven in de vragenlijslen, maar ze geven 
weI cen juist beeld van de vcrbouding tussen hebben en zijn in die opgavco. I) 

1.4.2. Bandopnamen (dialect) 

OmdaL heL bandmateriaal van geheel andere aard is dan het vragenlijst
materiaal (zie 1.3.2.), zijn de bandopnamen slechts in beperkte male kwanLita
lief geanalyseerd. In een enkcl geval is het aantal malen daL hebben of zijn 
voorkwam geLeld of zijn daarover globa\e indicaLies gegcven. 

Voorzover daL vcranlwoord leek, is het bandmateriaal in de vergelijking 
met de gegevens uit andere bronnen betrokken. 

1.4.3. Corpora (standaardtaal) 

Zoals in 1.3.3. venneld, hobben de corpora aileen bCLrekking op de werk
woorden vergeten en verliezen. Ik heb de verzamclde cilaten bcsludeerd en 
vervolgens van iedcr cilaat cen aantal gegevens genoteerd die me relevaJ1l 
leken. Deze gegevens zijn geteld en er zijn enkele kwantitaLieve analyses op 
toegepast Dcze zjjn in de desbcu-cffende paragrafen verantwoord (zie 4.1.2. 
en 5.1.2.). 

1.4.4. Enquetes (standaardtaal) 

De slandaardlaalenquctes zijn verge!ijkbaar met de dialcctvragenlijstcn. Er zijn 
gedeeltclijk dezelIde zinncn in gcbruikL, en daarover zijn dezelfde vragen 
gesteld. namelijk naar heL gebruik v,m hebben en zijn, met aandacht voor de 
nuances daarin. De rcsulLalen van de enqucles zijn daarom op dezelfde manier 
kwanlitalicf geanalyscerd als die van de vragenlijsten: de antwoorden zijn 
gecodeerd en de indexen van de zinnen zijn uitgerekend (zie 1.4.1.). 

1) Bij het voor druk gereedmakcn van de kaarten blekcn dc zwart-witte tekens na dc noodza
kc\ijkc verkleining niet meer goed te ondcrscheiden te zjjn. De tekens op de computerkaar
tcn 2.ijn toen twcemaal zo groot gemaakt. wat cchler tot gevolg had dat er nici meer voor 
alle tckcns ruimte was. Ruim 7% van de vragenlijstopgaven voor vcrschiHende plaatsen 
zijn daardoor vervallen. 
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Zowel voor de vragenlijsten als voor de enquetes geldt, dat bebalve de 
antwoorden ook de opmerkingen van de informanten gemventariseerd en in 
bet onderzoeksverslag verwerkt zijn . 

.. 
1.4.5. Literatuur (dialect, standaardtaal en ouder Nederlands) 

Rier hoeft alleen vermeld te worden dat ik, bij het noteren van dialectwoorden 
of -zinnen die in de bronnen fonetisch waren weergegeven, stilzwijgend nor
malisering beb toegepast met gebruikmaking van gewone lettertekens, aange
zien de fonische aspecten voor mijn onderzoek niet van belang waren. 

1.5. Presentatie van de resultaten 

Dit boek bestaat, behalve uit deze inleiding en een slotbeschouwing, uit vier 
kernhoofdslukken. Die zijn gewijd aan bet hebben- en zijll-gebruik bij de 
werkwoorden zijll. gaan, vergeten en verliezen. (Na dc inlciding gebruik ik 
niet meer de jnfinilief-, maar de voHooid-deelwoordvorm van dew werkwoor
den. Er wordt dus b.v. gesproken over 'geweest-zinnen'; de term 'zijn
zinnen' zou verwarrend zijn, omdat men zou kunnen denken aan 'zinnen 
waarin het hulpwerkwoord zijn wordt gebruikt'. Ter wille van de uniformiteit 
gebruik ik ook de termen 'gegaan-', 'vergeten-' en 'verloren-zinnen.) 

De vier kernhoofdstukken zijn op dezelfde manier opgebouwd. Ze bestaan 
uit drie delen, waarin resp. standaardtaal, ouder Nederlands en dialect behan
deld worden. De omvang van deze drie delen verschilt per hoofdstuk nogal, 
naargelang van het beschikbare materiaal en de resultaten die het onderzoek 
daarvan opleverde. 

In het derde deel worden de dialccten eerst in het algemeen behandeld, dat 
wil zeggen als een groep varieteiten van het hedendaagse Nederlands die niet 
als standaardtaal fungeren, en zich dus in die zin onderscheiden van de in de 
eerste twee delen van het hoofdsLuk behandelde varieteiten. Basis van de 
bespreking vormen hier de Labellen en de bijbehorende figuren, die samen
gesteld zijn op grond van de vragenlijsLgegevens. Aan de orde komt eerst de 
sysLematiek van het hebben- en zijn-gebruik in verschillende contexten, 
daarna de verandering van dat gebruik tussen 1970 en 1985. 

Vervolgens wordt - meer op de manier van de traditionele dialectologie
de geografische spreiding van het hebben- en zijn-gebruik behandeld. Rier 
zijn de taalkaarten, eveneens samengesteld uit de vragenlijstgegevens, de 
basis van de bespreking. 

Er zijn kaarten gemaakt van de vragenlijsten van 1970 en van 1985. 
Nauwkeurige vergelijking leerde, dat de geografische spreiding in die twee 
jaren niet noemenswaard verschilt. WeI bevatten de kaarten van 1970 veel 
meer tekens, waardoor ze een duidelijker beeld van het hele taalgebied geven. 
Daarom zijn alleen die kaarten gepubliceerd. Ter vergelijking is een kaart van 
1985 afgedrukt (kaart 3). 

Ais er in de bespreking plaatsnamen genoemd worden, is daar meestal het 
codenummer aan toegcvocgd dat de betrokken plaats heeft in hel Systema
tisch en alfabetisch register (1962). 
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Vermeld moet nog worden, dal in deze studie, die verschillende varicleilen 
van hel Nederlands tOl onderwerp heeft, Slilzwijgend ook het Fries in de 
beschouwing belrokken wordt, zoals in de dialectologie te doen gebruikeLijk 
is. Het gaat dan allereerst om de Friese dialecten; maar omdat hel in de 
frisistiek moeilijk is consequent onderscheid Le maken Lussen dialect en 
standaardlaal, is ook wei gebruik gcmaakt van LiteraLuur over het (Standaard-) 
Fries. 

1.6. Dank 

Een studie als deze kan aIleen tot stand komen door de medewerking van 
zeer velen. Gaat het daarbij om grote groepen mensen, dan is het uil de aard 
der zaak onmogeJijk ze met name te bedanken. Ik kan daarom aIleen colleclief 
in erkentelijkheid vermelden: de invullcrs van de dialectvragenlijsten, de spre
kers op de dlalectbanden, alsmede de Leuvense studenten en mijn collega's 
van het PJ. Meertens-Inslilliul die de standaardtaalenquctes beanlwoord 
hebben. 

Omdat dit onderzock al zo lang gcleden begonnen is, zijn er oak een aantal 
mensen bij betrokken geweest die ik niet kan noemen omdat ik van velen de 
namen niet meer weet. Tach wi! ik anoniem mijn dank betuigen aan de 
medewerkers van het voormalige Mathematisch Centrum in Amsterdam, en 
aan de losse krachten van het PJ. Mccrtens-Instituut die mij geholpen hebben 
door het excerperen van vragenlijslen, het tekenen van proefkaarten, het 
noteren van gegevens uil bandopnamen e.d. 

Dichlerbij liggen de dienstcn die mij bewezen zijn door prof. dr. G. 
Geerts tlil Leuven, die zijn studenten de enquete liet beantwoorden, en door 
drs. J.J.W. van der Voort van der Kleij van het INL in Leiden, die mij 
behulpzaam was bij het verzamelen van het materiaal aIdaar; ik dank hen 
daarvoor harteIijk. 

Maar de meeste dank moet ik tach betuigen aan de mensen in mijn directe 
omgeving. In de loop van zeventien jaar zal ik al mijn collega's van de 
afdcling DiaIectoIogie weI eens hebben Iastig gevallen met het een of ander 
over hebben en zijn. 

Maar met name wi! ik bedanken: Alie Warns en Jet Postma, voor 
verschillende hand- en spandiensten; Jan Berns, hoofd van de afdeling, voor 
het scheppen van de randvoorwaarden en de stimulerende begeleiding van het 
project; Huib Hogerheijde, voor al het vele wat er op computergebied gedaan 
moet worden voar iemand die nag van niks weet; maar vooral Ton Goeman, 
voor diverse leerzame en vruchtbare gcsprckkcn over 'taal en tal' en verwante 
onderwerpen, en voor het lezen van de eerste versie van de tekst van dit 
boek, waardoor hij mij voor een aantal fouten behocd heeft. 

Ten slolte een woord van hartelijke dank aan Tonia Fafieanie, tijdelijk 
medewerkster aan ons instituut, die mijn ingewikkelde manuscripten tot tekst 
heeft verwerkt, en - het laatst maar niet het minst - aan call ega Bert Asma, 
die van een onooglijk schijfje een keurig boek heeft gemaakt. 

Een paar heel specifieke dankbetuigingen zijn in een noot ondergebracht. 

23 



2. geweest 

2.1.1. AIgemeen 
Afgezien van de in-calis, waarover in 2.1.2., beslaat er in het hedendaagse 
Slandaard-Nederlands geen enkele onzekerhcid over dat zijn met zijn ver
vocgd wordt. Ook voor enig verschil tussen Noord- en Zuidncderlands op dit 
punt heb ik (andcrs dan voor de dialecten) ncrgens een aanwijzing gevonden. 
De woordenboeken en grammatica's vem1elden althans uitsluitend dit hulp
werkwoord. Voor aile zekerheid hcb ik de geweest-zinnen (niet-irrealis) die 
in de dialectvragenlijsten voorkomen, opgenomcn in de mini-enquete (zie 
1.3.4.). Dit waren, in de vorm waarin ze werden aangeboden: De kinderen 
zijnlhebben naar hel bos geweesl, Vader hee/I/is wezen vissen, Hel hee/tlis 
van de zomer lang droog geweest, De kapilein van het schip hee/tlis vroeger 
nog matroos geweest en Jan hee/llis jaren ill Amerika geweest. Toen de 
negen proefpersonen in aile vijf de zinnen uilsluitcnd cen vorm van zijn op
gaven, leek het me onnodig deze zinnen nog in de eigenlijke enquetes op le 
nemen. 

2.1.2. [rrealis 

2.1.2.1. StandaardtaaI 0/ niet? 

Bij werkwoorden die overigcns met zijn vervoegd worden, wordt in zinnen 
die cen niel-werkelijkheid uiLdrukken, naast zijn soms hebben gebruikt, b. V. 

Hadden ju.We maar niet zo eigenwijs geweest, MIl had l1et niet gebeurd. Ais 
dit gebruik al lot het Slandaard-Nederl!lJlds gerekend kan worden, is het 
daarin op hel ogenblik toch met meer dan een randverschijnsel. Dat is een 
betrekkclijk jonge ontwikkeling. Over hel laalgebruik in het begin van deze 
eeuw schrijft Kcrn (1912) nog: "Ook in de gewone dageJikse spreektaal van 
de beschaafden, len minsle in het midden en Zuidcn van ons land (de enige 
waarover ik kan oordelen), is het gebruik van hebben naast zijn in de irrealis 
nog zoor levendig" en hij noeml heel wat voorbeelden van zichzelf en (andere) 
Hbeschaafde sprekers" (281). Andere auteurs beoordelen dit hebben-gebruik 
verschillend; SlOelt (1923:196) en Weijnen (1971:107) noemen het dialec
tisch, maar De Vooys rekent hel lot "dialect en dagelijkse omgangstaal" 
(1957: 141). 

Interessant is in dit vcrband de evolutie van Paardekooper. In Paarde
kooper (1958 : 98) zegt hij van participia als gekomen, gebleven en gegaall, 
dat "zulke vd's soms weI met had verbonden [kunnen] worden", waaraan 
slechts de voelnoot "Sommige Oostnederlandse lezers zal dal vreemd 
voorkomen" wordt toegevoegd. Ruim een kwart eeuw later is hij in zijn 
'Beknopte' veel voorzichliger. Hij zegt over de bedoclde constructies: "V~~r 
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ml] IS evenwel naast was ook had mogelijk", maar hij besluit de 
desbetreffende paragraaf met: "Het type is misschien geen ABN: in grote 
de len van ons taalgebied is het nl. onbekend. Waarschijnlijk vertonen de 
idiolekten die het weI hebben, nogal wat verschillen en aarzelingen" 
(Paardekooper z.j.: 80-81). 

De laat-twintigste-eeuwse standaardtaalspreker gebruikt hebben bij 
geweest in irrealiszinnen blijkbaar zelden, of hij beschouwt dit gebruik als 
niet behorend tot de standaardtaaI. In elk geval werd in de enquetes zelden 
hebben opgegeven, zowel in Nederland als in Nederlandssprekend Belgie. 
Van de vijf geweest-zinnen met niet-werkelijkheidsbetekenis die in de 
enquetes voorkwamen, waren de h/z-indexen in Amsterdam: 4,78, 4,83, 
4,88, 4,95 en 4,90 (gemiddelde: 4,87); in Leuven: 4,90, 4,70,4,69,4,70 
en 4,82 (gemiddelde: 4,76). Ze naderen de 5, de waarde voor 'uitsluitend 
zijn', dus heel dicht. (Voor de volledige gegevens over deze zinnen: zie 
2.1.2.2.) De irrealiszinnen met gegaan die in de enquetes waren opgenomen, 
worden besproken in 3.1.2.; ze geven vrijwel hetzelfde beeld te zien. (Het 
vraagstuk in hoeverre hebben ook in irrealiszinnen met andere zijn-werkwoor
den gebruikt kan worden (zie Paardekooper op de hierboven vermelde 
plaatsen), heb ik niet onderzocht.) 

Enigszins verwonderd hebben deze cijfers mij weI. Ik heb namelijk de 
indruk dat irrealiszinnen met hebben bij zijn-werkwoorden met name in het 
Randstad-Nederlands toch nogal eens voorkomen. Het beste bewijs daarvoor 
lijkt me het feit dat ze nu en dan ook in geschrifte worden aangetroffen. Drie 
voorbeelden die ik in de loop der jaren toevallig genoteerd heb, zijn: "Om te 
voorkomen dat er gaten in zouden vallen had men beton kunnen gebruiken, 
maar dal gaal scheuren, terwijl een andere oplossing asfalt had geweest" 
(Nieuwsblad voor Hutzen van 18.8.'72); "Ben paar woordparen in fonetisch 
schrift hadden heel verduidelijkend geweest" (M. Gerritsen en F. Jansen in 
Meta, Mededelingenblad voor neerlandici in Leiden 11-2 (december 1976), 
10; "Had misschien welleuk geweest om de 'Olympic Dream' naar Amster
dam te slepen" ('Wereldbollen', linksonder op de voorpagina van de NRC 
van 27.1.'87). Van het laatste voorbeeld kunnen we aaIUlemen, mede gezien 
het ontbreken van hel voorlopig onderwerp, dal hel 0pzcltelijk spreektalig of 
'plat ' bedoeld is. V~~r de twee andere voorbeelden geldt dil niet; de auteurs 
beschouwen de hebben-constructie blijkbaar niet als ·substandaard'. of ze is 
hun ontsnapt. Maar ook in dat laatste geval meen ik dit verschijnsel cen ander 
stilistische status te moelen toekennen dan b.v. hij heb, dat ik dikwijls hoor, 
maar zover ik weet nooit geschreven, althans gedrukl, heb gezien. 

Een van de invullers van de Amsterdamse enquete, die in enquetezin nr. 5 
zowel hebben als zijn mogelijk acht (score 3), noemt hebben daar "deflig". 
Voor een Randstedeling - als ik mezelf daarvoor als maatstaf mag nemen - is 
dit een mcrkwaardjg oordce}: ik zou had geweest zcker aan de andere kant 
van de standaardgrens siLueren. Het feit dat deze informant uit Twente atkOID
slig is (zie de opmerking over "Oostnederlandse lezers" in Paardekooper 
(1958:98), hierboven geciteerd en vergelijk 3.3.2.2.7.), zal hier misschien 
ceo rol gespeeld hebben. 
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Honselaar, die in zijn recente Ntg-artikel ook aandacht besteedt aan de 
irrealisconstruclie, noemt hebben in dit geval "bepaald met voor aIle sprekers 
even acceptabel". Melnarne zou de aanvaardbaarheid van hebben sterk dalen 
als dit hulpwerkwoord vlak bij bet voltooid deelwoord staat. Honselaar geeft 
de voorbeeldzin als ik er bij was geweest. dan was/had dat niet gebeurd 
zonder nadere aanduiding, maar voorziet de overeenkomstige zin met had 
geweest van twee vraagtekens. De verklaring zoekt hij "in het feit dat de 
directe confrontatie van H[ebben] en geweest le pregnant legen de norm 
ingaalom fonneel geaccepteerd te kunnen worden" (Honselaar 1987: 66). In 
de door mij gehouden enquetes vertoonde de zojuist gecileerde zin echter 
geen opvallend verminderde aanvaardbaarheid. vergeleken mel de andere 
irrealiszinnen (zie de cijfers in 2.1 .2.2., label 1). 

2.1.2.2. Verschil tussen hebben en zijn? 

Paardekooper (1958) maakt gewag van een functioneel verschil tussen 
hebben en zijn in irrealiszinnen. dat erop neerkomt dat hebben aileen bruik
baar zou zijn als er sprake is van "een zekere opzet" (99); zijn is blijkbaar 
algemeen bruikbaar (wat niet expliciet gezegd wordt). Zo achl Paardekooper 
de zin had ie "ou maar wat vriendeUjker geweest. dan had het nlet hoeven te 
gebeuren mogelijk, maar had ie nou maar majoor geweest ... (zclfde nazin) 
noemt hij 'uitg.' Van zijn andere voorbeelden noem ik alleen nog die met ge
worden: had ie !IOU maar geen kelner geworden tegenover *had ie "ou maar 
tien jaar ouder geworden. De bedoeling is wei duidelijk, maar Paardekooper 
voegt eraan toe: "De zaak is subtiel", en in zijn 'Beknopte' is hij ook op dit 
punt weer voorzichtiger: hij vermeldt daar niets meer over cen cventueel ver
schil tussen hebben en zijn (Paardekooper z.j .: 80-81). 

Honselaar (1987) doet dit weI. Hij zegt: "De keuze v~~r Z of H corres
pondeert in de irrealis-zinnen steeds met het volgende onderscheid: 
Z: de handeling is er niet geweest, zonder dat deze destijds potcntieel wei had 
moe ten kunnen plaatsvinden; 
H: de handeling is er met geweest, maar had weI plaats kunnen vinden (de 
handeling is niet doorgegaan, is verijdeld, elC., of het subject heeft nagelalen, 
vergeten, besloten, etc. de handeling niet Ie verrichten)" (65). Dit onderscheid 
valt Diet samen met dat van Paardekooper (1958), maar hel vertoonl er in 
zoverre gelijkenis mee, dat het Iaatste in het eerste ligt opgesloten: wat met 
opzet gedaan kan worden (paardekooper). kan in ieder geval plaatsvinden 
(Honselaar). Honselaar noemt Paardekooper overigens niet. 

Honselaar iUustreert het door hem aanwezig geachte verschil tussen heb
ben en zijn met enkele voorbeeldzinnen. Zo zou was ik er maar bij geweest 
"adequaat zijn uil de mond van iemand uit onze tijd die de Tachtigjarige 
Oorlog mee had willen maken"; had ik er maar bi) geweest zou dan "aangeven 
dal dat nog zou hebben gekund ook" (65). 

Om na te gaan in hoeverre dil verschil een rol speell bij de oorde1en van 
taalgebruikers over de mogelijkheden van hebben en zijn in irrealiszinnen, 
heb ik de zin had/was ik er maar bij geweest tweemaal opgenomen in de 
enquetes, mel contexten waarin de niet-werkelijke 'handeling' de ene keer 
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duidelijk weI, de andere keer duidelijk niet mogeIijk was, resp. (met de 
volgnummers uit de enquetes): 5. (/k ben uit eigen beweging weggebleven, 
maar wat heb ik daar nu spijt van!) Had/was ik er maar bij geweest! en 18. 
(Krijgshistoricus, sprekend over de slag bij Nieuwpoort (1600): Ik zal er 
nooit achter komen hoe die slag precies verlopen is.) Was/had ik er maar bij 
geweest! 

Ook nam ik, zoals al gezegd, de irrealiszin van Ronselaar op waarin een 
vorm van hebben vlak bij het voltooid deelwoord stond (zonder context die 
het resultaat op semantische gronden zou kunnen bei'nvloeden), nl.: 20. Als 
ik erbij was/had geweest, dan was dat niet gebeurd, en verder de twee zinnen 
die in de dialectvragenlijsten voorkwamen, nl. : 12. Warenlhaddenjullie maar 
niet zo eigenwijs geweest! en 15. We hadden/waren niet op tijd geweest, als 
hij om met weggebracht had. Ret resultaat is te vinden in tabel 1. 

zin nr. zin nr. zin nr. zinnr. zin nr. 
5 12 15 18 20 

score / index Asd Lvn Asd Lvn Asd Lvn Asd Lvn Asd Lvn 

0: geen 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 
1: h 1 2 1 6 0 6 0 7 0 4 
2: h(z) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3: h/z 2 1 1 3 2 3 1 1 2 1 
4: (h)z 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
5: z 37 96 38 90 38 89 40 91 37 94 

totaal scorewaarden 196 485 198 465 200 460 203 465 191 477 

relevante antwoorden 41 99 41 99 41 98 41 99 39 99 

index 4,784,90 4,834,70 4,88 4,69 4,95 4,70 4,90 4,82 

gemiddelde index Amsterdam: 4,87 Leuven: 4,76 

Tabell 
De irrealiszinnen met geweesl in de standaardtaalenquetes 

van Amsterdam (Asd) (N=41) en Leuven (Lvn) (N=99) 

Bekijken we de cijfers van deze tabel, dan moeten we allereerst 
vaststellen, zoals in 2.1.2.1. al gedaan is, dat de indexen zeer hoog zijn (ook 
de laagste: 4,69 voor zin 15 in Leuven, ligt nog altijd heel dicht bij de 5), dus 
dat Jubben heel zelden is opgegeven. De minimale verschillen tussen de 
indexen die hiervan het gevolg zijn, maken speculalies ~ver gebruiksverschil
len weinig zinvol. A1s we ons daar toch aan willen wagen, is het opvallendste 
dat de zin die volgens Honselaar op semantische gronden hel meesl voor 
hebben in aanmerking koml (nr. 5, wegens de cont.ext die het mogelijk zijn 
van de 'handeling' uitdrukt) in Amsterdam inderdaad de laagste index heeft 
(dus het relatief hoogste hebbell-gebruik vertoont), maar dat voor Leuven 
precies het omgekeerde geldt. De pendant van zin 5, zin 18, gedraagt zich 
eveneens in Amsterdam weI en in Leuven niet (zij heL iets minder uitgespro-
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ken) in overeenstemming met Honselaars voorspelling. Zijn beregeling geldt 
dus in ieder geval niet voor het hele taalgebied. 

Het zou echter veel te vcr gaan uit deze minimaal verschillende cijfers te 
concluderen dat er t.a.v. bet semanlisch geconditioneerde gebruik van hebben 
en zijn in irrealiszinnen een noord-zuid-verschil bestaat. Het lijkt me aIleen 
maar verantwoord te stellen dat er over deze semanlische condiLionering 
nauwelijks iets zinnigs te zeggen valt en dat Honse1aars hierbovcn aange
haalde en bijzonder stellig geformuleerde beregeling crYan niet in overeen
stemming is met de competence van moedertaalsprekers. Het is ook niet 
duidelijk waarop deze beregeling gebaseerd is. Enerzijds noemt Honselaar 
een scmantiscbe factor (de niet-werkelijke 'handeling' is wei mogelijk) die het 
gebruik van hebben bevordert, anderzijds noemt hij daarna een formele, syn
tactische factor (eeo vonn van hebben en het voltooid deelwoord staan naasl 
clkaar ) die bet gebruik van hebben Legengaal. Over de interactie tussen deze 
twee factoren wordt niets gezegd; evenmin over wal we precies moeten 
verstaan ooder 'sterk dalende aanvaardbaarbcid'. Ook vememen we niet over 
welke zinnen de geraadpleegde sprekers een oordeel hebben uitgesproken, 
wat hun precies gevraagd is, hoeveel sprekers geraadpleegd zijn, uit welke 
deleo van het taalgebied ze afkomstig waren, enz. 

2.2. Ouder Nederlands 

Overzichten van de vervoeging van zijn in de voltooide tijden vanaf het begin 
van de schriflelijke overlevering zijn te vinden in Kern (1912: 101-112) en 
Kooiman (1954). 

In het Middelnederlands komen van meet af aan de hulpwerkwoorden 
hebben en zijn voor; aanvankelijk bijna uitsluitend hebben, later steeds meer 
zijn (Kern 1912: 101). "Van de 15e eeuw afkampen de twee hulpww. om de 
voorrang, en in vele longvallen duurt die strijd nog voort" (ibid.: 107). 

In de 17 e eeuw ve.nneldden en gebruikten sommige grammatici en invloed
rijke auteurs de beide hulpwerkwoorden door elkaar; anderen maakten een 
(min of meer) duidelijke keuze. De grammaticus Van Heule vermeldt in de 
eerste druk. van zijn spraakkunsl (1625) aIleen hebben (Caron 1953a: 51-54). 
Vo)gens Kooiman was dit cen kwestie van taaIcultuur: "Een sterke taaI als het 
Nederlands moest worden, diende ook z.i. geen weifeling tussen twee vor
men te kennen". In de tweede druk van 1633 doet hij evenwe) "een conces
sic" (aan het werkelijke taalgebruik?): hij geeft naasl hebben ook zijn op, 
maar niet in aile voltooide tijden (Kooiman 1954 : 213; Caron 1953b: 65-68). 
Dat hij (aanvankelijk) voor hebben en niet voor zijn koos, brcngt Kooiman 
(1954: 209) in verband mel hel feit dat Van Heule Zuidbollander was. Twee 
fciten die Kooiman nog niet kon verrnelden, zijn daarmee in overeenstem
rning: de Delfts dialect schrijvende G. C. van Santen gebruikt in zijn Lichte 
Wigger (1617) en SlUlppende Siitgen (1620) alleen (geweest) hebben (Crena 
de longh 1959: 137), en ook de grammalicus Petrus Leupenius (ten minste 
van zijn vijftiende - mel een korte onderbreking - tot zijn dertigste levensjaar 
in Leiden woonachtig) geefl uitsluitend dil hulpwerkwoord op (Caron 1958: 
IX-X; 46-47). 
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Misschien al in Van Reules tijd, maar zeker later in de 17e eeuw, had 
hebben niet aileen een Zuidhollands, maar ook een ietwat 'yolks' karakter. In 
de Twe-spraack (1584), komt al uitsluitend (geweest) zijn voor (Kooiman 
1954: 214). In de Statenbijbel verschijnt hebben volgens Kern (1912: 107) 
maar een keer. Van de grote dichters gebruikt de 'volkse' Bredero blijkbaar 
vrij dikwijls hebben (zie Van der Veen 1905: 16). Maar Rooft kiest voor zijn, 
met dien verstande dat hij in de Warenar "het profanum vulgus ik heb 
geweest in de de mond legt" (Kooiman 1954: 211). Vondel verwerpt hebben 
niet helemaal, maar zijn is bij hem toch duidelijk in de meerderheid (ibid.: 211-
212). Ret is dan ook niet verwonderlijk dat Moonen in zijn spraakkunst van 
1706 aIleen (geweest) zijn opgeeft. Zijn boek is vooral een Vondelgrarnma
tica, en als Vondel twee verschillende taalvormen gebruikt waarvan er een 
duidelijk frequenter is, strijkt Moonen deze oneffenheid glad door aIleen de 
frequentste te vermelden. Ditzelfde constateerde ik tenminste t.a.v. de infini
tieven wezen en zijn (zie De Rooij 1986: 307). 

Met Moonen zijn we al in de 18e eeuw aangekomen. Later in die eeuw 
geeft Ten Kate nog hebben of zijn zander onderscheid (1723: 572-573). Maar 
"Ten Kate wenste geen taal te maken, maar taal te vinden. ( ....... ) Toch 
gebruikt hij in zijn tekst steeds ik ben geweest met de enige uitzondering, die 
zo even genoemd is [een irrealiszin. JdR]. WeI een bewijs dat men al een 
bepaalde koers ging houden" (Kooiman 1954: 213). 

In de 1ge eeuw was dit proces voor de geschreven standaardtaal blijkbaar 
voltooid, althans wat de norm betteft. Bij taalkundigen als Siegenbeek (1829: 
s.v. zijn), Weiland (1830: s.v. zijn) en Brill (1846: 626; 1849: 270) vinden 
we uitsluitend (geweest) zijn. 

Eeuwenlang zijn de hulpwerkwoorden hebben en zijn dus naast elkaar 
gebruikt. Men kan zich afvragen of er bij de keuze tussen deze twee, behalve 
een langzamerhand opkomende stilistische factor, ook semantische factoren 
in het spel waren. Dit schijnt inderdaad het geval geweest te zijn, al zegt Kern 
dat er "van een verschil in betekenis .... weinig te bekennen" is (1912: 104). 
Toch zijn er twee betekeniscategorieen waar zich althans een voorkeur voor 
een van beide hulpwerkwoorden aftekent. 

Allereerst "staat waar een tijdsduur wordt opgegeven doorgaans niet zijn" 
(Kern 1912: 104; Stoett 1923: 194). Dit geldt niet aIleen voor het Middel
nederlands, maar ook nog voor het 16e en 17e eeuws (Kern 1912: 108). We 
hebben hier blijkbaar te maken met een voorkeur voor hebben bij duratieve, 
niet-mutatieve betekenis, die zich ook bij werkwoorden van beweging voor
doet (vgl. Ik heb een uur geiopefl tegenover Ik ben naar het station gelopen). 

In het andere geval gaal het oorspronkelijk om een formele categorie: de 
optativus praeteritl (Kern 1912: 104-105; Stoett 1923: 194). Vooral in het 
vroege Middelnederlands komt hier meer dan elders zijn voor. Kern verklaart 
dit doordat de voltooid en de onvoltooid verleden tijd hier vrijwel willekeurig 
afwisselden of konden afwisselen. Dit laatste is in ieder geval van modern 
standpunt uit heel duidelijk in voorbeelden als: of si vanfinen stale waren 
gheweest; si meende twaer hair man gheweest; off si doet geweest weren 
(ibid.: 102-103). "M.a.w. hi ware geweest is een mengsel van hi hadde 
geweest en hi ware" (ibid.: 105). 
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Omdat het hier meestal om irreele optatieven gaat, valt deze categorie 
grotendeels samen met de irrealis, en daar gaat zich juist (maar later) ook bij 
werkwoorden die overigens met zijn vervoegd worden, een voorkeur voor 
hebben aftekenen. Kern formuleert voorzichtig, dat "men in sommige Laat
Mndl. en Vroeg-Nndl. teksten in de irrealis nogal dikwijls hebben vindt" 
(ibid.: 108). Hij verklaart dit verschijnsel uit het veelvuldig gebruik van moda
le werkwoorden (die met hebben vervoegd worden) in de irrealis, waarbij het 
voor de betekenis vaak weinig uitmaakt of die werkwoorden er wei ofniet bij 
staan. Hij geeft geen voorbeelden met geweest, maar b.v. wei: hadden si 
langher bleven = hadden si langher moghen bliven en hadde u wille ghesciet 
= hadde u wille moghen ghescien (ibid.: 287-288). 

Bij de irrealis werken dus twee tend en ties tegen elkaar in: een oudere ten 
gunste van zijn en een jongere ten gunste van hebben. De laatste is blijkbaar 
nog Diet geheel uitgestorven, zodat de irrealis de enige categorie is waarin ook 
in het hedendaage niet-dialectische Nederlands nog wei eens hebben gebruikt 
wordt (zie 2.1.2.). 

2.3. Dialect 

2.3.1. De in de dialectvragenlijsten gebruikte zinnen 

In de dialectvragenlijsten werden zeven Nederlandse zinnen met geweest ter 
vertaling in dialect aangeboden; de tweede en de derde waren met en verbon
den en samengevoegd tot een zin, onder een nummer. In D 45 (1970) droe
gen deze zinnen de nummers 1 tim 6; in D 60 (1985) de nummers 26 tim 31. 
In dit boek worden de zinnen aangeduid als z 1 tim z 7, waarbij 'z' een afkor
ting van zijn is (het gaat immers om de vervoeging van het werkwoord zijn). 
De zeven zinnen luiden: 

z 1. ... jullie maar niet zo eigenwijs geweest! 
z 2. De kinderen ..... naar het bos geweest. 
z 3. Vader .... wezen vissen. 
z 4. Het ..... van de zomer lang droog geweest. 
z 5. De kapitein van het schip ...... vroeger nog matroos geweest. 
z 6. Jan .... jaren in Amerik~ geweest. 
z 7. We .... Diet op tijd geweest, als hij ons niet weggebracht had. 

Deze zinnen zijn gekozen om de volgende redenen. Allereerst was het 
interessant om na te gaan of er in de hedendaagse Nederlandse dialcctcn nog 
sporen te vinden waren van de in de literatuur vermelde factoren die het ge
bruik van hebben of zijl1 bij geweesl in ouder Nederlands be-.:nvloedden (zie 
2.2.). Daartoe werden zinnen opgenomen waarin eeo lijdsduur wordt uilge
drukt (z 4 en z 6) en irrealiszinnen (z 1 en z 7). 

In twee zinnen (z 2 en z 3) hebben geweest en wezen de bctekenis '(ge)
gaan en weer teruggckomen ' . Deze 'gaan-achlige' belekenis van zijn in een 
vOllooide tijd wordt in hel WNT ook onder gaan behandcld. Aan het begin 
van het betrokken artikel (deellV, kolom 23) wordt vermeld: " ... is en heelt 

30 



gegaan (in enkele gevaUen vervangen door is geweest)". Deze vervanging 
wordt op verschillende plaatsen in het artikel gesignalecrd, b.v. bij gaan in 
verbinding met op (k. 44-45), waar staat: "De verI. tijd, is gegaan, wordl in 
deze opvatting vervangen door is geweest, low. wanneer men Diet heL verhaal 
der verlcdcne bandeling bedoelt, maar de velmelding van het feit dat zij is 
afgeloopen", mel als voorbeeld (hier verkort): ....... of je weer op Thee 
(theebezoek) bent gewecst?" Ook in k. 34 (uit ... gaan) en k. 42 (bij ... gaan; 
in de huidige standaardtaal niet meer gebruikelijk) wordt deze vervanging zo 
gepresenteerd. Oat dil niet gebeurt in verband met naar ... goon (k. 40-41) zal 
weI als cen omissie beschouwd moeten worden. In elk geval worden geweest 
in z 2 en wezen in z 3 op dezelfde manier gebruikt. Het werkwoord zijn is 
hier niet imrnulalief, maar mutatief, om het begrippenpaar te gebrillken dat 
centraal staal in Kern (1912) en dal in de mceste mod erne grammatica's wordt 
aangewend om het gebruik van hebbell en zijn bij werkwoorden van bewe
ging te beregelen. HeL leek alleszins de moeite waard om deze afwijkende 
betekenis van zijn in de zinnen te laten voorkomen. 

Verder is in de zinnen zijn als koppelwerkwoord (z 1, z 4, Z 5 en z 7), als 
zelIslandig werkwoord (z 2 en z 6) en als bu]pwerkwoord (z 3) gebruikt. Oil 
is gedaan om te kunnen nagaan of (behalve semantische ook) syntaclische 
factoren een rol speJen bij hel gebruik van de hulpwerkwoordcn hebben en 
zijn. Een overzicht van de in de zirmen verwerkte semantische en syntactische 
karakterisLieken is te vinden in tabel 2. 

zin tijdsduur irrealis 'gaan' koppelww. zelfst.ww. hulpww. 

zl + + 
z2 + + 
z3 + + 
z4 + + 
z5 + 
z6 + + 
z7 + + 

Tabe12 
De semantische en syntactische karakteristieken in de geweestlwezen-zinnen 

Het zal geen betoog behoeven, daL bet verwcrken van alle in de laal moge
lijke combinaties (b.v. ook irrealiszinnen met eeo aanduiding van tijdsduur, 
en 'gaan' -zinnen met irrealishetekenis) een te groot aantaJ zinnen zou hebben 
opgelcverd om in de praklijk mee te werken. Bovendien leek er met name 
geen noodzaak te bestaan aIle syntactische karakteristieken - voorlover 
mogelijk - met de semantische te combineren, aangezien er in de literatuur 
geen aanwijzingen voorhanden waren dat syntactische factoren het gebruik 
van hebben of zijn beInvloeden of beYflvloed hebben. Het invoeren van de 
syntactische karakteristieken was louler exploratief, maar daarom nog niet on
gegrond: syntactisch bepaalde regelmaligheden in hedendaagse dialecten 
hoeven niet altijd bestaan te hebben, evenmin als semantisch bepaalde altijd 
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hoeven tc blijvcn bcstaan. (Zo is de huidige Zuidncderlandse tweedeling in 
bet gcbruik van vergelijkende voegwoorden, naar gclaog die gecombineerd 
worden met eeo substantief of werkwoord (b.v. hij heeft een Leven aLs een 
prins; dialccLisch meesLal (ge)lijk) dan wei met cen adJeclief of bijwoord (b.v. 
hij is zo dik als eenpad; dialectisch meestal aLs of of) (zie De Raoy 1965: 17) 
blijkbaar nog niet zo oud, als we de bevindingen van SLOOPS (1980) in het 
Antwerps mogen veralgemenen.) 

In verband met de semantiscbe karakteristieken kunnen we de volgende 
hypotheses opstellen. 
(1) De zinnen waarin een tijdsduur is uitgedrukt (z 4 en z 6) zullen een 
relatief hoog aantal hebben-opgaven vertonen. 
(2) De irrealiszinnen (z 1 en z 7) zullen eveneens een relatief hoog aantal 
hebben-opgaven vertonen. 

Deze hypolbeses zjjn gebaseerd op de verwachting dat er sporen van bet 
in oudcr Nederlands voorkomende gebruik van hebben en zijn (zie 2.2.) 
terug Le vinden zijn in de hedendaagse Nederlandse dialecten. Bij hypothese 
(2) is crYan uilgegaan dat de jongste lendentie, die ten gunste van hebben, zal 
voorllcven, welke verwachting ver terkt wordt door het feit dat hebben in 
irrealiszinnen ook in de modeme standaardtaal nog marginaal voorkomt (zie 
2.1.2.). 
(3a) De zinnen waarin zijn cen mutatieve 'gaan-achtige' betekenis heeft (z 2 
en z 3) zullen een relatiefhoog aantal zijn-opgaven vertonen. 

Deze hypothese is gebascerd op het feit dat mutatieve werkwoorden van 
bcweging in het Nederlands in het algemeen met zijn vervoegd worden. 
(3b)Het aantal zijn-opgaven zal in z 3 minder hoog zijn dan in z 2. 

Deze hypothese is gebaseerd op de omstandigheid dat z 3, in tegenstelling 
tot z 2, een gemarkeerde constructie bevat. In de standaardtaal heeft het 
syntagma hij is wezen vissen cen nogal spreektalig karakter (zie De Rooij 
1986: 296); in de dialecten waarin het in dezelfde vorm voorkomt, zal het wei 
een vergelijkbaar stilistisch niveau hebbcn. Bovendien heeft het in veel dialec
ten een andere vorm, b.v. (ge)weest(te) / weesten / wissen / wiezen vissen 
(zie De Schutter 1974). Beide omstandigheden maken het waarschijnlijk dat 
het oude, nu dialectische hulpwerkwoord hebben in deze omgeving meer 
overlevingskansen zal hebbcn gehad dan in een niet-gemarkeerde constructie. 

De syntactische karakteristieken geven om de hierboven genoemde reden 
gcen aanleiding tot het opstellen van hypotheses. 

2.3.2. De resultaten van het dialectonderzoek 

2.3.2.1. De dialecten in het algemeen 

2.3.2.1.1. De systematiek van het hebben- en zijn-gebruik 

De gegevens verkregen uit de vragenlijsten D 45 (1970) (N=1079) en D 60 
(1985) (N=590) zijn te vinden in tabe13. 
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z 1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 

scorefmdex 19701985 1970 19851970 1985 1970 1985 1970 1985 19701985 1970 1985 

0: geen 72 36 9 4 265 126 14 9 14 8 23 11 43 25 
1: h 205 75 188 44 217 75 333 114 345 110 376 137 268 76 
2: h(z) 6 2 3 0 4 1 7 2 5 4 7 5 5 2 
3: h/z 65 48 34 34 42 33 82 58 83 63 97 76 72 59 
4: (h)z 5 1 2 3 4 2 7 6 6 6 1 7 3 5 
5: z 726 428 843 505 547 353 636 401 626 399 575 354 688 423 

totaal score-
waarden 406223674519268331021949380123213758232635602173 3946 2392 

totaal 
relevante 
antwoorden 1007 554 1070 586 814 464 1065 5811065 582 1056 579 1036 565 

index 4.03 4.27 4.22 4.58 3.81 4.20 3.57 3.99 3.53 4.00 3.37 3.75 3.81 4.23 

gemiddelde index 1970: 3.76 1985: 4.15 

Tabe13 
Scores en indexen van de geweest-zinnen in de dialectvragenlijsten 

De aangeboden zinnen bleken op een uitzondering na goed bruikbaar te 
zijn. Er zijn altijd weI infonnanten die een bepaalde zin oversla;m. om welke 
reden dan ook. of een wijziging aanbrengen in de fonnulering. Dit laatste was 
hier aneen maar van belang als geweest door een voltooid deelwoord van een 
ander werkwoord was vervangen. b.v. in z 7: 'We ... niet op tijd gekomen 
.... '. Dergelijke antwoorden werd uiteraard de score '0' toegekend. Maar 
voor de meeste varianten die voorkwamen. was dat gelukkig niet nodig. b.v. 
in z 1: 'Als jullie maar niet zo eigenwijs geweest .. .'. of ' ... maar niet zo 
eigenwijs geweest' (imperatiefvonn. zonder jullie) , of: 'Ik wou dat jullie ...•• 
of het in oost-Nederland nogal eens voorkomende type: 'Moesten jullie maar 
niet zo eigenwijs geweest ...• ; in z 4: 'Ret ... een droge zomer geweest'; in z 
7: 'We zouden (of in Vlaanderen nogal eens: gingen) niet op tijd geweest 

• 
De enige zin die betrekkelijk vaak een onbruikbare dialectvertaling oplever

de, was z 3: 'Vader ... wezen vissen'. Hier werd vooral vaak het type is gaan 
vissen opgegeven, dat velen blijkbaar - zij het ten onrechte - als een syno
niem van de bedoelde constructie beschouwen. Vandaar de relatief hoge 0-
score van deze zin. 

Om de verschillen tussen de indexen - onder ling en in 1970 vergeleken 
met 1985 - te visualiseren, zijn in Siguur 1 de nummers van de zinnen zoda
nig op een rechte lijn geplaatst, dal de afstanden tussen die nummers corres
ponderen met de verschillen tussen de indexen van de betrokken zinnen. 

Uit tabel 1 blijkt allereerst, dat in de dialecten als geheel in de geweest
zinnen meer zijn dan hebben gebruikt wordt. Gezien het feit dat hebben al 
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sinds de late Middeleeuwen op zijn retour is en uit de modeme standaardtaal 
praktisch is verdwenen, is dat niet te verwonderen. Toch is hebben dialec
tisch nog geen grote zeldzaamheid. 

1970 (N=1079) 
6 5 ., 

h I II 

1985 (N=590) 

~ 
I 

I 
6 

1 
I 

II 
'IS 

Figuur 1 

2 
I 

I II 
3 7 1 

De afstanden tussen de indexen van de geweest-zinnen 
in het to tale vragenlijstmateriaal 

z 
I 
2 

Dat de verhouding tussen het gebruik van hebben en zijn in de onderzoch
te zinnen systematisch verschilt, laat vooral figuur 1 zien. De volgorde van de 
zinsnummers (dus van de indexen) blijkt in 1970 en 1985 vrijwel hetzelfde te 
zijn. De verschillen die zich voordoen La.v. z 4 en z 5 (in 1970 andersom dan 
in 1985) en z 3 en z 7 (in 1970 precies samenvallend, in 1985 iets uit elkaar 
liggend) lijken verwaarloosbaar klein. Letten we behalve op de volgorde ook 
op de onderlinge afstanden, dan valt aIleen z 1 duidelijk uiL de toon: deze zin 
ligt in 1985 veel dichter bij zijn linkerburen (z 3 en z 7) dan in 1970. Brengen 
we figuur 1 in verband met de in 2.3.1. geformuleerde hypotheses, dan 
kunnen we het volgende vaststellen. 

Hypothese (1) lijkt plausibel: de zinnen waarin een tijdsduur wordt uitge
drukt, z 4 en z 6, horen tot die waarin het hoogste aantal hebben-opgaven 
voorkomt. Ook z 5 behoort tot deze groc~p. Deze zin veronderstelt immers dui
delijk een zekere tijdsduur, al wordt die niet geexpliciteerd. Waarschijnlijk 
hebben de informanten vroeger, wat geen duur- maar een tijdsbepaling is, 
toch als een soort duurbepaling geYnterpreteerd. Dat z 6 meer hebben-opgaven 
vertoont dan de twee andere, komt waarschijnlijk doordat in die zin de duur
bepalingjaren het zinsaccenl draagt of althans gemakkelijk kan dragen, wat 
voor lang in z 1 en vroeger in z 5 niet geldl. Misschien is ook van belang dat 
de duurbepaling in z 6 een lange peri ode aanduidt ('jaren'; lang in z 4 is in elk 
gevaJ niet meer dan 'maanden'). Ben invuller van 1970 voor Spakenburg F 
121 voegt tenminste aan zijn hebben-opgave toe, dat zijn gebruikt zou 
worden bij een kort verblijf in Arnerika. 

Hypothese (3a) lijkt voUcdig op te gaan voor z 2, en voor z 3 in zoverre 
dat ook deze zin meer zijn-opgaven vertoont dan de zojuist besproken zinnen 
met een duratief karakter. 

Hypothese (3b) Iijkt eveneens plausibel: de gemarkeerde z 3 blijft wat het 
zijn-gebruik betreft duldelijk achter bij de ongemarkeerde z 2. 

De irrealiszinnen, z 1 en z 7, waarop hypothese (2) betrekking heeft, zijn 
wat problematisch. Deze zinnen verlonen weliswaar meer hebben-opgaven 
dan de mutatieve z 2, maar vergeleken met de eveneens mutatieve z 3 liggen 
ze beide in 1985 iets dichter, en ligt z 1 in 1970 zelfs een stuk dichter bij de 
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zijn-pool. Ze blijven wat het aantal opgaven betreft in elk geval duidelijk 
achter bij z 4, 5 en 6, terwijl eerder het omgekeerde verwacht had kunnen 
worden. Immers, de irrealiszinnen zijn de enige die in de modeme standaard
taal nog weI eens hebben bevatten. Zinnen als Hadden jullie maar niet zo 
eigenwijs geweest en We hadden niet op tijd geweest ... zijn voor mij althans 
niet ondenkbaar, een zin als Jan heett [eventueel: heb] jaren in Amerika 
geweest is dat weI. Ik zou daarom verwacht hebben dat de positie van irrealis
zinnen met hebben in de dialecten sterker was dan de onderzoeksresultaten 
aantonen. Daar komt dan nog het al genoemde verschil bij tussen z 1 in 1970 
en in 1985, waarvoor ik evenmin een verklaring zie. 

Omdat de irrealiszinnen in de vragenlijsten dus nogal problematisch van 
aard leken te zijn, heb ik de zinnen met deze betekenis uit het bandmateriaal 
(zie 1.3.2.) ermee vergeleken. Omdat de irrealiszinnen met gegaan geen 
wezenlijk verschil vertoonden met die met geweest (zie 3.3.2.1.1.) heb ik 
zowel de gegaan- als de geweest-zinnen met irrealisbetekenis uit de bandop
namen geselecteerd. Ret resultaat was: 18 geweest-zinnen met hebben, 8 
geweest-zinnen met zijn; 9 gegaan-zinnen met hebben, 1 gegaan-zin met zijn. 
Ret eerste wat opvalt, is waarschijnlijk dat hebben zo duidelijk in de meerder
heid is. Nu is het aantal keren dat hebben gebruikt wordt in de toevallig in een 
corpus voorkomende irrealiszinnen, natuurlijk niet goed vergelijkbaar met het 
aantal malen dat hebben (al dan niet in combinatie met zijn) wordt gebruikt in 
de dialectvertaling van twee, telkens dezelfde, zinnen in een vragenlijst. Maar 
men zou uit de genoemde cijfers toch de indruk kunnen krijgen, dat hebben 
sterker staat in het spontane taalgebruik van de bandopnamen (de per
formance) dan in de reflectie over dat taalgebruik die haar neerslag vindt in de 
vragenlijsten (zeg maar: de competence). . 

In verband hiermee lijkt het me van vee 1 belang om te wijzen op het 
geringe aautal irrealiszinnen dat in de bandopnamen voorkwam: 26 gevallen 
op een totaal van 1480 voltooide-tijdsvormen van zijn (dus geweest met 
hebben of zijn); 10 gevallen op een totaal van 596 voltooide-tijdsvormen van 
gegaan. Deze getallen zijn wei zo laag, dat ze niet uitsluitend op toeval 
kunnen berusten. Dat irrealiszinnen in het taalgebruik dus blijkbaar weinig 
voorkomen, kan zowel consequenties hebben voor het 66rdeel over het 
hebben- en zijn-gebruik in dit type zinnen (men voelt zich minder zeker dan in 
het geval van frequente zinstypen en kiest dan eerder voor het dorninante zijn) 
als voor dal hebben- en zijn-gebruik zelf (het 'onregelmatige' hebben blijft 
beler bewaard in [requente dan in infrequente typen. wal gebruik van het 
'regelmatige' zijn in irrealiszinnen bevordert). Misschien is hierdoor het 
marginale hebben-gebruik in de irrealiszinnen van de vragenlijsten Le verkla
ren: het lype is zelf marginaal. (Zinnen waarin een tijdsduur wordt uitgedrukl, 
waarin de invullers van de vragenlijslen veel vaker hebben gebruiklen, waren 
in de bandopnamen vele maJen frequenter dan irrealiszinnen. Ik. heb Diel de 
moeite genomen ze te tellen, omdaL de waarde van de aldus verkregen djfers 
me le gering leek om deze moeite te rechtvaardigen). 

Invloed van syntactische factoren in de vragenJijstzinnen lijkt me niet aan
wezig te zijn. Op zichzelf beschouwd zou men bij z 4,5 en 6 aan deze fac to
ren kunnen denken: in de dichl bij elkaar gelegen z 4 en z 5 (waarvan de 
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eerste weI een duurbepaling bevat, de tweede strikt genomen niet) hebben we 
te maken met een koppelwerkwoord, in de verder weg gelegen z 6 met een 
zelfstandig werkwoord. Maar de andere zinnen met een koppelwerkwoord 
(z 1 en - misschien wat minder duidelijk - z 7) clusteren niet met z 4 en 5, 
terwijl omgekeerd de beide zinnen met een zelfstandig werkwoord, z 2 en z 
6, zowel in 1970 als in 1985 zo ver mogelijk van elkaar af liggen. 

In hoeverre de systematiek van het hebben- en zijn-gebruik die hier is 
vastgesteld voor de Nederlandse dialecten in het algemeen, ook zichtbaar is in 
de gegevens voor een aantal subgroepen uit het totale materiaal, kan afgelezen 
worden uit de figuren 2 tim 8. Deze figuren zijn gebaseerd op de cijfers van 
de tabellen 5 tim 11, die in 2.3.2.1.2. opgenomen zijn en daar besproken 
worden in verband met de verandering van het hebben- en zijn-gebruik. 

1970 (N=590) 

h 6 5 4 3 7 1 2 

I I I I I I I _ _ t 

II I I I I 
1985 (N=363) 

6 4 5 3 1 2 
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Figuur 2 
De afstanden tussen de indexen van de geweest-zinnen 

bij de invullers van 63 jaar en ouder 
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Figuur 3 
De afstanden tussen de indexen van de geweest-zinnen 

bij de invullers jonger dan 63 jaar 
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Figuur4 
De afstanden tussen de indexen van de geweest-zinnen 

bij de 'real time-inforrnanten' 
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Figuur 5 
De afstanden tussen de indexen van de geweest-zinnen bij mannen 

1970 (N=191) 

h 6 5 4 7 1 3 2 

_J I I I I I I z 

II II I - - -
1985 (N=171) 6 54 1 73 2 

Figuur 6 
De afstanden tussen de indexen van de geweest-zinnen bij vrouwen 

1970 (N=830) 

h 
6 5 4 3 7 1 2 

1 I I I I I I z 

II I I r-
1985 (N=501) 6 45 3 7 1 2 

Figuur7 
De afstanden tussen de indexen van de geweest-zinnen bij Nederlanders 

1970 (N=249) 
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h 
6 54 7 3 2 

I II II I z 

1985 (N=89) 
I I I I II I 
1 3 6 5 7 4 2 

Figuur 8 
De afstanden tussen de indexen van de geweest-zinnen bij Belgen 

Bij het bekijken van deze figuren moeten we natuurlijk niet vergeten, dat 
naarmate groepen kleiner worden de kans op afwijkingen van het algemene 
patroon groter wordt. Ret toeval gaat immers een grotere rol spelen: indivi-
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duele afwijkingen worden in een kleine groep in mindere mate 'gladgestre
ken' dan in een grote. 

Dit in aanmerking genomen, meen ik te mogen zeggen dat het algemene 
patroon (figuur 1) redelijk goed herkenbaar is in de figuren 2 tim 7. Voor al 
deze figuren geldt immers: 

-z 2 ligt het dichtst bij de zijn-pool; 
-z 4, z 5 en z 6 liggen het dichtst bij de hebben-pool, z 6 dichter dan z 4 en 

5. De afstand tussen de laatste twee zinnen is altijd klein of zeer klein, 
waardoor het feit dat ze soms van plaats wisselen niet van veel belang is; 

-z 1, z 3 en z 7 vormen de middengroep. De plaats die deze zinnen ten 
opzichte van elkaar innemen en hun onderlinge afstand varieren nogal. Van 
de irrealiszinnen, z 1 en z 7, werd het problematische karakter hierboven al 
vastgesteld. De gemarkeerde cons true tie Vader ... wezen vissen (z 3) blijkt in 
de subgroepen ook nogal instabiel te zijn. Hierbij doet zich nog de 'verzwa
rende omstandigheid' van de hoge O-score voor deze zin voor, die de invloed 
van het toeval nog groter maakt dan die in de (kleinere) subgroepen toch al is. 

Figuur 8, die de gegevens van de Nederlandse dialecten in Belgie in beeld 
brengt, wijkt duidelijk van de andere af. Alleen de plaats van z 2 stemt geheel 
overeen met het algemene patroon. Voor het overige is in 1970 de volgorde 
van de andere zinnen nog wei 'normaal', maar de onderlinge afstand is zo 
klein, dat er een tweedeling lijkt te bestaan tussen z 2 en de rest. In 1985 (het 
gaat hier weI om de kleinste subgroep van allemaal!) is het algemene patroon 
totaal onherkenbaar geworden; zie b.v. de plaats van z 1 en z 6 . Op dit beeld 
kom ik terug aan het eind van 2.3.2.1.2. 

Samenvaltcnd meen ik uit de gegevens van de vragenlijsten te mogen 
conciuderen, dat op het dialectisch gebruik van de hulpwerkwoordcn hebben 
en zijn in geweest-zinnen drie semantische factoren van aanwijsbare invloed 
zijn. Twee daarvan werkten in vroegere fasen van het Nederlands, maar zijn 
niet of nauwelijks aanwezig in de huidige standaardtaal: het v66rkomen van 
een duurbepaling en de irrealisbetekenis, die beide (de eerste meer dan de 
tweede) het gebruik van hebben bevorderen. De derde factor is ook in het 
Nederlands van nu nog volop werkzaam: de mutatieve betekenis, die het 
gebruik van zijn bevordert. 

Van deze semantische factoren wordt in de dialectoiogische lileraluur de 
laalSlgenoemde aLleen voor Katwijk E 134 vermeld, in Overdiep (1940:167) : 
in een zin als toe benne we voor 't ilest nae Abberdeen geweest (in de bron is 
nae Abberdeen gespatieerd) zau hebben "volgens den Katwijker 'leer onwaar
schijnlijk" zijn. In het Katwijks van veertigjaar later is deze tendentie nauwe
Ujks meer te onderkennen: van de drie onderzochte geweest-zinnen scoorde 
weliswaar toe ... we voor 't aerst nae Rotterdam eweest altbans bij de oudere 
sprekers het Jaagsl voor hebben en beL hoogsl voor zijn. maar de score van de 
zin Hoe ienvaudig ... die mense toch vrouger eweest (zonder 'gaan'-beleke
nis) week hier niet veel van af (Van Bree 1980: § 8.4). 

De irrealisbetekenis wordt veel vaker genoemd. Dat in irrealiszinnen. bij 
zijn en/of andere werkwoorden die in de standaardtaal met zijn vervoegd 
worden, (vooral) hebben gebruikl wordl, is le vindcn - explicieL geformu
leerd of bHjkend uit voorbeelden - in: Karsten (1931: 100) voor Drechter-
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land, Van Ginneken (1954: 143) voor Waterland, Overdiep (1940: 167/168) 
voor Katwijk E 134, Opprel (1896: 42) voor Oud Beierland K 83, 
Hoogendijk (1986: 43-44) voor de Krimpenerwaard, Van de Water (1904: 
45) voor de Oost-Bommelerwaard, het WZD6 (s.v. hebben) 'algemeen' voor 
Zeeland, De Bont (1962: 432-434) voor Kempenland, Beenen (1973: 61) 
voor Herten L 330, Vanacker (1948: 33) voor Aalst 0 61, Cornelissen
Vervliet (1899-1903, s.v. hebben) voor Antwerpen K 244, Claes (1904, s.v. 
zijn) voor het Hageland. 

De factor die blijkens de vragenlijstgegevens het gebruik van hebben het 
sterkst bevordert, nl. de aanwezigheid van een duurbepaling in de zin heb ik 
in de dialectliteratuur nergens als zodanig vermeld gevonden. 

WeI wordt op een enkele plaats een factor genoemd die niet in de vragen
lijstzinnen verwerkt en dus niet onderzocht is. De vermeldingen zijn echter 
schaars en tegenstrijdig. Het gaat eram dat de uitdrukking van een toestand 
die het gevolg is van een verandering (mutatief) het gebruik van zijn zou 
bevorderen. Zo stelt Opprel (1896: 42) ik heb er geweest 'ik heb op die plaats 
vertoefd', tegenover hij is er geweest 'hij is dood'. Kooiman (1954: 214) 
vermeldt deze tegenstelling ook voor het Zeeuws, maar zijn informanten 
waren het niet eens. Van Blom (1889: 162) geeft hetzelfde voor het Fries, 
maar formuleert het zo, dat "weze ... [hier] het bestaan, het leven, of de wijze 
van bestaan uitdrukt". Ook Dijkstra (1900-1911: s.v. weze) zegt: "Slechts 
dan, als het een toestand aanduidt, gebruikt men ook ik bin west". Zijn 
voorbeeld Ik bin siik west wordt echter in Fokkema (1948: 64) met ha 
gegeven, al wordt ook weze mogelijk geacht. 

Misschien vormt deze tegenstelling tussen een (door verandering ontstane) 
toestand en een andere betekenis de achtergrond van de opmerkingen van de 
invuller voor Sint-Joris-Winge P 93 (1985) over betekenisverschillen tussen 
het gebruik van hebben en zijn in z 5 en z 6. Voor De kapitein van het schip 
... vroeger nag matroos geweest met zijn geeft hij als betekenis op: "hij is 
geklommen in rang"; met hebben: "normaal". Voor Jan ... jaren in Amerika 
geweest met zijn: "dus dat is zeker 'n rijke"; met hebben: "en is nu terug". Of 
ook het betekenisverschil dat de invuller voor Werchter P 26 (1970) in deze 
laatste tin aanwezig achL (met zijn: 'hij kan er nog zijn'; met hebben: 'hij is er 
niet meer') op deze manier te verklaren valt, is me niet duidelijk. Nog 
moeilijker te evalueren lijkt me het verschil in z 2 (De kinderen ... naar het 
bos geweest) dat de invuller voor Oosterhesselen G 53 (1970) maakt: met 
zijn: 'langer geleden'; met hebben: 'vandaag'. 

2.3.2.1.2. De verandering van het hebben- en zijn-gebruik 

TabeL 3 en figuur 1 in 2.3.2.1.1. laten zien dal het gebruik. van hel hulp
werkwoord zijn over de hele linie toeneemt. Dat Jigl, gezien de bistorische 
onlwikkeling, ook in de lijn def verwachtingen. Opvallend is wei daL deze 
toenemmg van zijn al voor een periode van vijftien jaar duidclijk aantoonbaar 
is. De gemiddelde index van de zeven geweest-zinnen is in 1970: 3,76; in 
1985: 4,15. 
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Veel invullers van de vragenlijsten zjjn zich deze loeneming bewust en 
hebben er een opmerking over gemaakt, b.v. 'hebben is ouderwets(er), zijn 
modern(er)'; 'hebben (meer) bij ouderen, zijn (meer) bij jongeren'; uitspraken 
als 'zfjn onder invloed van het Hollands, of: de school' en 'hebben is plat
(ler)' Jiggen in dezelfde lijn. Sorrunigen maken deze opmerkingen inbel alge
meen: over aUe geweest-zinnen (2x in 1970, Ix in 1985) of zonder nadere 
specificalie (9x in 1970, 6x in 1985); anderen aIleen over bepaalde zinnen. 
Ben overzichl hiervan is te vinden in label 4. 

algemeen zl z2 z3 z4 z5 z6 z7 totaal 

1970 11 7 3 1 9 13 11 2 57 
1985 7 3 8 4 13 14 17 4 70 

totaal 18 10 11 5 22 27 28 6 127 

Tabe14 
Positieve uitspraken in de vragenlijsten over toenemend zijn-gebruik in geweest-zinnen 

De cijfers in tabel 4 laLen zien dal de bedoelde uiLSpraken absoluut meer 
(cn dus relatief vetl mcer) voorkomen in de meest recente vragenlijsl en dal ze 
vooral gedaan zijo over de zinnen mel de hoogste hebben-score (z 4, 5 en 6; 
zie label 3 en figuur 1). Enerzijds heefL toenemend zijn-gebruik blijkbaar ook 
een loenemend bewustzijn daarvan Lot gevolg; anderzijds is dit bewustzijn het 
slerkSl bij de zinnen waar hebben nog relatief vaak voorkomt, maar weI door 
zljn 'bedreigd' wordt. 

Tegenover diL grote aanlaJ opmerkingen waaruit toenemend zijn-gebruik 
blijkt, staan er maar enkele andere. De invuller voor Nijeholtpade F 43 (1985) 
noemt hebben en zijn in zijn dialect gelijkwaardig. Twee invuJlers, die voor 
Alphen aan de Rijn E 176 en die voor Zuilichem KIDS (beide 1985), signa
leren toeneming van hebben in een irrealiszin, resp. z 7 en z 1, in beide gevaJ
len in tegenstelling tot de toeneming van zijll in een aantaI andere zinnen. In 
deze lwee plaalsen, waarvan bet dialect niet sterk van de slandaardtaal zal 
afwijken, gaat hel misschien om de constatering dat vormen die vroeger aIs 
'plat' werden beschouwd, in de huidige gesproken taal gemakkelijker ge
bruikt worden. Slecbls in een geval wordt in cen blijkbaar algemeen bedoelde 
opmerking gesteld dal zijn ouder zou zijn dan hebben; dh doet de invullcr 
voor Grosthuizen E 52 (1970). Misscbien hebben we hier met een vergissing 
te maken; misschicn ook met hetzelfde als wat ik voor de vorige twee 
gevallen opperde. 

Ook in de diaiectologische literatuur wordt meennalcn het tocnemend 
gebruik van zijn gesignaleerd; zie hiervoor de inventarisatie van de literatuur 
per diaIectgebied in 2.3.2.2. 

Hierboven heb ik bij de korte weergave van de opmerkingen die de 
informanten in hun vragenJijsten gemaakl hadden, de uitspraken 'hebben is 
ouderwets, zijn is modern' en 'hebben komL vooral bij ouderen voor, zijn bij 
jongeren', stilzwijgend gelijkgesteld. Dat leek mij verantwoord, omdat ik 
aanneem dal de meeste invullers met de beide soorten uilspraken hetzelfde 
bedoeld zullen hebben. Het uitgaan van deze gedachteogang staat in de taal-
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kunde bekend als de 'apparent time-methode': de taalvonnen van de ouderen 
van nu zijn die van de jongeren van vroeger, dus die van een ouder taalsta
dium; de taalvonnen van de jongeren van nu zijn die van een nieuwer 
taalstadium. Tegen deze 'apparent time-methode' voor taalveranderings
onderzoek zijn echter in recente publikaties serieuze bezwaren aangevoerd, 
b.v. door De Bot (1985) en Van Bree (1986). Laatstgenoemde heeft onder
zoek verricht aan de hand van dialectvragenlijsten en weI op fonologisch, 
lexicaal en syntactisch niveau. Roewel hij zijn resultaten met grote voor
zichtigheid presenteert, heeft hij in elk geval heel wat verschillen gevonden 
tussen de dialectgegevens (betrekking hebbend op dezelfde items) die dezelf
de infonnanten op verschillende momenten van hun leven in vragenlijsten 
verstrekt hebben. 

Wat het gebruik van de hulpwerkwoorden hebben en zijn bij geweest 
betteft, is de richting van de taalverandering tussen 1970 en 1985 duidelijk: 
zijn (de vonn van de standaardtaal) neemt toe. De oude vonn is dus hebben, 
de nieuwe zijn. Ret is interessant na te gaan, of de oude vonn nu ook vooral 
de vonn van de ouderen en de nieuwe die van de jongeren is, ofniet. 

Daartoe heb ik de invullers van de beide vragenlijsten in twee groepen 
gesplitst, met (ongeveer) de gemiddelde leeftijd - die bij de correspondenten 
van het PJ. Meertens-Instituut vrij hoog ligt - als grens. Zo kreeg ik een 
groep van 63 jaar en ouder ('ouderen') en een van jonger dan 63 jaar 
('jongeren' -waarbij de aanhalingstekens weI niet mogen ontbreken). 

De scores en indexen van deze beide groepen in 1970 en 1985 zijn te 
vinden in resp. tabel 5 en tabel 6. Omdat niet alle infonnanten hun leeftijd 
hadden opgegeven, is het totaal van de beide groepen kleiner dan dat van al 
degenen die in het betrokkenjaar een vragenlijst hadden ingevuld. 

zl z2 z3 z4 z5 z6 z7 

scorefmdex 0 j 0 j 0 0 0 j 0 0 

0: geen 33 36 4 3 125 130 4 8 7 6 11 10 27 14 
1: h 97 102 92 92 122 89 174 151 185 149 209 158 130 133 
2: h(z) 4 2 2 1 2 2 5 2 4 1 7 0 3 2 
3: h/z 34 27 21 12 20 19 43 34 37 42 50 43 39 29 
4: (h)z 4 0 2 0 1 2 3 4 3 3 1 0 1 1 
5:z 418 291 469 350 320 216 361 259 354 257 312 247 390 279 

totaal score-
waarden 2313 1642 2512 18801790 12382130 15682086 1574 193715222207 1623 

totaal 
relevante 
antw. 557 422 586 455 465 328 586 450 583 452 579 448 563 444 

index 4,15 3,89 4,29 4,13 3,85 3,77 3,63 3,48 3,58 3,48 3,35 3,40 3,92 3,66 

gemiddelde index 0: 3,82 j: 3,69 

Tabe15 
Scores en indexen van de geweest-zinnen in de dialectvragenlijst van 1970 

bij invullers van 63 jaar en ouder (0) (N=590) en invullers jonger dan 63 jaar (j) (N=458) 
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zl z2 z3 z4 z5 z6 z7 

scorefmdex 0 0 j 0 0 j 0 j 0 0 j 

O:geen 24 11 3 1 77 47 5 3 4 4 6 5 13 10 
1: h 47 26 29 15 46 27 74 39 69 39 94 41 47 28 
2: h(z) 1 1 0 0 1 0 1 1 2 2 3 2 0 1 
3: h/z 31 16 19 13 19 12 33 22 36 26 41 33 36 21 
4: (h)z 1 0 2 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 2 
5:z 259 160 310 184 219 127 247 146 249 140 215 130 264 152 

totaal score-
waarden 1441 8761644 9781204 7021422 8491438 833 1314 8061487 861 

totaal 
relevante 
antw. 339 203 360 213 286 167 · 358 211 359 210 357 209 350 204 

index 4,25 4,32 4,57 4,59 4,21 4,20 3,97 4,02 4,01 3,97 3,68 3,86 4,25 4,22 

gemiddelde index 0: 4,13 j: 4,17 

Tabe16 
Scores en indexen van de geweest-zinnen in de dialectvragenlijst van 1985 

bij invullers van 63 jaar en ouder (0) (N=363) en invu11ers jonger dan 63 jaar (j) (N=214) 

Uit label 6 blijkt dal in de meest recente vragen]jjsl (1985) hel verschil 
tussen de 'ouderen' en de 'jongeren' wat het hebben- en zijn-gebruik betreft 
verwaarloosbaar klein is: de gemiddelde index van de ouderen is maar 0,04 
lager (dus gaat meer naar hebben) dan die van de jongeren. Her verschil in 
1970 is, zoals label 5 te zien geeft, wat groter, maar het gaat in de 'verkeerde' 
rkhLing: de gemiddelde index van de ouderen is hier 0,13 hoger dan die van 
de jongeren! Dit verrassende resultaat: de ouderen hebben in 1970 relatief 
meer 'nieuwe' vorrnen gebruikt, kan ik zonder me in gewaagde speculaties te 
begeven niet verklaren. Maar in elk geval blijkt uit de labellen 5 en 6 dal de 
oudere invullers van de vragenlijsten niet duidelijk meer oude (=hebben-) 
vonnen hebben opgegeven, waarmee opnieuw aan de band van concreel male
riaal is gedemonstreerd dat de 'apparent time-methode' niet zonder meer bruik
baar is. 

Oat is met ditzelfde vragenlijstmateriaal lrouwens ook nog op een andere 
maIDer aan te tonen. De 'apparent time-methode' is immers gebaseerd op de 
veronderslelling dat er in 'real time' bij dezelfde personen niets verandert, 
d.w.z. dat het taalgebruik van volwassenen geen essentiele wijzigingen 
ondergaat. Nu zijn er bij de invullers van de door mjj gebruikte vragenlijslen 
148 personen die zowe] de lijst van 1970 als die van 1985 ingevuld hebben. 
De scores en indexen van deze groep, die ik de 'real time-informanten' ge
noemd heb, zijn te vinden in tabel7. 

Deze label laat zien dat het laalgebruik van deze informanten - althans 
voorzover gerapporteerd in de vragenlijsten - wei veranderd is, en weI in 
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z 1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 

scorefmdex 19701985 1970 19851970 1985 1970 1985 1970 1985 19701985 1970 1985 

0: geen 7 10 2 1 33 33 1 3 0 2 1 2 3 4 
l:h 2121171623213724 392746 363318 
2: h(z) 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 
3: h/z 12 14 7 8 8 6 16 14 17 16 17 18 10 14 
4: (h)z 1 0 0 2 1 2 1 3 0 3 0 2 1 0 
5: z 107 103 122 121 83 86 91 103 91 100 83 89 101 112 

totaal score-
waarden 596 578 648 653 466 477 548 595 547 587 514 545 572 620 

totaal 
relevante 
antwoorden 141 138 146 147 115 115 147 145 148 146 147 146 145 144 

index 4,23 4,19 4,44 4,44 4,05 4,15 3,73 4,10 3,70 4,02 3,50 3,73 3,94 4,31 

gemiddelde index 1970: 3,94 1985: 4,13 

Tabe17 
Scores en indexen van de geweest-zinnen in de dialectvragenlijsten van 1970 en 1985 

bij de 'real time-inforrnanten' (N=148) 

dczellde richting (zij het misschien met zo sterk) a.ls tussen 1970 en 1985 in 
het algemeen le conSLateren vah. l

) 2) OaL taalverandering niet zonder meer 
gemeLcn kan worden aan de band van bet taalgebruik van verschlllende leef
tijdsklassen op hetzelfde tijdstip, komt dus wei steeds meer vast te staan. 

Een andere vraag die naar aanleidillg van de geconstateerde laalverande
ring gesteld kan worden, is of er zicb wat bet toenemend zijn-gebruik betreft 
verschillen voordoen Lussen de beide gesJachlen. In de labellen 8 en 9 zijn de 
scores en indexen vermeld van maMen e.n vrouwen, resp. in 1970 en 1985. 
Ook bier is, wegens het sorns ontbreken van de geslacl1Lsaanduiding op de 
vragenlijst, de som van de subgroepen met gelijk aan de omvang van de lOlate 
groep in bet betrokken jaar. 

1) Strikt genomen is het mogelijk dat deze inforrnanten hun eigen taalgebruik niet veran
derd hebben, maar dat zij een verandering in hun dialect in het algemeen willen signaleren, 
en daarom iets anders invullen dan ze vijftien jaar eerder gedaan hadden. Dat het invullen 
van de vragenlijsten in de praktijk altijd zo in zijn werk gegaan is, lijkt me niet waarschijn
lijk. In elk geval is een andere invulling door dezelfde persoon een interessante indicatie 
voor de intensiteit van het veranderingsproces. 

2) Het verschil tussen de gemiddelde indexen van 1970 en 1985 in tabel 7 (0,19) kan niet 
zonder meeT vergcleken worden met dat van de totale groepen invulJers van beide jarcn 
(0,39), aangczicn de gelijkbljjvende groep 'real time-inforrnanten' in 1985 een veel gToter 
deel van hel tOI.1a1 (590) uitmaakt dan in 1970, waar dat tolaal1079 bedraagL Deze onver
gelijkbaarheid van subgroepen en tOlalen geldl ook voor de cijfers die in het vervolg van 
deze paragraaf gegevcn worden, omdat de verhouding tussen cen bepaalde subgroep en het 
totaal in 1970 altijd anders is dan in 1985. 
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z 1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 

scorefmdex m 

0: geen 52 
1: h 130 
2: h(z) 5 
3: h/z 41 
4: (h)z 2 
5:z 522 

totaal score-
waarden 

totaal 
relevante 

2881 

v m 

10 6 
56 128 

1 3 
17 23 
2 2 

105 590 

6423161 

v m v m 

1 171 62 8 
47 154 39 222 

0 3 1 6 
7 31 5 61 
0 3 0 6 

136 390 84 449 

7482215 4762686 

v m v m v m v 

5 9 4 14 6 24 10 
72 229 76 253 81 181 62 

1 4 1 5 2 5 0 
13 61 13 73 14 49 18 
0 5 1 0 1 2 0 

100 444 96 407 87 491 101 

6132660 601 2517 5662801 621 

antwoorden 700 181 746 190 581 129 744 186 743 187 738 185 728 181 

index 4,123,55 4,24 3,94 3,81 3,69 3,61 3,30 3,58 3,21 3,41 3,06 3,85 3,43 

gemiddelde index m: 3,80 v: 3,45 

Tabe18 
Scores en indexen van de geweest-zinnen in de dialectvragenlijst van 1970 

bij mannen (m) (N=752) en vrouwen (v) (N=191) 

zl z2 z3 z4 z5 z6 z7 

scorefmdex m v m v m v m v m v m v m v 

0: geen 20 15 3 1 84 38 4 4 6 2 7 4 13 10 
1: h 52 20 36 8 58 15 79 34 75 33 96 39 58 17 
2: h(z) 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 2 2 0 1 
3: h/z 35 12 22 9 21 10 39 16 43 18 50 23 41 14 
4: (h)z 1 0 3 0 2 0 5 1 5 1 5 2 4 1 
5:z 295 123 340 153 238 108 277 115 274 114 244 101 288 128 

totaal score-
waarden 1638 6731814 800 1321 5851601 6631596 6671490 6251637 705 

totaal 
relevante 
antwoorden 384 156 401 170 320 133 400 167 398 169 397 167 391 161 

index 4,27 4,31 4,52 4,71 4,13 4,40 4,00 3,97 4,01 3,95 3,75 3,74 4,19 4,38 

gemiddelde index m: 4,12 v: 4,21 

Tabe19 
Scores en indexen van de geweest-zinnen in de dialectvragenlijst van 1985 

bij mannen (m) (N=404) en vrouwen (v) (N=171) 
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Vergelijken we de gemiddelde indexen in de beide tabeIlen, dan zien we 
dat die van de vrouwen in 1970 duidelijk lager is dan die van de mannen: het 
verschil is 0,35. De vrouwen gebruikten toen dus meer hebben. In 1985 is de 
gemiddelde index van de vrouwen iets hoger dan die van de mannen: het 
verschil is 0,09. De vrouwen gebruiken nu dus meer zijn. De toeneming van 
het zijn-gebruik is tussen 1970 en 1985 bij de vrouwen ruim dubbel zo snel 
gegaan als bij de mannen: 0,76 tegenover 0,32. 

Deze 'inhaalmanoeuvre' van de vrouwen lijkt me niet onverklaarbaar. In 
de periode 1970-1985 is enerzijds door de 'tweede emancipatiegolf' de deelna
me van de vrouw aan het openbare leven toegenomen (als het invullen van 
onze dialectvragenlijsten daartoe gerekend mag worden, zijn de desbetref
fende cijfers erg illustratief: vergelijk de aantallen mannen en vrouwen onder 
tabel 8 en tabel 9); anderzijds is de televisie in aIle huiskamers doorge
drongen. Door beide factoren zal vooral bij vrouwen de invloed van de 
standaardtaal op het dialect sterker zijn geworden. Voor de eerste factor, die 
specifiek voor vrouwen geldt, spreekt dit vanzelf. De tweede factor, die op de 
hele bevolking van toepassing is, moet in combinatie gezien worden met het 
algemeen bekende feit dat vrouwen 'netter' (willen) spreken dan mannen. 

Als overgang naar de behandeling van de regionale spreiding bespreek ik 
ten slotte de toeneming van het zijn-gebruik in Nederland en Nederlandstalig 
Belgie. De cijfers zijn te vinden in de tab ellen 10 en 11. 

zl z2 z3 z4 z5 z6 z7 

scorefmdex N B N B N B N B N B N B N B 

O:geen 27 45 9 0 140 125 12 2 11 3 13 10 29 14 
l:h 103 102 87 101 152 65 202 131 215 130 248 128 148 120 
2:h(z) 4 2 1 2 4 0 7 0 4 1 6 1 4 1 
3:h/z 55 10 23 11 40 2 69 13 66 17 78 19 60 12 
4: (h)z 5 0 2 0 4 0 5 2 6 0 1 0 2 1 
5:z 636 90 708 135 490 57 535 101 528 98 484 91 587 101 

totaal score-
waarden 3476 586 3706 8132746 3563118 6833085 6732918 6423279 667 

totaal 
relevante 
antw. 803 204 821 249 690 124 818 247 819 246 817 239 801 235 

index 4,33 2,87 4,51 3,27 3,98 2,87 3,81 2,77 3,77 2,74 3,57 2,69 4,09 2,84 

gemiddelde index N: 4,01 B: 2,86 

Tabel10 
Scores en indexen van de geweest-zinnen in de dialectvragenlijst van 1970 

bij Nederlanders (N) (N=830) en Belgen (B) (N=249) 

45 



zl z2 z3 z4 z5 z6 z7 

scorefmdex N B N B N B N B N B N B N B 

O:geen 29 7 3 1 78 48 9 0 6 2 7 4 18 7 
1: h 32 43 16 28 57 18 78 36 75 35 102 35 43 33 
2: h(z) 2 0 0 0 1 0 2 0 3 1 4 1 2 0 
3: h/z 43 5 25 9 29 4 52 6 54 9 67 9 51 8 
4: (h)z 1 0 2 1 1 1 5 1 5 1 6 1 5 0 
5:z 394 34 455 50 335 18 355 46 358 41 315 39 382 41 

totaal score-
waarden 2139 2282374 3091825 1242033 2882053 2731910 2632130 262 

totaal 
relevante 
antwoorden 472 82 498 88 423 41 492 89 495 87 494 85 483 82 

index 4,53 2,78 4,77 3,51 4,31 3,02 4,13 3,244,15 3,14 3,87 3,09 4,41 3,20 

gemiddelde index N: 4,31 B: 3,14 

Tabell1 
Scores en indexen van de geweest-zinnen in de dialectvragenlijst van 1985 

bij Nederlanders (N) (N=501) en Belgen (B) (N=89) 

Dil deze Labellen blijkt allereersL dat hebben in Belgic sterker staat dan in 
Nederland. In beide delen van hel taa.lgebied neemt hel gebruik van zijn echter 
toe, in Belgic naar verhoudiog iets meer dan in Nederland. Het verschil Lus
sen de gemiddelde indexen van 1970 en 1985 is voor Nederland 0.30 (ruim 
7% toeneming) en voor Belgic 0.28 (iets minder dan 10% toeneming). 

Dit is a1lhans af Ie lezen uil de cijfers van de labellen. Daarbij mOCI natuur
lijk wei bedacht worden dat het aantal Belgische invullers van vragenlijsten 
vooral in 1985 bijzonder klein is, nl. 89, waardoor het cijfermateriaal aan 
waarde inboet. 

Beschouwen we de cijfers echter toch als een indicatie van een ontwikke
ling. dan is het verhelderend ook nog eens naar de visualisering ervan in 
figuur 8 te kijken. Zoals in 2.3.2.1.1. al werd opgemerkt. wijkt die figuur 
duidelijk af van die van de andere subgroepen. In 1970 is het algemene 
patroon van het hebben- en zijn-gebruik dat in het totale materiaal aanwezig 
is. met wat goede wil welle herkennen. In 1985 is dat echter zeker niet het 
geval. Voorzover dit laatste niet aan de toevalsfactor toe te schrijven is (Lv.m. 
de geringe omvang van de subgroep), zou misschien aan 'linguistic insecu
rity' gedachL kunnen worden. Het zijn-gebruik zou dan in diL dee] van het 
taalgebied weI toenemen, maar gepaard gaan met eeo desinlegralic van oude 
dialectstructuren, waardoor een nogal chaOlisch beeld ontstaat. Gezien de 
soelle ontwikkeling van de standaardtaal en de daannee gepaarde gaande 
teruggang van de dialecten in Vlaanderen in de laatste decennia. is het niet 
onvoorstelbaar dat deze ontwikkeling zich juist tussen 1970 en 1985 beefL 
voorgedaan. 
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2.3.2.2. De geografische spreiding 

2.3.2.2.1. Inleiding 

Voor het onderzoek van de geografische spreiding van het hebben- en zijn
gebruik in geweest-zinnen, heb ik behalve van de dialectvragenlijsten gebruik 
gemaakt van de geweest-zinnen in de Reeks Nederlandse Dialectatlassen 
(RND), van de dialectologische literatuur en van bandopnamen. 

In de RND komen de volgende geweest-zinnen voor: 

29. De schoolkinderen zijn met de(n) meester naar (de) zee geweest. 
68. Ret is een warme dag geweest; (en) 't is een zachte avond. 
76. De zoon van de(n) koning is ook soldaat geweest. 

Roewel het RND-materiaal het hele Nederlandse taalgebied bestrijkt en 
zeer uitgebreid is - vooral voor de oudere delen is een buitengewoon groot 
aantal plaatsen onderzocht - heb ik het niet, zoals het vragenlijstmateriaal in 
2.3.2.1., kwanlitatief geanalyseerd. Ret was daar om verschillende redenen 
minder geschikl voor. Enerzijds zijn de atlassen onderling niet helemaal 
vergelijkbaar: de gegevens zijn verzameld in een periode van ruim vijftigjaar 
door verschillende onderzoekers, die waarschijnlijk niet allemaal op precies 
dezelfde manier te werk gegaan zijn (voor een voorbeeld: zie 2.3.2.2.2. en 
vgl. 2.3.2.2.6). Anderzijds is het RND-matcriaal grotendeels niet vergelijk
baar met dat van de vragenlijsten: er zijn niet dezelfde zinnen afgevraagd 
(RND-zin 29 is van hetzelfde type als z 2, maar 68 en 76, die overeen
komstcn vcrtonen met resp. z 4 en z 5, bevatten geen duurbepaling, terwijl 
irrealiszinnen ontbreken) en er is aileen gevraagd om de Nederlandse zinnen 
te vertalen, zonder dat speciaal de aandacht gevestigd werd op het hebben- en 
zijn-gebruik. Van het RND-materiaal zijn weI proefkaarten getekend, die in 
de hiema volgende bespreking vergeleken zullen worden met de op de vragen
lijsten gebaseerde kaarten. 

In de dialectologische literatuur komt weI een redelijk groot aantal opmer
kingen over het hebben- en zijn-gebruik voor, maar die zijn meestal niet uit
voerig en weinig genuanceerd. Zoals aan het eind van 2.3.2.1.1. al vermeld 
is, wordt van de verschillende types geweest-zinnen eigenlijk allcen nadere 
aandathL besteed aan die met irrealisbetekenis. Bovendien omspannen de 
geraadpleegde werken een periode van meer dan een eeuw. Verder is de aan
dacht besteed aan veranderingen in het dialect onder invloed van de slandaard
Laal niet bij aIle auteurs even grOOl. 

Uil de in 1.3.1. beschreven bandopnamen beschikle ik over 1480 vol
tooide tijdsvormen van zijn (dus geweest met hebben of zijn) in context, 
afkomstig uit 235 plaatsen. Zoals al vermeid in 2.3.2.1.1. kwamen er maar 
zeer weinig irrealiszinnen in de bandopnamen voor; de andere zinstypcn van 
de vragenlijsten waren redelijk tot goed vertegenwoordigd.Voor de gebieden 
waaruit voidoende opnamen afkomstig waren, heb ik dit materiaal in de 
vergelijking met de gegevens uit andere bronnen betrokken. 
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2.3.2.2.2. De geograjische spreiding in het algemeen 

Op de zeven kaarten die gebaseerd zijn op de geweest-zinnen uit vragenlijst D 
45 (1970) (en evenzeer op de tegenhangers daarvan uit vragenlijSl D 60 
(1985), waarvan er hier slechls cen als voorbeeld wordt afgedrukt, nl. kaart 
3), zijn wat het gebruik van de hulpwerkwoorden hebben en zijn betreft in 
grote lijnen drie gebieden te onderscheiden: 
- een gebied waarin hebben duidelijk in de meerderheid is (verder het 
'hebben-gebied' genoemd): 
- een gebied waar hebben en zijn door elkaar voorkomen, waarbij de balans 
nu eens naar hebben, dan weer naar zijn doorslaat (het 'menggebied'); 
- een gebied waar (vrijwel) aIleen zijn voorkoffit (hel 'zijn-gebied'). 

Hel hebben-gebied omvat: West- en Oost-Vlaanderen; het zijn-gebied: Bel
gisch- en Nederlands-Limburg, Oost-Noord-Brabanl en een groot aansluilend 
deel van Gelderland; het menggebied: de rest van Nederland en Nederlands
talig Belgie. 

Zoals uit de hierboven gegeven formuleringen moge blijken en op de 
kaarten te zien is, komen in hel hebben-gebied meer zijll-opgaven voor dan 
hebben-opgaven in het zijn-gebied. Aangezien zijn het hulpwerkwoord van 
de standaardtaal is, was dit ook te verwachten. 

De geschetsle geografische spreiding is op alle zeven kaarten min of meer 
duidelijk te herkcnnen. al zijn er evidente verschillen. 

Deze hangen allereersl samen mel de mate waarin het gebruik van het ene 
of het andere hulpwerkwoord in de betrokken zin werd opgegeven: in de 
sterke hebben-zin z 6 is het aantal hebben-opgaven in b.v. bel noordoostelijk 
deel van bet menggcbied veel groter dan in de zwakke hebben-zin z 2; ook 
ligt de grens van de hebben--opgaven in Belgie in hel eerste geval verder naar 
het ooslen dan in het tweede. 

Verder is hel opvallend dal de irrealiszinnen z 1 en z 7 (kaart 1 en kaart 8) 
de enige zijn die een paar hebben-vlekjes veroorzaken in het overigens homo
gene zijn-gebied. Waarschijnlijk zijn dat reliclen. die zijn blijven beslaan door 
de steun van hel gebruik van hebben in irrcaliszinnen in de standaardtaal, al is 
dal tegenwoorrug marginaal (zie 2.1.2.).(Vergelijk ook de irrealiszinnen met 
gegaan: 3.3.2.2.7.) 

Hetzelfde geografiscbe beeld is te onderscheiden op de hier niet gepubli
ceerde proefkaarten die getekend zijn op grand van de RND-gegevens. In 
BeJgie wijkl de verdeling in een westelijk hebben-gebied. cen oostelijk zijn
gebied en een menggebied daartussen in, niet principieel af van die in dit 
boek. Ook de verschlUen per zin kloppen; zo is op de kaart van de zin De 
schoolkinfieren zijn met de meester naar de zee geweest (RND-29), die over
eenkomt met de hierboven geciteerde zwakke hebben-zin z 2, het hebben
gebied het min lomvangrijk. 

In Nederland zijn er wei opvaUcnde verscbillen tussen de RND-kaarten en 
de vragenlijstkaarten. In Friesland beeft de RND b.v. aanmerkelijk meer 
hebben-opgaven. Dil is ongetwijfeld veroorzaakt door de daar meestal 
gebruikte Friese voorbeeldzinnen. die het hulpwerkwoord hawwe bevatten. 
Moeilijker te verklaren lijkt me, dat op de RND-kaarten in Zuid-Holland veel 
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meer hebben-opgaven voorkomen dan in Noord-Holland, terwijl op de 
vragenlijslkaarlcn eerder hel omgekeerde hel geval is. Hier moet wei bijna een 
verschil in de manier van enqueteren een rol gespeeld hebben. Het geogra
fische beeld in hel algemeen blijkl echler op de RND-kaarten ook in Neder
land redeJijk goed zichtbaar: er is sprake van een menggebied en een zijn
gebied. 

Het is interessant om met deze kaarten een andere hier niet gepubliceerde 
proeikaarl te vergelijken, gebaseerd op een zin Uil de vragenlijst van Pauwels 
(1953), nl. Jan zei, dat zijn broer ziek was geweest. Bij de zinnen van deze 
studie ging het om de volgorde persoonsvorm-vollooid deelwoord of 
omgekeerd. Als de informanlen in de geciteerde zin niet alleen de woordvolg
orde van hun dialect gaven, maar ook was van de voorbeeldzin veranderden 
in had, was dat dus een bewijs dat hel gebruik van hebben bij geweest diep in 
hun dialeclbewustzijn verankerd was. Op de proefkaart is het hebben-gebied 
in Vlaanderen duidelijk aanwezig; ook is er een £link aantal hebben-opgaven 
in Friesland en Groningen en een beperkt aanlal in de rest van het noord
oosten, Zeeland en Vlaams Brabanl.In de provincie Amwerpen komen maar 
drie hebben-opgaven voor, in Noord-Brabant een,ln Zuid-Holland ook een 
in de rest van Nederland en Belgie geen. Van bet zuidelijk centrale deel van 
het menggebied is dus - vergeleken mel de hier gepubliceerdc kaarten - niet 
veel overgebleven, van het Hollands-UtrechL<)e vrijwel niets. De Brabanders 
en vooral de Hollanders zijn dus blijkbaar veel minder • hebben-bewust' dan 
met name de Vlamingen; het hulpwerkwoord zijn is voor hen even goed 
dialect. Dat wiI overigens niel zeggen, dat ze geweesl hebben niet gebruiken 
en het alleen maar van slal halen als er in een dialecLenquele expliciet naar 
wordt gevraagd - wat voor Holland aangetoond kan worden op grond van de 
bandopnamen (zie 2.3.2.2.6.). 

In de volgende paragrafen zullen de hierboven onderscheiden gebieden 
nader besproken worden aan de hand van de dialectologische literatuur en 
evcntueel de bandopnamen; om praklische redenen wordt daarbij het grote 
menggebied in vijf delen onderverdeeld. 

2.3.2.2.3. West- en Oost-Vlaanderen (hebben-gebied) 

Over dit gebied valt weinig te melden. De opgaven in de literatuur zijn niet 
talrijk, en meestal van oudere of zeer oude datum; bovendien hebben ze soms 
het karakter van 'toevalstreffers'. 

Zo heb ik voor West-Vlaanderen alleen een paar voorbeelden gevonden in 
De Bo (1892) : "De kat heeft aan 't vleesch geweest" (s.v. gaan (!», '''k ei 
west dansen (d.i. ik heb geweest dansen)", "Hij en heeft nooit veel voor mij 
geweest" (s.v. zijn), en een in het Oostends woordenboek van Desnerck 
(1972): "Hf hed aalzeleved knecht gewist bed: hij is steeds knecht geweest" 
(s.v. HEN .... hebben). 

Voor Oost-Vlaanderen hoeven we ons niet met een paar toevallige voor
beelden tevreden te stellen. We vinden in enkele werken de algemene uit
spraak dat zijn met hebben vervoegd wordt, te weten: voor het land van Waas 
(1oos 1900: 31 en s.v. zijn), voor Gent I 241 (Boucherij 1907: 92), voor 
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Aalst 0 61 (Vanacker 1948: 21) en voor Zuid-Oost-Vlaanderen (Teirlinck 
1908-1922: S.v. hen; 1924: 193). Joos gaat trouwens verder dan zijn gebied 
en zegt s.v. zijn van dil werkwoord: "Wordt in 't land van Waas en in gansch 
Oost-Vlaandcren allijd met hebben vervoegd". 

Zoals de kaarten laten zien, is de alleenheerschappij van hebben tegen
woordig niet meer absoluut, maar toch nog sterk genoeg om West- en Oost
Vlaanderen als 'hebben-gebied' te karakteriseren. 

2.3.2.2.4. Het zuidelijk-centrale gebied (menggebied) 

De bronnen voor dit gebied zijn iets talrijker dan die voor het vorige, en ze 
zijn vooral gemiddeld wat recenter en informatiever. In overeenstemming met 
het karakter van het menggebied vermelden ze - op cen uitzondering na -
steeds dat hebben en zijn allebei voorkomen, al zijn de formuleringen verschil
lend genuanceerd. 

De ene uitzondering vonnt Smout, die in zijn beknopte werkje over het 
Antwerps van 1905 alleen hebben vermeldt (101). Voor hetzelfde dialect 
zeggen Cornelissen en Vervliet dat zijn "meer met hebben dan met zijn 
vervoegd" wordt (1899-1903: s.v. zijn; zie ook: 72). Zij voegen daaraan toe: 
"Zoo is 't in geheel Zuid-Nederland" - wat ik vaar Limburg (zie 2.3.2.2.9.) 
ook voor het begin van deze eeuw waag te betwijfelen. Ook in het 
'Bijvoegsel' van ruim dertig jaar later komen nog alleen voorbeelden met 
hebben vaar (Cornelissen 1936: s.v. zijn). 

Voor het Zuidoostbrabantse Hageland spreekt Claes in 1904 s.v. zijn geen 
voorkeur uit v~~r hebben of zijn. maar voor de daar gelegen plaatsen Leuven 
P 88 en Aarschol P 25 vennelden resp. Goemans (1954: s.v. zijn) en 
Pauwels (1958: 360) eeo halve eeuw later nog dat hebben meer gebruikt 
wordt. "Ik weet niet of dit facultatief gebruik van zijn als hulpwerkw. op 
schoolinvloed berust", voegt Pauwels aan zijn vennelding toe. Gezien het feit 
dat Aarschot dicht bij het zuidoostelijke zijn-gebied ligt, lijkt me een al oude 
dialeclontwikkeling (heloprukken van zijn in westelijke richting) zeker ook 
mogelijk. Het viel me overigens op, dat Pauwels op biz. 363 van zijn boek in 
twee voorbeelden van de wezen-constructie - waar in hel algemeeo hebben 
relatief sterk staat - zijn als hulpwerkwoord gebruikt: "ik ben weest wande
len .... hij is weest vissen". Z6'n zwakke positie had dit hu)pwerkwoord in 
Aarschot ook dertig jaar geleden dus blijkbaar at niet. 

Volgens Diddens wordt zijn in Mechelen K 330 "nog vaak" met hebben 
vervoegd (1986: 39). Voar mij wijst dezc formulering crop dat hebben op 
zijn retour is. Maar Diddens' woordenboek is dan ook van zeer recente 
datum. 

In Noord-Brabant ligt het door De Bont beschreven Kempenland aan de 
oostgrens van het zuidelijk-centrale deel van het menggebied. Hier zou "een 
zekere voorliefde voor hebben" bestaan (De Bont 1962: 432), maar daar 
wordt aan toegevoegd: "vooral in de irrealis". In 2.3.2.2.2. is er al op 
gewezen dat irrealiszinnen met hebben zelfs weI eens in het zijn-gebied 
voorkomen. Verder valt het op, dat van de negen voorbeelden waarin een 
voltaaide tijd van zijn met hebben gebruikt wordt, er vijf tot het type Vader is 

50 



wezen vissen (z 3) beharen, b.v. "Hedde ge weize petaoIe? Ben je wezen 
betalen?". Ook wordt het type We hebben wei geweest, dat ... = 'We hebben 
wei in de situatie verkcerd dat' opgegeven. Het hulpwerkwoord hebben 
verschijnt dus misschien vooral in speciale constructies en vaste uitdruk
kingen. 

DaL laatste schijnt in elk geval in het huidige West-Noord-Brabant zo te 
zijn. Stroop (1979) noemt het tenminste naar aanleiding van de zojuisl 
vennelde uitdrukking We hebben wei geweest ... opvallend Udal de vonn 
gewiest .... hier met hebben vervoegd wordL. Nonnaal gebeurt dal in hel West
brabants meL zijn: ij ister me gewiest of we/me zender nie gewiest, al twijfel 
ik of hier af en toe toch niet ij eeter nie gewiest en wemme der nie gewiest 
gezegd wordt" (37). Blijkens de kaarten is dat inderdaad het geval. 

Ook het in Vande Water (1904) beschreven deel van de Bommelerwaard 
ligt aan de oostgrens van het menggebied. In de vragenlijsten van 1970 en 
1985 wordt voor dit gebied - telkens maar voor ren plaats, resp. Gameren K 
116 en Velddriel K 120a - in de geweest-zinnen aileen zijn opgegeven. 
Vol gens Van de Water werd hebben dan ook al aan het begin van deze eeuw 
maar "een enkele maal" (45) gebruikt. Bovendien is het enige voorbeeld dat 
hij geeft weer een irrealiszin. 

2.3.2.2.5. Zeeland (menggebied) 

Het Woordenboek der Zeeuwse dialecten (WZD 1979: s.v. hebben) noemt 
hebben als hulpwcrkwoord bij zijn algemeen in geografische zin. Een toege
voegde aantekening luidt: "Thans komt ook wei vervoeging met zijn voor: ik 
bin d'r nooit geweest enz., doch die m. hebben overheerst en wordt als 
inheems gevoeld". 

In de reeks monografieen die de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialect
onderzoek de laatste jaren uitbrengt, wordt in de inleiding van de verschenen 
delen enige aandacht besteed aan grammatica. Zo wordt bij de sterke werk
woorden in de vonn van voorbeelden infonnatie gegeven over het gebruik 
van het hulpwerkwoord bij geweest. Het beeld dat hieruit oprijst, is echter 
enigszins merkwaardig. Voar West-Zeeuws-Vlaanderen, het land van Axel, 
(de rest van) Oost-Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Beveland wordt aileen heb
ben opgegeven (respectievelijk in Van den Broecke-de Man z.j.: 12; idem en 
Dieleman 1981: 14; idem en Eggennont 1982: 14; idem en Eikenhout 1984: 
15). Er komen twee zinstypes in de voorbeelden voor: het ene is dat van z 2 
(b.v. Ei je nao de mart gewist?), het andere dat van z 3 (b.v. Ei je wist' n 
kiek' n? 'ben je wezen kijken '). (Het tweede ontbreekt in het deel over Oost
Zeeuws-Vlaanderen). Voor Zuid-Beveland wordt daarentegen maar een 
voorbecld, en weI met zijn vermeld: 'k bin op reize 'ewist (Van den Broecke
de Man en Van Gilst 1985: 18). Voor Tholen en St.-Philipsland worden heb
ben en zijn opgegeven. Onder het werkwoord hebben staan de voorbeelden: 
eije nae de mart gewist?, cije ziek gewist?, waer eije hewist? en tze wiste 
kieke (zijn ze wezen kijken); onder zijn: wae bi je hewist? (enkelvoud), wae 
bije hewist? (meervoud) en 'k e wiste werreke (Van den Broecke-de Man en 
Krijger-Goedegebuure z.j.: 10-11). Strikt genom en zouden we hieruit dus 
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moeten opmaken dat het type 'benje ziek geweest' hier alleen zijn kent, de 
andere types hebben en zijn. 

De geografische verdeling die deze gegevens suggereren: Zeeuws-Vlaan
deren en Noord-Beveland kennen alleen hebben, Zuid-Beveland aileen zijn, 
Tholen en Sl. PhHipsland beide lijkt op het eerste gezicht nog weI verklaar
baar. Zeeuws-Vlaanderen sluit bij hel hebben-gebicd aan; Noord-Bevcland 
was lot voor kort nogal geYsoleerd en kan dus oude vonnen bewaard hebben; 
Zuid-Beveland lag door zijn spoorlijn al veellanger open voor "Rollandse" 
invloed; Tholen en Sl. Phmpsland nemen wal beYnvloedbaarheid belreft een 
middenpositie in. Toch denk ik dat we de vermeldingen in de geciteerde 
monografieen niet aIle strikt moeten opvallen. De op grond van de vragen
lijsten gcmaakte kaarten geven aan de gesuggereerde geografiscbe verdeling 
van hebben en zijn in elk geval geen enkele steun. Ret vall juist op, dat er 
voor de Zeeuwse dialecten zo vaak niet 'alleen hebben' of 'aneen zijn' wordt 
opgegeven, maar iets daartussen in (de coderingen 2,3 en 4). Ret lijkt me het 
beste het Zceuwse dialeclgebied als een lypisch menggebied le beschouwen, 
en de opgave in het WZD zo te interpreteren. 

Dit geldt volgens Landheer ook voor het eveneens tot het Zeeuwse 
dialcctgebied behorende Overflakkee: daar wordt zowel hebben als zijn ge
bruikl (1955: 86) 

De bandopnamen uit Zeeland (in ruime zin) zijn met bovenstaand beeld in 
overeenstemming: er kwam 46 x hebben en 56 x zijn in voor. 

2.3.2.2.6. Holland-Utrecht (menggebied) 

Volgens Van Weel (1904) wordl zijn "altijd met hebben vervoegd" (76). 
Voor hel West-Voome van rond de eeuwwisseling. dat nog een vrij ge'iso
Jeerd gebied was, kan dit best waar geweest zjjn. Toch is Opprel in dezelfde 
tijd voor Oud Bcierland K 83 al iets voorzichtiger: volgens hem koml hebben 
"vrij dikwijls" voor (1896: 42). 

Voor het huidige Krimpenerwaards geeft Roogendijk als voorbeeld van 
hebben bij geweesl alleen een irrealiszin (1986: 43-44). 

In hel dialect van Katwijk E 134 werd in 1940 hebben en zijn gebruikt 
(Overdiep 1940: 167-168), en dat is nu - al wint zijn duidelijk veld - nog zo 
(Van Bree 1980: § 8.4). (Zie ook 2.3.2.1.1.) 

Voor Bunschoten F 139 yond ik bij Blokhuis (z.j.: S.v. wezen) alleen zijn 
vermeld. 

In de Zaanstreek werd aan heL begin van deze eeuw hebben "dikwijls 
gebruikl" (Boekenoogen 1897: LXX). In de Waterlandse dialecten van 
Marken (Monnikenwerf E 92) en Volendam E 91 b was dit blijkbaar cen halve 
eeuw later nog steeds het geval. In cen vijflal zinnen mel voltooide tijden van 
zijn in Van Ginneken (1954) werd voor Marken aileen hebben opgegeven, 
voor Volendam viermaal hebben en cenmaal hebben en zijll (142, 143, 147). 
Voor het dialect van Monnikendam E 91 is in vier van deze vijf gevallen geen 
vertaling gegeven; in het vijfde geval, een irrealiszin, werd hebben gebruikt. 

Voor West-Friesland heb ik drie opgaven gevonden, die - negatief 
gefonnuleerd - met elkaar in strijd zijn of - positief geformuJeerd - elkafll' in 
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evenwicht houden. Het is althans niet aannemelijk dat deze vermeldingen, 
waar telkens lwinlig jaar lussen ligt, een ontwikkeling weergeven. Immers: 
Karsten (1931) vermeldt "naasl de vormen van bel ww. zijn. ook die van 
hewwe, "hebben" (100). maar Kuiper (1952: 51) geeft aIleen zijn en 
Langcdijk (1971: 120) alleen hebben. 

Voor hel noordelijkste deel van dit gebied beschik ik slechls over een 
loevalstreffer voor Wieringen in Daan (1950), n1. de zin "hij zei, dat er 
brangd weest het" (206). 

De Hollandse en Utrechtse bandopnamen bevatten in eombinatie met 
geweest 149 maal hebben en 417 maal zijn. Het hulpwerkwoord uit de 
standaardtaal is dus bij spontaan spreken sterk in de meerderheid, maar 
hebben is nog gcenszins uitgestorven. 

Noch de bandopnamen, noeh de opgaven in de literatuur bevestigen het 
beeld dal de RND-gegevcns suggereren. oJ. dat hebben in Noord-Holland 
minder zOU voorkomeo dan in Zuid-Holland (zie 2.3.2.2.2.). Misschien is op 
dil laatste de vermelding in Weijnen (1966: 319) gebaseerd: "Voor de 
voltooide tijd van zijn hebben de meeste dialccten met uilzonderillg vall 
Noord-Holland en zllidoostelijke strcken, uitsluilend oJ in concurremie met 
zij,~: hebben" (cursivering van mij. JdR). (De RND-allassen van Zuid- en 
Noord-Holland zijn weliswaar pas verschenen in respectievelijk 1968 en 
1969, maar de gegevens waren al veel ecrdcr beschikbaar: zie De Rooy 1965: 
4.) Zoals gezegd is op de kaarten in dil bock, gebaseerd op de vragenlijslen 
van 1970 (voor die van 1985 geldl hetzelfde), hebben in Noord-Holland 
eerder beter vertegenwoordigd. Maar in het algemeen gesproken behoren 
Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht duidelijk tot het menggebied. 

2.3.2.2.7. Friesland (menggebied) 

Over het hebben- en zijn-gebruik bij geweest in Friesland is cen samenvattend 
artikel verschenen in de afscheidsbundel van prof. Miedema Miscellanea 
Frisica (Popkema 1984). Omdat Popkema een overzicht geeft van gramma
tica's en woordenboeken waarin gegevens over dit onderwerp te vinden zijn, 
volsta ik hier met wat ik als aanvulling op zijn lijst kan geven. 

Dat is allereerst het nieuwe Friese handwoordenboek, dat nog niet versche
nen was toen Popkema zijn artikel schrcef (Zantema 1984); hierin wordt s.v. 
weze aIleen hawwe opgegeven. 

Een aanvulling die eerder een correctie mag heten, betreft Van Blom 
(1889). Popkema zegt van deze spraakkunst: "jout giin eksplisyt foarskrift", 
maar op de door hem blijkbaar over het hoofd geziene bladzij 162 staat: "Het 
werkwoord weze wordt ... in den regel met het hulpwerkwoord habbe ver
voegd", en ook: "Wanneer weze echter het bestaan, het leven, of de wijze vall 
bestaan uitdrukt, wordt het met zieh zelve vervoegd" (zie voor dit betekenis
onderseheid verder 2.3.2.1.1.). 

Andere aanvullingen betreffen werken die niet de Friese (standaard)taal, 
maar Friese en in Friesland gesproken niet-Friese dialecten tot onderwerp heb
ben. Het zijn publikaties over de dialecten van Hindelopen F 2 (De Boer 
1950: 146) en Schiermonnikoog (Fokkema 1959: 19), over het Stadsfries 
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(Fokkema 1937: 181) en over het Bildts (Buwalda 1983: 19). In alle vier 
deze gevallen worden de equivalenten van hebben en zijn opgegeven. 

Voor het Standaard-Fries kom ik, de bovengenoemde aanvulling en correc
tie meegerekend, tot vijfbronnen die alleen hawwe, tegen vier die hawwe en 
weze opgeven. Het laatste deel van de uitspraak van Popkema: "As de regel: 
yn it Frysk kriget weze as helptiidwurd fan tiid hawwe, al in skoalmasters
rege1 weze soe, dan wurdt dy yn aIle gefallen stipe troch de measte spraak
learen en wurdboeken" (194), klopt dus nog maar net. Dat de bedoelde regel 
inderdaad een "skoalmastersregel" is, die echter - gezien b.v. de recente ver
melding in Zanterna 1984 - nog steeds tot de Friese norm behoort, blijkt wei 
ujl de rest van Popkerna's artikel. 

In het Oudfries is weze als hulpwerkwoord nog schaars - de oudste 
vindplaats is van 1450 -, maar al "yn it 17de- en 18de-ieuske Frysk begjinne 
hawwe en weze koap trochinoar te rinnen" (195). Ook in de 1ge eeuw komen 
hawwe en weze beide voor, al heefL het eerste duidelijk de meerderheid. De 
funcLie van bet niet-hulpwerkwoord wize (zelfstandig werkwoord of koppel
werkwoord) speelt voor het gebroik van het hulpwerkwoord geen rol (196). 

Popkema besteedl ook aandacht aan vragenlijsl D 45 (1970) en het Friese 
dee I van de RND. Hel veel hogere aantal hawwe-opgaven in de atlas schrijfl 
hij - evenals ik hierboven in 2.3.2.2.2. deed - toe aan de in het laatstc geval 
gebruikte Friese voorbeeldzinnen (201). 

De oorzaak van het gebruik van weze naast het oorspronkelijk Friese 
hawwe zoekt de auteur in de invloed van het (Hollandse) Nederlands. Ais 
argument daarvoor wordt o.a. genoemd: "De jongerein soe it mear brUke as 
de aIderein" (202). Dat laatste is inderdaad aan de hand van onderzoek aan te 
tonen. Bij ca. 700 leerlingen uit de klassen 5 en 6 van 22 lagere scholen op 
hel Friessprekcnde plalLeland werden in de zin: ""Mar ik (bin, haw) wolris 
nei sted west sander jiJd mei Le nimmen", sei Jan" voor bin percentages ge
vonden die varicerden tussen de 72,6 en 85,6 (Dykstra en Hiemstra 1978: 
214). 

Daar staat dan weer tegenover, dat er in de bandopnamen van het PJ. 
Meertens-Instituut 83 maal hawwe voorkwam tegen 37 maal weze. Maar de 
opgenomen gesprekken zijn dan ook meestal gevoerd door mensen van 
gevorderde leeftijd. 

2.3.2.2.8. Het noordoosten (menggebied) 

Voar Groningen vinden we een eeuw geleden al hebben en zijn vermeld 
(Malerna 1887: 577). Schuringa (1923) geeft hebben op voor met name 
Grijpskerk B 42, Noordhorn C 67, Slochteren C 118, 'l Goorecht en 't 
Oldambt; (ook) zijn voor de Veenkolonien, Westerwoldc en Hunsingo (17). 
Ais de genoemde dorpen geacht kunnen worden een groter omringend gebied 
le vertegenwoordigen, koml deze opgave erop neer dat zijn naast hebben zou 
voorkomen in hel zuidoosten en het noordweslen van de provincie; over a! 
elders aIleen hebben. Deze geografische verdeUng klOpl niet helemaal mel die 
van Ter Laan (1952: s.v. wezen), waar eveneens hebben als algerneen 
voorkornend vermeld wordt, maar met de toevoeging dat de slad Groningen 
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(gelegen in 't Goorecht) en het Hogeland (beslaande uit HWlsingo en 
Fivelgo, waar Slochteren ligt) vaak zijn gebruiken. (Deze verdeling werd ook 
al opgegeven in Ter Laan 1929). Ter Laan (1953) zegt alleen maar datltebben 
het normale hulpwerkwoord is en dal "de Hollandse vorm ik bin der west ... 
a1 vcr [is) doorgedrongen" (66). De geografische verdeHng latend voor wat 
die is, kunnen we dus in ieder geval vaslSteJlen dat Groningen tot het mengge
bied behoort. Boer (1982: 53) vermcldt aileen Itebben, maar daar zijn conlras
tief-didactische bedoelingen in het spel. 

In Drente moeten we wat de literatuur betreft volstaan met een paar toevals
treffers, die - toevallig - aIleen het voorkomen van Itebben illustreren. In 
Hadderingh en Veenstra (1979: s.v. I wezen) gaat het om zinnen uit de dialec
ten van Borger G 11 en Gasselte G 9, in Sassen (1953: 149) om het dialect 
van Ruinen G 48. 

Wat Overijsel betreft wordt voor het perifere dialect van Kuinre F 52 
Itebben en zijn opgegeven (Kamman 1969: s.v. wezen). Voor het gemaks
halve maar tot deze provincie gerckende Urk F 77 vermelden Meertens en 
Kaiser (1942: 316): "De vervoeging met hebben en zijn komt in den regel weI 
overeen mel die van het A. B. ned. De voorbeelden, die Koffeman (biz. 221, 
223) geeft, ik eaw eblieven, ik eaw ewest, zijn verouderd". (Bedoeld is 
Koffeman 1875.) Gezien het feit dat in de vragenlijst van 1970 voor aile 
geweest-zinnen hebben werd opgegeven, en in die van 1985 in elk geval nog 
hebben en zijn voor z 5 en z 6, lijkt deze laatste mededeling me in strijd met 
de taalwerkelijkheid - zeker die van bijna een halve eeuw geleden. Anderzijds 
neem ik aan dat het uitsluitend vermelden van hebben vOOr Rijssen G 197 
(SchOnfeld Wichers 1959: s.v. hebm) en voor Twente in het algemeen 
(SchOnfeld Wichers 1979: 86) berust op de bedoeling van de auteur uitslui
tend het 'zuivere dialect' weer te geven. De kaarten laten immers zien dat er in 
het oosten van Overijsel weI meestal meer hebben-opgaven voorkomen dan in 
het westen, maar de zijn-opgaven zijn altijd duidelijk in de meerderheid. 

Voor Gelderland heb ik in de literatuur aIleen twee vermeldingen gevon
den voor de Noord-Veluwe: in Bosch (1937: s.v. zienlzijn) voor Heerde F 
113 en in Otten en Klein Kranenburg (1978: s.v. ween) vOOr dezelfde plaats 
en Wapenvelde F 104. In beide gevallen wordt aileen zijn opgegeven. De 
kaarten laten echter zien dat in dit gebied ook hebben voorkomt; hetzelfde 
geldt voor de bandopnamen uit deze streek. 

In het algemeen bevestigen de bandopnamen - beter dan de nogal 
disparate gegevens uit de literatuur - dat het noordoosten tot het menggebied 
behoort: er kwam 296 maal hebben en 206 maal zijn in voor. Er is hier dus 
een hebben-overwicht, dat vooral veroorzaakt wordt door de opnamen uit 
Groningen. 

Het is interessant om aan het eind van de bespreking van het menggebied 
de cijfers van de bandopnamen voor de verschillende delen daarvan eens te 
vergelijken. Het menggebied blijkt dan - nog duidelijker dan de kaarten laten 
zien - verschillen te vertonen, die ongetwijfeld samenhangen met de invloed 
van de standaardtaal. In Friesland bevordert de standaardtaal het equivalent 
van hebben; daar zijn de cijfers dan ook: hebben 83, zijn 37. In de rest van 
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het menggebied is het andersom: de Nederlandse standaardtaal bevordert zijn. 
Dit is het duidelijkst merkbaar in Holland-Utrecht (hebben 149, zijn 417), 
minder in Zeeland (hebben 46, zijn 56), het minst in het noordoosten (hebben 
296, zijn 206). 

2.3.2.2.9. Het zuidoosten (zijn-gebied) 

De literatuurvermeldingen voor dit gebied zijn uiterst schaars. Dat is niet ver
wonderlijk: het hulpwerkwoord zijn bij geweest behoort ook lot de standaard
taal en aan overeenkomsten daarmee wordt in dialeclbeschrijvingen begrijpe
lijkerwijs minder aandacht besteed dan aan verschillen. 

Ik heb maar twee opgaven gevonden; beide voor Limburg, dat als het hart 
van het zijn-gebied beschouwd kan worden. Voor Hasselt Q 2 geeft Staelens 
(1982: s.v. zijn) in de voorbeelden met voltooide tijden alleen zijn. Rutten 
(1890: s.v. zijn) vermeldt echter voor het Haspengouws: "Zijn wordt in 't 
Hasp. zoowel met hebben vervoegd als met zijn. Hebt ge bij uwe zuster 
geweest? lk had at daar geweest, maar 't weer was te sLecht". Het tweede 
voorbeeld zal wei als een irrealiszin bedoeld zijn, die ook in het zijn-gebied 
niet ondenkbaar is, maar de eerste zin is in elk geval een 'onverdacht' 
voorbeeld van geweest met hebben. 

Rutlcn zegt niets over de frequentie van dil hulpwerkwoord. Het ligt het 
meest voor de hand dil hebben-gebruik als cen relict te beschouwen uil de tijd 
loen hebben nog het normale hulpwerkwoord bij geweest was in het hele 
Nederlandse taalgebied. Het zal ook eeo eeuw geleden in Haspengouw weI al 
op z'n retour geweesl zijn. In Frings en Vandenheuvel (1921), dat gebaseerd 
is op het taalgebruik van Be\gische krijgsgevangenen in Duitsland uit de 
Eerste Wereldoorlog, heb ik voor bet oosten van Nederlandstalig Belgie in de 
geweest-zinnen (9. lk ben bij de vrouw geweest ... ; 15. Jij bent braaf 
geweest ... ) geen hebben-opgaven gevonden. Daar moet ik dan weI weer aan 
toevoegen, dat zijn hier meer en verder naar het westen voorkwam dan ik, 
gezien de ouderdom van de opgaven, verwacbt had. Misschien was bier 
sprake van Duitse invloed (bin/bist gewesen)? 

Voor mijn onderzoek bewerkle bandopnamen van dialecten in het zijn
gebied zijn er heel weinig. Negen opnamen uit bet oostelijk deel van het 
Geldcrse rivierengebied kunnen ertoe gerekend worden; in deze omgeving 
komen althans op de kaarten van de geweest-zinnen nergens hebben-opgaven 
voor. Twee van deze opnamen, van Nijmegen L 71 en Hulhuizen L 70a, 
bevallen respectievelijk twee en een keer geweest met hebben. In twee van 
deze drie gevaJlen ging hel om een irrealiszin. Dit is opvallend, omdat er in 
aile bandopnamen tezamen niet meer dan 26 irrealiszinnen met geweest 
voorkwamen (zie hierover ook 2.3.2.1.1.). Het derde geval, in de Nijmeegse 
opname, was een niet-irrealiszin: lk heb er een keer af geweest (nl. van een 
hellende straat, met een slee). Ais dil hebben-gebruik niet op een gewone 
verspreking berust, zou het ook een relict kunnen zijn. Zulke relicten lijken 
me bepaald niet ondenkbaar: hebben is tcnslolle, zij het lang geleden, alge
meen bruikbaar geweest in het hele laalgebied. 
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Aan het eind gekomen van de bespreking van het zijn-gebied, en daarmee 
van de regionale spreiding van hebben en zijn bij geweest als geheeI, wi! ik 
een enkele opmerking maken over de mogelijke oorzaken van deze spreiding. 

Dat het zijn-gebied in het zuidoosten van ons taalgebied ligt, doet denken 
aan Duitse invloed. Dat het oudere hebben vooral in West- en Oost
Vlaanderen aan deze invloed weerstand bood en nog biedt, zou dan kunnen 
komen doordat het in die gewesten zo belangrijke Frans het werkwoord etre 
met avoir vervoegt. 

Duitse invloed op de verbreiding van zijn in het Nederlands is alleen 
aannemelijk als gewesen sein - dat ook in het Duits voor gewesen haben in 
de plaals gekomen is - al oud is, en als hel (vooral) voorkomt in het Ripu
arisch en Nedcrrijns, dat aan het Nederlandse zijn-gebied grenst. Immers ook 
in het Nederlands ging hebben al in de Middeleeuwen voor zijn plaatsmaken 
(zie 2.2.), en in het aan het Nederduits grenzende noordoostelijke deel van 
het Nederlandse menggebied staat hebben nog betrekkelijk sterk. 

Aan deze twee voorwaarden voor Duitse invloed lijkt weI voldaan te 
worden. Het hulpwerkwoord sein bij gewesen is oud en heeft zich van zuid 
naar noord verspreid. Dat valt tenminste af te leiden uit uitspraken in 
historische grammatica's van het Duits aIs: "1m An., Ae., Afr., Mnl. und 
meist im Mnd. gibt die Umschreibung mit haben. 1m Ahd. fehIt die Umschrei
bung noch. 1m Mhd. aber gill im allgemeinen sein" (Behaghel 1924: 276), 
en: "die Umschreibung mil sein bei dem Verb. sein ... ist urspriinglich nur 
hochdeutsch. wahrend in den i.ibrigen germanischen Dialekten von Hause aus 
und rum Teil noch je12t habell hcrrscht. 1m Mhd. [Middelhoogduits; tempo
reel] griff die Umschrcibung mil haben auch noch in das md. [Middelduits; 
geografisch] Gebiet hini.iber" (Paul 1920: 146). 

Is hiennee Duitse invloed op de Nederlandse dialecten enigszins aanneme
lijk gemaakt, heL probleem hoe in de Nederlandse standaardtaal de vervoeging 
met zijll in de plaats van die met hebben is gckomen, is daarmee niet opge
loslo Standaardlaalverschijnselen plegen in het Nederlandse taalgebied niet uit 
het zuidoosten te komen. Voor diL vraagstuk kan ik meL de gegevens waar
over ik bcschik. geen oplossing suggereren. 
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3. gegaan 

3.1. Standaardtaal 

3.1.1. Woordenboeken, gramrrultica's e.d. 

Wie wil weten welk hulpwerkwoord in de hedendaagse standaardlaal ge
bruikt wordt in de voltooide tijden van hel werkwoord gaan, korot met de 
moderne woordcnboeken niet veel verder. Van Dale (1984), Van Sterken
burg-Pijnenburg (1984), Kramers (1977) en Koenen (1974) vennelden dat 
zowel hebben als zijn gebruikt wordt, maar geven geen nadere informatie. 
AIleen Verschueren (1979) voegt aan deze vermelding loe (bij de eerste 
betekenisonderscheiding: "zich te voel voorlbewegen"): "ik heb (met nadruk 
op de beweging zeit) of ik ben (met nadruk op het doel, de plaatsverandering) 
drie uur gegaan" - waarover aanslonds meer. 

HCl WNT is als bron voor het hcdendaagse Nederlands onbruikbaar en 
dat niet alleen omdat het deel waarin gaan behandeld wordl, in 1889 verse he
nen is. Drickwart eeuw gcleden sehreef Kern al: "De voorsteUing welke in 't 
NW. [= WNT. JdR] 4,23 vlgg. van de stand van zaken gegcven wordt, is 
bepaald verouderd, SlrOokl niet eens mel de toestanden van cen halve eeuw 
geleden, ja zelfs niet met die van de 18e eeuw, en draagt alle kentekenen van 
naar een aangenomen theorie le zijn ingericht" (Kern 1912: 201-202). 

Die "aangenoroen theorie" is overigens op zichzelf beschouwd niet 
onjuist; hel is dezclfde die Kern voor de werkwoorden van beweging in het 
algemeen huldigL: hebben wordl gebrulkt als de nadmk ligl op de handeling 
ais zodanig (duratief, imperfeetief, immulaLie.f), zijn ais de nadruk ligt op de 
verandering van plaats (perfectief, mulalie1) (WNT IV, kolom 23). Tegen
over elkaar worden dan b.y. gesteld: "Als gij dien afsland in zoo korten lijd 
hebt afgelegd, hebl gij geylogen, en met gegaan .. en "Eer ik gegaan was, 
kwam hij" (k. 24). Kerns kriliek richl zich echler op het feit daL het duralicf 
gebruikte gaan (zoals in hel eerste voorbeeld) in zijn SLandaard-Nederlands 
(al) niet (meer) voorkwam :"niet meer her kind gaat al (Rd. geht), wat gaje 
lankzaam (Rd. gehst), willen we een eindje gaan? (Rd. gehen) maar loopt, 
loop,lopen (of wandelen)" (Kern 1912: 201). Het WNT vindl dat er tussen 
gaan en lopen verschil is, of althans moet zijn: "In de alledaagse en gemeen
zame taal wordt evenwel dit onderscheid niet zelden uit het oog verloren" (k. 
28). 

Kern venneldt op de aangehaalde bladzij weI , dal "in Belgie de oudere 
toestand bleef en blijft bestaan"; dat dil laatste nog steeds geldt, mogen we 
opmaken uit het hierboyen vennelde citaat van Verschueren. Ik heb drie uur 
gegaan kunnen we dus beschouwen als - volgens de defmilie van de ANS 
(12-14) - behorend lot bet 'regionale' laalgebruik. 

Overigens beefl bet werkwoord gaan natuurlijk nog meer betekenissen 
dan "zich voorlbewegen" / "zicb yerplaatsen" in letlerlijke zin. Zoals gezegd 
lichten de moderne woordenboeken ons niet in over het gebruik van hebben 
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en/of zijn in deze gevallen. WeI is hierover soms iets te vinden in gramma
tica 's en grammatic ale studies. 

Zo lezen we in Van Es en Van Caspel (1974: 52): "Gangbaar is ook: De 
zaken waren al lang slecht gegaan. - 't Is allemaal goed gegaan - hoe wei 
men als duratieve omschrijving, vooral in het eerste voorbeeld, eerder hebben 
zou mogen verwachten. In gesproken taal hoort men dan ook weI: Het heeft 
lang goed gegaan - in plaats van: het is lang goed gegaan - wat idiomatisch 
goed Nederlands is". In de voltooide tijden van het type het gaat goed/slecht 
is dus volgens deze auteurs zijn het normale hulpwerkwoord. Dat was het 
ook al voor Kern (1912: 201), en zelfs voor het WNT (IV, k. 88; met de 
toevoeging "oudtijds ook hebben"). 

"Daarentegen liggen in het algemeen taalgebruik de volgende combinaties 
met hebben idiomatisch vast", vervolgen Van Es en Van Caspel t.a.p. Ze 
noemen: 

"De klok heeft al een week gegaan (= gel open, zonder stoornis 
gefunctioneerd)"; 

"Hoe lang heeft dat meisje al met die jongen gegaan? (= omgang, 
verkering gehad)"; 

"We hebben beiden schoolgegaan bij Meester De Vries, in de Butjes
straat". (Dit geval wordt ook in de ANS vermeld ( 518». 

Verder vermelden Van Es van Van Caspell.a.p. : "Naast elkaar gebruikt 
men: De bel is alJang gegaan - en: De bel heefl gegaan (= geluid)H. Rijpma 
en Schuringa (1958: 188 en 1968: 132) geven alleen "De bel heeft gegaan". 
In de ANS (522) vinden we: "De lelefoon is/hee!t een kwartier lang gegaall. 
(= 'gerinkeJd')" en "De bel is/hee!l nog niet gegaan. (idem)". Moeten we 
hieruit opmaken dat gaan in de belekenis 'geluid geven' volgens Rijpma en 
Schuringa aneen mel hebben vervoegd wordt, terwijl Van Es en Van Caspel 
en de ANS zowel hebben aJs zijll mogelijk achten? Of onderscheiden Van Es 
en Van Caspel naast 'geluid geven' (mel hebben; tweede voorbeeld) in dit 
geval nog een andere belekenisnuance van goon (mel zijn; eerste voorbeeld)? 

lets dergelijks doet in ieder geval Honselaar (1987: 60). Hij schrijft: "In 
de betekenis 'klinken ' ... kan goon ook mel Zen H gecombineerd worden; in 
de ANS wordt echter geen verschil aangegeven: 

(18a) de bel is nog niel gegaan 
(l8b) de bel heeft nog niet gegaan 

Bij navraag is mij geb\eken dat (18b) voor slechts weinig sprekers acceptabel 
is. H leidl hier tOl de interpretalie 'hel klinken van de bel is er nog niet 
geweesl' (d.w.z. er wordt ontkend dat de HANDELlNG X RET GEV AL 
IS). Als de bel hier (bijv. als schoolbel) een signaalfunctie heen. zal (l8b) om 
pragmatiscbe redenen niet gauw voorkomen; immers, bet kJinken van het 
signaal is op zichzelf van minder belang dan de overgang van ni t-kJiuken 
wel-klinken of hel gevolg dal ennee beoogd wordl. Ben en ander wordt door 
nog niel versterkL. Acceptabeler is H bij gaan in (18d): 

(18c) deze telefoon is nog niet gegaan 
(l8d) dcze telefoon heeft nog niet gegaan 
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In een situatie waarin telefoontoestellen worden uitgeprobeerd, of 
bepaalde telefoonlijnen, is het al dan niet klinken van de bel weI relevant, 
namelijk als bevestiging van de verwachting dat het toesteVde lijn in orde is". 

Tot slot dient hier nog aangestipt te worden dat hebben ook met gaan 
gecombineerd kan worden in irrealiszinnen (b.v. Als jij ons niet geholpen 
had, had het vast niet goed gegaan). Hier bestaat geen principieel verschil met 
geweest-zinnen die niet-werkelijkheidsbetekenis hebben. Voor de algemene 
aspecten van dit type, en met name voor wat hierover in de literatuur vermeld 
wordt, verwijs ik daarom naar 2.1.2. 

3.1.2. De enquetes 

Het leek me niet nodig een niet-irrealiszin met gaan in de letterlijke betekenis 
'zich verplaatsen' (mutatief) in de enquetes op te nemen: hier was immers 
uitsluitend zijn te verwachten. De desbetreffende zin uit de dialectvragenlijs
ten, De jongens van hiernaast... vroeg naar huis gegaan, heb ik als proef op 
de som weI opgenomen in de mini-enquete (zie 1.3.4.); inderdaad gaven 
alle negen deelnemers aneen zijn op. 

Een andere zin uit de dialectvragenlijsten, Zolang we die klok hebben 
.. . dat ding al achter gegaan, werd om andere redenen weggelaten uit de 
standaardtaalenquetes. Ten eerste verwachtte ik dat in deze zin, in elk geval in 
Amsterdam, alleen maar gelopen in plaats van gegaan gebruikt zou worden. 
Ten tweede was deze zin in het dialectonderzoek minder goed bruikbaar 
gebleken (zie 3.3.1.), zodat ik geen grote behoefte had aan een vergelijkings
object voor de standaardtaal. Om te voorkomen dat de standaardtaalenquete 
overmatig lang rou worden, was elke besparing trouwens welkom. 

De volgende zinnen werden in de enquetes opgenomen (de volgorde is 
thematisch; de volgnummers zijn die van de enquete): 

7. Had/was ik daar maar nooit naar toe gegaan! 
2. Als jij ons niet geholpen had, was/had het vast niet goed gegaan. 
9. Hoe lang heeft/is hij nou weI niet met dat meisje gegaan? 
11. Er staat iemand voor de deur, maar de bel heefl/1s niet gegaan. 
23. De les is nog niel afgelopen: de bel heefl/is nog niet gegaan. 
4. (MonLeurs controleren of alle telefooDS werken. De een zegl tegen de 

ander:) Dit toestel is/heeft nog niet gegaan. 

De eerste vier van deze zinncn kwamcn ook voor in de dialectvragenlijsten 
(zie 3.3.1.). Daarvan zijn 7 en 2 irrealiszinnen; in zin 7 heeft gaarllctlerlijke, 
in 2 overdrachtelijke betekenis. In 9 betekent gaan 'verkering hebben'; in 11 
'geluid geven', Aan zin 11 zijn de zinnen 23 en 4, met gaall in dezelfde 
betekenis, toegevoegd om duidelijke voorbeelden te hebben van het verschil 
dat volgens Honselaar (1987) voor hel gebruik van hebben en zijn relevant is 
(zie 3.1.1.). 

Het resultaat van de enquetes is te vinden in tabel 12. 
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zinm.7 zinm.2 zinm.9 zinm.11 zin m. 23 zinm.4 

score / index As<! Lvn As<! Lvn As<! Lvn As<! Lvn As<! Lvn As<! Lvn 

O:geen 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 
1: h 0 2 2 1 14 56 0 37 0 35 1 62 
2: h(z) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
3: h/z 1 0 2 1 2 4 0 3 1 3 0 0 
4: (h)z 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
5:z 38 96 36 97 23 38 41 59 39 61 40 30 

totaal score-
waarden 201 486 192 489 141 258 205 341 198 349 201 212 

totaal 
relevante 
antw. 41 99 41 - 99 41 98 41 99 40 99 41 92 

index 4,904,91 4,684,94 3,44 2,63 5,00 3,44 4,95 3,53 4,90 2,30 

gemiddelde index Asd: 4,65 Lvn: 3,63 

Tabel12 
De gegaan-zinnen in de standaardtaalenquetes 

van Amsterdam (Asd) (N = 41) en Leuven (Lvn) (N = 99) 

Vit deze label blijkt, dal in de irreaHszinnen - evenals in die met geweest 
(zie 2.1.2.2.; tabell) - in zeer hoge mate voor zijn gekozen is. In zin 2 is de 
index in Amsterdam iets lager dan die in Leuven; in zin 7 zijn de indexen prak
tisch ge\ijk. Oat die iets lagere index juist in zin 2 voorkomt, zou kl1nnen bete
kenen dal hebben wat sterker staat als gaan overdrachtelijk gebruikl wordt 
(lype het goot goedlslecht), maar dan alleen in Amsterdam. We zuBen weI niet 
veel belang aan deze uitkomst mogen hechten. 

Bij de andere zinnen is telkens een duideJijk verschillussen Amsterdam en 
Leuven te constateren. Het wijst steeds in dezelfderichling: het hulpwerk
woord hebben Slaal .hier in Leuven rei alief slerker. 

Zin 9 is de enige waarin Amsterdam Diet in grote meerderheid zijn heeft 
opgegeven. Het gaat iller om het type met een jongen/meisje gaan, waarin 
volgens Van Es en Van CaspeJ het gebruik van hebben "idiomatisch vast" lOU 
liggen (zie 3.1.1.). Oat Jaatsle blijkt echter niel zo te zijn: in Amsterdam wordt 
nog altijd wal meer zijn dan hebben gebruikl. en ook in Leuven ligt het iets 
frequentere hebben niel ver van de fifty-fifty verdeling. l

) 

In de overige zinnen, waar goon • geluid geven' betekenl. is in Amsterdam 
unaniem of bijna unaniem voor zijll gekozen. In Leuven staat hebben weer 
sterker, maar ook valt hier het verschil op tussen de indexen van de zinnen 11 
en 23 enerzijds en 4 anderzijds. Deze verdeling is in overeenstemming met de 
voorspeUing van HonseJaar (1986) (zie 3.1.1.). In de zinnen 11 en 23 is de 
1) Een van de Leuvense invullers die beide hulpwerkwoorden mogelijk achtten, tekende 
hierbij aan dat bij gebruik van hebben de verkering nog aan was en bij gebruik van zijn 
niet. Dit is bijna te mooi om waar te zijn. Je vraagt je af of deze student de desbetreffende 
literatuur kende en zich door de tegenstelling 'mutatief-immutatief liet beiilvloeden! 
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betekenis van gaan mutatief te noemen: de bel 'gaat (niet) over': d.w.z. 
realiseert "de overgang niet-klinken wel-klinken" (niet). Dit is misschien iets 
duidelijker in zin 23 dan in zin 11 (waar nog de gedachte 'de bel doet het niet' 
mee kan spelen) en ook dat is in overeenstemming met de cijfers: de index 
van zin 23 is iets hoger dan die van zin 11, al is het verschil hier weI weer erg 
klein. In zin 4 is de betekenis van gaan immutatief: het telefoontoestel 'produ
ceert (geen) geluid', d.w.z. "er wordt ontkend dat de HANDELING X HET 
GEV AL IS". Ondanks een relatief hoge non-respons (waarschijnlijk omdat 
men de zin vreemd yond klinken; een respondent in Amsterdam maakte een 
opmerking van die strekking, maar vulde weI in) is de hogere hebben-score 
in deze zin onmiskenbaar. 

Dat de beregeling van Honselaar hier lijkt te kloppen, heeft iets pikants. 
Hij constateerde dat de bel heeft nog niet gegaan "voor slechts weinig 
sprekers acceptabel is" en schreef dit toe aan de voor de hand liggende 
mutatieve interpretatie van de bel gaat. Vervolgens construeerde hij een voor
beeld dat eerder immutatief opgevat kon worden, zoals de hier gebruikte zin 
4. Hij noemt hebben hier acceptabeler, maar vermeldt niet ofhij die zin ook 
aan informanten heeft voorgelegd. Had hij dat weI gedaan, dan vrees ik dat 
die hem teleurgesteld zouden hebben: zie de Amsterdamse enqueteresultaten 
voor zin 4! (Ik neem daarbij aan dat de informanten die hij weI geraadpleegd 
heeft Nederlanders waren; waren daar ook Nederlandstalige Belgen bij, dan 
zou dat hoogstwaarschijnlijk in het artikel vermeld zijn.) 

De beregeling van Honselaar is in dit geval afgeleid van een structureel 
principe dat al eeuwenlang een rol speelt bij het gebruik van hulpwerk
woorden in de voltooide tijden van werkwoorden van (pseudo-)beweging: 
mutatieven hebben een voorkeur voor zijn, immutatieven voor hebben. Als 
zodanig heeft deze beregeling goede papieren. Ze lijkt echter niet (meer) op te 
gaan voor het hele taalgebied. Bij Nederlandse standaardtaal-sprekers staat 
het hebbenlzijn-systeem in combinatie met gaan erg zwak, doordat zijn zijn 
acLieradius hier ook over immutatieve gebruikswijzen heeft uitgebreid. Bij 
Nederiandstalige Belgen is dat in duidelijk mindere mate bel geval. Zoals weI 
vaker hebben die een oud regelsysteem beter bewaard. 

3.1.3. Conclusies 

Combinatie van de gegevens in 3.1.1. en 3.1.2. leidt tot de volgende 
conc1usies. 

In hel moderne Slandaard-Nederlands wordt het werkwoord gaan in zijn 
letterlijke betekenis 'zich voorLbewegen' (afgezien van regionaallaalgebruik 
altijd = 'zich verplaatsen' (mutatief)) met zijn vervoegd. 

Voor de overdracbleHjke betekenis van het type het gaat goed/stecht geldt 
hetzelfde. Bij de overdrachlelijke belekenissen 'verkering hebben' en 'geluid 
geven' komt naast zijn ook in zekere mate hebben voor; dit laatste vooral als 
de betekenis duidelijk immutaLief is en meer in Belgie dan in Nederland. 

Het gebruik van hebben in irrealiszinnen is marginaal. 
Dc hier genoemde semantische onderscheidingen dekken natuurlijk niet 

alle betekenissen van hel wcrkwoord gaan, maar ze zijn wei ilIustralief voor 
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de samenhang tussen die betekenissen en het gebruik van de hulpwerkwoor
den hebben en zijn. 

3.2. Ouder Nederlands 

Voor historische gegevens over het gebruik van hebben en zijn bij het 
werkwoord gaan kunnen we weer het best te rade gaan bij Kern (1912), die 
een overzicht van de ontwikkeling geeft op p. 196-210 (op p. 196-203 voor 
gaan zelf; op p. 203-210 voor samenstellingen met dit werkwoord). 

"In 't Mndl ... vindt men nag duidelik het verschil tussen is gegaen 
(gegangen), mutatief-perfektief, en heeft gegaen (gegangen), imperfektief', 
schrijft Kern (1912: 196). Maar in de loop der eeuwen neemt het gebruik van 
zijn sterk toe. Kern schrijft dit toe aan "het feit dat gaan in imperfektieve 
betekenis grotendeels is verdrongen door andere ww., als lopen, wandelen 
(evenals in 't Westfries 1) door rinne, kuijerje)" (ibid). 

Reeds voor het Middelnederlands stelt Kern vast: "Veel meer dan het 
imperfektieve komt ... het mutatieve perfektum van gaen, met zijn, voor" 
(198). Dit geldt niet aIleen voor de letterlijke betekenis, maar b.v. oak voor 
het type het gaat goed/slecht (199). In de 16e en 17e eeuw blijkt zijn nag fre
quenter (200). 

Behalve de vervanging van het immutatieve gaan door lopen e.d., 
waardoor zijn (volgens de regel) veel vaker verschijnt dan hebben, moet voor 
hel toenemend zijn-gebruik nog een andere oorzaak genoemd worden, die 
van de eerste mel scheid en maar weI te onderscheiden is: waarschijnlijk door
dal hel meer in hel taalgebruik voorkwam, ging zijn (tegen de regeJ) zijn 
gebied uitbreiden tot de immutatieve gebruikswijzen, len kosle van hebbell. 
We vinden dit al in de Slatenbijbel, b.v. in "maer de kinderen Israels zijn op 
het drooge in 't midden van de zee gegaen" (Exod. 15,19; geciteerd in Kern 
1912: 2(0). "EvenaJs bij zijn [vgl. 2.2. JdR], was hier de Statenbijbel zijn 
lijd vooruit", merkL Kern bierover op (200). Deze tendentie heeft zich doorge
zet tot in onze tijd, waar in de (Noordnederlandse) standaardtaal Zijll zelfs de 
voorkeur beeft bij de overdrachtelijke (meestal immulatieve) betekenissen van 
gaall (zie 3.1.2.). 

Deze beweging in de richting van zijn wordt in 17e eeuw ten dele door
kruist door een voorkeur voor hebbell als gaan (met de functie van hulpwerk
woord) gevolgd wordt door een infinitief. Zo b.v. in het door Kern (201) 
gegeven Vondelcilaat: "maer voor ons heeft al den loop Christus ... langh te 
voren gaen vol-enden". 

Behalve door Kern wordt deze construe tie mel hebben genoemd door 
Weijnen (z.j.: 80; het woord "imperatief' moet hier ongetwijfeld gelezen 
worden als "infinitief') voor het 17e-eeuws in hel algemeen en door Van der 
Veen (1905: 17) voor het taaleigen van Bredero. Opvallend is ook. dat van de 
vier plaatsen met gaen + hebben die Crena de longh (1959: 138) uit Van 
Santen citeert, er drie de llier bedoelde construe tie bevatten (in hel vierde 
geval is gaen immulatief). 

1) Bedoeld is natuurlijk het (Westerlauwerse) Fries, niet het Westfriese dialect van Noord
Holland. 

63 



Volgens Kern en Van der Veen wordl hier hebben gebruikl omdal het 
zelfstandige werkwoord in de zin dit hulpwerkwoord vereisl. De keuze van 
het hulpwerkwoord van tijd (hebben of zljn) wordt dus met bepaald door het 
volgende hulpwerkwoord (gaan), maar door het zelfstandlge werkwoord (in 
het bovenstaande Vondelcitaat: vol-enden). 

Dit gebruik van het hulpwerkwoord bij het zelf als hulpwerkwoord func
tionerende goon komt in dit hoek verder met aan de orde. Het maakt deel uit 
van een groter probleemcomplex (waartoe b.v. ook zinnen met modale verba 
als Hij heeftlis niet kunnen komen behoren; zie ANS: 520), waarop ik elders 
hoop terug te komen. 

De toestand die in de huidige standaardtaal be staat: gaan wordt in 
letterlijke betekenis ('zich verplaatsen', alijd mutatief) met zijn vervoegd, in 
overdrachtelijke betekenissen (meest immutatief) in meerdere of mindere mate 
ook met hebben, moet zeker al in de 1ge eeuw bereikt zijn. Kern, die er op 
allerlei plaatsen in zijn werk blijk van geeft de levende taal van zijn tijd goed 
geobserveerd te hebben, zal ongetwijfeld gelijk hebben gehad met zijn veroor
deling van de beschrijving in het WNT als "bepaald verouderd" (zie 3.1.1.). 
Ben andere getuige is Terwey, die na de behandeling van het gebruik van 
hebben en zijn bij werkwoorden van beweging (met de voorbeelden Wij 
hebben den ganschen morgen geloopen ... en Wij zijn naar Hoorlem geloo
pen ... ) aantekent: "Opmerking verdient, dat de werkwoorden gaan en 
komen, die mede eene beweging uitdrukken, steeds met zijn worden ver
voegd ... " (1885: 88). 

Of de beschrijving van Weiland, die hij heeft lang genoeg gegoon naast hij 
is naar boven gegaan plaatst (1799-1811: s.v. gaan), nog beantwoordt aan 
het werkelijke taalgebruik van het begin van de 1ge eeuw, is moeilijk uit te 
maken. Kern meent van niet: hij acht de overeenkomstige voorstelling van 
zaken in het WNT "niet eens met de toestanden ... van de 18e eeuw" in 
overeenstemming. Hij zal daar weI zijn goede redenen voor hebben gehad, 
maar zonder ultgebreid historisch onderzoek - dat zich dan ook altijd nog tot 
schriftelijk materiaal moet beperken - is hier verder weinig over te zeggen. 

3.3. Dialect 

3.3.1. De in de dialectvragenlijsten gebruikte zinnen 

In de dialectvragenlijsten werden zes Nederlandse zinnen met gegaan ter 
vertaling in dialect aangeboden. In D 45 (1970) droegen ze de nummers 7 tim 
12; in D 60 (1985) de nummers 32 tim 37. In dit boek worden de zinnen 
aangeduid als g 1 tim g 6, waarbij 'g' uiteraard een afkorting van (ge)goon is. 
De zes zinnen lulden: 

g 1. Hoe lang ... hij nou weI niet met dat meisje gegaan? 
g 2. Zolang we die klok hebben .. , dat ding al achter gegaan (of: gelopen). 
g 3. Er staat iemand voor de deur, maar de bel ... niet gegaan. 
g 4. . .. ik daar maar nooit naar toe gegaan! 
g 5. De jongens van hiernaast ... vroeg naar huis gegaan. 
g 6. Als jij ons niet geholpen had, ... het vast niet goed gegaan. 
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Deze zinnen zijn gekozen om de volgende redenen. 
Allereerst leek het zinvol in het dialectonderzoek (in tegenstelling tot dat 

van de standaardtaal; zie 3.1.2.) een zin op te nemen met gaan in de meest 
voorkomende betekenis 'zich verplaatsen' (g 5). Ten tweede zijn er, evenaIs 
bij de geweest-zinnen, twee zinnen mel irrealisbelekenis opgeDomen. In de 
eDe (g 4) heeft gaan de leuerlijke betekenis 'zich verplaatsen', in de andere (g 
6) de overdracbLelijke betekenis van hellype het goot goed/slecht. Ten derde 
zjjn er drie njel-irrealiszinncn opgenomen waarin gaan een overdrachtelijke 
betekenis heen, maar lelkens van iets andere aard. In de zinneD g 2 en g 3ligt 
de betekenis wat dichter bij de letterlijke dan in g 1: het gaat hier om een 
'interne beweging'. Het onderlinge verschil is, dat gaan in g 3 mutatief opge
vat kan worden ('de bel gaat over'), wat in g 2 niet het gevaI is ('de klok is in 
werking'). In g 1 tenslotte heeft gaan een geheel overdrachtelijke en immu
tatieve betekenis ('verkering hebben'). 

In aIle zinnen is gaan aIs zelfstandig werkwoord gebruikt. Het zou moge
lijk geweest zijn ook een of meer voorbeelden van gaan in hulpwerkwoorde
lijke functie op te nemen; waarom daarvan afgezien is, heb ik in 3.2. ver
meld. 

Ben overzicht van de verwerkte semantische karakteristieken is te vinden 
in tabel 13. Het teken '±' heeft daarin de betekenis van 'min of meer'. Het z 
duidelijk zijn dat bij het gebruik van deze aanduiding een zekere willekeurig
heid niet te vermijden was. 

zin letterlijk mutatief irrealis 

g 1 
g2 ± 
g3 ± ± 
g4 + + + 
g5 + + 
g6 ± + 

Tabel13 
De semantische karakteristieken van de gegaan-zinnen 

In verb and met de semantische karakteristieken kunnen we onderstaande 
hypotheses opstellen. Deze hypotheses zijn geformuleerd op grond van de 
stand van zaken in 1970, toen de zinnen voor de vragenlijst van datjaar wer
den opgesteld. Waren de resultaten van het onderwek van de geweest-zinnen 
(vooral van belang voor de irrealisbetekenis) en die van de gegaan-zinnen in 
de standaardtaal toen al bekend geweest, dan hadden de hypotheses uiteraard 
verder toegespitst kunnen worden. Aangezien dat niet het geval is, werd 
slechts rekening gehouden met de grote lijnen van de historische ontwikke
ling en de ten dele bekende toestand in de hedendaagse standaardtaal: 'letter
lijk' en 'mutatief' bevorderen zijn, 'irrealis' bevordert hebben. 

65 



(1) Zin g 5 zal het hoogste aantal zijn-opgaven vertonen. 
(2) De zinnen g 1, g 2 en g 3 zuBen een relatief hoog aantal hebben

opgaven vertonen. 
(3 a) De zinnen g 4 en g 6 zullen eveneens een relatief hoog aantal hebben

opgaven vertonen. 
(3b) Het aantal hebben-opgaven zal in g 4 minder hoog zijn dan in g 6. 

3.3.2. De resultaten van het dialectonderzoek 

3.3.2.1. De dialecten in het algemeen 

3.3.2.1.1. De systematiek van het hebben- en zijn-gebruik 

De gegevens verkregen uit de vragenlijsten D 45 (1970) (N=1079) en D 60 
(1985) (N=590) zijn te vinden in tabel14. 

g 1 g2 g3 g4 g5 g6 

scorefmdex 19701985 19701985 19701985 19701985 19701985 19701985 

0: geen 225 101 857 540 121 52 76 33 20 6 53 20 
1: h 710 378 169 31 675 252 222 71 22 4 242 85 
2: h(z) 0 3 0 2 4 2 6 0 1 0 2 1 
3: h/z 27 35 8 4 52 66 77 68 6 3 63 55 
4: (h)z 3 1 0 0 3 5 6 6 2 0 8 7 
5: z 114 72 45 13 224 213 692 412 1028 577 711 422 

totaal score-
waarden 1373 853 418 112 1971 1539 39492359 51902898 40222390 

totaal 
relevante 
antw. 854 489 222 50 958 538 1003 557 1059 584 1026 570 

index 1,61 1,74 1,882,24 2,062,86 3,94 4,24 4,904,96 3,92 4,19 

gemidde1de index 1970: 3,05 1985: 3,37 

Tabel14 
Scores en indexen vande gegaan-zinnen in de dialectvragenlijsten 

De aangeboden zinnen bleken niet allemaal even bruikbaar te zijn. Vooral 
bij g 2 was de O-score bijzonder hoog. A11ereerst bleek hier in verband met 
een klok de voorkeur voor gelopen erg groot. Ook was nogal eens geen per
fectum gebruikl. Verder waren al de vele gevallen onbruikbaar waarin de 
informant de zin niet volledig verLaald had, maar alleen cen huipwerkwoord 
had ingevuld: het was hier immers niet uil te maken of de invuller gegaan of 
gelopen in gedachle had gehad. In wat voIgt zal er rekening mee gehouden 
mooten worden, dal de score van deze zin door een veel kleiner aantal respon
denten bepaald is dan die van de andere. zodat de rol van het loeval bier veel 
groter is. 
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Ook g 1 en g 3 vertonen een betrekkelijk hoge O-score. Vooral hel gebruik 
van andere wendingen - in g 1 b.v. 'lopeD met', 'verkering hebben met'; in g 
3 b.v. 'overgaan' (in de standaardtaal ultsluitend met zijn vervoegd, dus niet 
vergelijkbaar met goon), 'de bel doet hel niet', 'ik heb de bel niel gehoord' -
is bier de oorzaak van. 

Varianten die meestal geen invloed had den op hel gebruik van het (plus
quam)perfectum van gaan en dan dus niet tot een O-score leidden, waren b.v. 
het gebruik van zou in g 1 en g 6 (bier in Vlaanderen ook nogal eens: ging) en 
van ik wou dat ... of als ik ... in g 4. 

Om de verscbillen tussen de indexen van de gegoon-zinnen te visualiseren, 
zijn dezelfde soort figuren getekend als voor de geweest-zinnen (zie 
2.3.2.1.1.). In tabel 14 is echter duidelijk te zien dat de zes gegaan-zinnen in 
twee groepen van drieulteenvalleD. Om technische redenen zijn in deze 
paragraaf ook de figuren in tweeen gesplitst. In het eerste deel van de figuur 
zijn telkens (behalve in figuur 16) de drie zinnen afgebeeld die het dichtst bij 
de hebben-poolliggen; in het tweede deel de drie zinnen die de zijn-pool het 
dichtst benaderen. In figuur 9 zijn de indexen van het totale vragenlijstrnate
riaal in beeld gebracht. 

1970 (N=1079) 
h 1 2 3 

I I I 198~5~--~--~--~~--~1~----------------~1 --
2 3 1 

1970 

I I 
5 

I 
64 
II 

I 
1985 (N=590) 6 4 5 

Figuur9 
De afstanden tussen de indexen van de gegoon-zinnen 

in het totale vragenlijstmateriaal 

z 

Vit figuur 9 blijkt dat de verhouding tussen het gebruik van hebben en zijn 
in de onderzochte zinnen systematisch verscbilt. De volgorde van de zinsnum
mers (dus van de indexen) blijkt in 1970 en 1985 precies hetzelfde te zijn. In 
de onderste groep (g 4, 5 en 6) zijn ook de onderlinge afstanden vrijwel 
dezelfde; in de bovenste groep (g 1,2 en 3) verscbillen 1970 en 1985 op dit 
punt weI enigszins. (Hierbij moet niet vergeten worden dat g 2, zoals bier
hoven vermeld, minder betrouwbaar is.) 

Brengen we de figuur in verband met de in 3.3.1. geformuleerde hypo
theses, dan kunnen we het volgende vaststellen. 

Hypothese (1) lijkt plausibel: zin g 5 vertoont een aantal zijn-opgaven dat 
het uitsluitend zijn-gebruik dicht benadert. 
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Hypothese (2) lijkt eveneens piausibeI: de zinnen g 1, g 2 en g 3 vormen 
samen een typische hebben-groep. 

Voor hypothese (3a) geldt in zoverre hetzelfde dat de zinnen g 4 en g 6 
wat het zijn-gebruik betreft duidelijk achterblijven bij g 5. 

Hypothese (3b) blijkt echter niet geheel aan de realiteit te beantwoorden: 
het verschil tussen g 4 en g 6 is verwaarloosbaar klein, al gaat het weI in de 
goede richting: g 4 ligt iets dichter bij zijn dan g 6. 

Het beeld dat we op deze wijze gekregen hebben van de systematiek die 
het gebruik van hebben en zijn bij het werkwoord gaan vertoont, is nog 
aanzienlijk te verfijnen als we de zojuist besproken gegevens vergelijken met 
die uit het voorafgaande deel van dit hoofdstuk, en wat de irrealiszinnen 
betreft ook met die van de geweest-zinnen. 

Over zin g 5, die met de hoogste zijn-score, is weinig meer te zeggen. De 
toestand in de dialecten blijkt nauwelijks af te wijken van de van oudsher in 
de standaardtaal bestaande: gaan in de letterlijke, mutatieve betekenis van 
'zich verplaatsen' wordt met zijn vervoegd. 

Wat de irrealiszinnen (g 4 en g 6) als categorie betreft, hoeft het geen 
verwondering te wekkcn dat ze geen groter aantal hebben-opgaven vertonen. 
Ze gedragen zich wat dit belreft immers niet wezenlijk anders dan de 
irrealiszinnen met geweest (zie b.v. liguur 1 in 2.3.2.1.1. en vergelijk hel in 
die paragraaf over de irrealiszinnen in hel algemeen gezegde). 

Wei is opvallend dat de indexen van deze beide zinnen - anders dan die 
van hun Legenhangers met geweest - zo dicht bij elkaar liggen. Hellag voor 
de hand le verwacbten dal in g 6 meer hebben gebruikt zou zijn dan in g 4. De 
belekeni van gaan in g 6, van hel type het gaat goed/s[echt, is immers ovcr
drachtelijk en kan immutatief opgeval worden (een mutaticve opvatting -'het 
was niel goed afgelopen' - is overigens ook mogelijk; vandaar de aanduiding 
"±" in label 13). Zoals in 3.1.1. verme1d, hoorl men vol gens Van Es en Van 
Caspel (1974: 52) "in gesproken taal ... dan ook wei: HeL heefL lang goed 
gegaan ... wal idiomalisch goed Nederlands is". Er zijn hier dus twee 
factoren in het speJ die hel gebruik van hebben zouden moelen bevorderen: de 
irreaHsbetekenis van de zin en de betekenis van gaan, in tegenstelling tot g 4, 
waar aIleen de eerSlC factor aanwezig is. In de scores is hier ecLller nauwelijks 
iets van te merken. We zu11en dus weI mogen aannemen dal ook in de dialec
ten - evenals in de standaardlaal; zie label 12 in 3.1.2. - in het type het gaat 
goed/slecht vrijwel aileen zijn gebruikl wordt. Zin g 6 is dan een 'gewone' 
irrealiszin, net als g 4; de betekenis van gaall legl hier geen gewicbl in de 
schaal. 

Dat laatste is wei het geval in g 1. g 2 en g 3. Zoals gezegd vormen deze 
zinnen een hebbell-groep. Het is daarbij opmcrkelijk dat bet dialectische 
hebben-gebruik precies overeen stemt met de semantische karakteristieken 
van het werkwoord gaan in deze zinnen (zie label 13). 

In g 1 ('mel een meisje gaan') is gaan overdrachtelijk en immutatief. Deze 
zin beeft de laagste index, dus de hoogste ltebben-score. De situatie in de stan
daardlaal is daarmee in overeenstemming. Voor Van Es cn Van Caspelligl 
hebbefl bier "idiomatiscb vast" (1974: 52). Voor de Amslerdamse invullers 
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van de standaardtaalenquete was dit de enige zin waar de hegemonie van zijn 
nog (lang) niet was doorgedrongen (tabel 12). 

In g 3 ('de bel gaat') beefl gaan 'bewegingsbetekenis' en kan het mutatief 
opgevat worden ('overgaan'). Deze zin heeft binnen de hebben-groep de Jaag
ste hebben-score. Van Es en Van Caspel en de ANS erkennen hier hebben cn 
zijn (zie 3.1.1.). De Leuvense invullers van de standaardtaalenquete gebruik
ten in de lwee zinnenmet bet type de bel goot duidelijk minder hebben dan in 
de twee andere die voorhen tot de hebben-groep behoorden (tabeI12). 

Zin g 2 ('de klok gaat achter') staat tussen g 1 en g 3 in. Zoals gezegd 
moet deze zin voorzichtig geilanlecrd worden, maar met de semantische karak
terislieken van goon is deze middenpositie in elk geval in overeenstemming: 
gaan beefl 'bewegiogsbelekenis' maar is niet mutalief. 

Dat de invullers van dialectvragenlijsten zicb weleens bewust zijn van de 
samenhang tussen de hier besproken semantische kenmerken en het gebruik 
van hebben of zijn, moge blijken uit een drietal daarover in de vragenlijst van 
1985 gemaakte opmerkingen. 

Een invuller voor Geistingen L 371a vult in g 1 hebben en zijn in, en 
merkl bij hebben op: "Wijsl meer op gevestigde teestand van verkering". 

Bij dezclfde invulling in g 6 veor Baexem L 324 tekenl de informant bij 
hebben aan: "handeling, inchoatief'; bij zijn: "= afgelopen. perfeclief'. Deze 
invuller, evenals de vorige, is leraar van beroep. Dat feit. de gebruikte termi
nologie en de 'verzwarende omstandigheid' dat hebben in bet type het goot 
goedlslecht nogal ongewoon is (het ging de invuller blijkbaar niet om de irre
alisbetekenis), maken deze opmerking enigszins verdacht. Misscbien was de 
leer bier sterker dan de natuur. 

Gebeel onverdacht lijkt echter de aantekening van een invuller voor 
Almelo G 173, kapper van beroep, die n.a.v. g 3 bij zijn schrijft: "geluid is 
niet hoorbaar geweest" en bij hebben: "bel heeft niet gewerkt". Het interes
sante is, dat het door Honselaar (1987: 60) blijkbaar deductief gemaakte, 
maar nogal subtiele onderscheid, dat in de standaardtaalenquetes alleen door 
de Leuvenaren bleek te worden aangevoeld (zie 3.1.2.), bier bevestigd lijkt te 
worden voor een Oostnederlands dialect - als ik de bedoeling van de opmer
king tenminste juist interpreteer. 

Dat de systematiek van het hebben- en zijn-gebruik die hier is vastgesteld 
vOOr de Nederlandse dialecten in het algemeen, in grote trekkeD ook zichtbaar 
is in de gegevens voor een aantal subgroepen uit het totale materiaal, kan 
afgelezen worden uit de figuren 10 tim 16. Deze figuren zijn gebaseerd op de 
cijfers van de tabellen 16 tim 22, die in 3.3.2.1.2. opgenomen zijn en daar 
besproken worden in verband met de verandering van het hebben- en zijn
gebruik. De in 2.3.2.1.1. gemaakte algemene opmerking n.a.v. de overeen
komstige figuren van de geweest-zinnen (2 tim 8) geldt natuurlijk ook hier: 
naarmate groepen kleiner worden, wordt door de rol van het toeval de kans 
op afwijkingen van het algemene patroon groter. 
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Figuur 10 
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De afstanden tussen de indexen van de gegaan-zinnen 
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Figuur 12 
De afstanden tussen de indexen van de gegaan-zinnen 

bij de 'real time-infonnanten' 
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Figuur 13 
De afstanden tussen de indexen van de gegaan-zinnen bij mannen 
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Figuur 14 
De afstanden tussen de indexen van de gegaan-zinnen bij vrouwen 
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Figuur 15 
De afstanden tussen de indexen van de gegaan-zinnen bij Nederlanders 
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Figuur 16 
De afstanden tussen de indexen van de gegaan-zinnen bij Belgen 

Ret algemene patroon van figuur 9 is in deze figuren goed herkenbaar: 
- g 5 ligt het dichtst bij de zijn-pool en heeft steeds een behoorlijke 
voorsprong op de andere zinnen; 
- g 4 en g 6 volgcn g 5 op afstand, maar behoren steeds tot de zijn-groep. 
Deze twee zinnen Iiggen altijd ten minste vrij dicht (soms zeer dicht) bij 
elkaar, waardoor het feit dat ze soms van plaats wisselen niet van veel belang 
is; 
- g 1, g 2 en g 3 vormen de hebben-groep. 

Figuur 16, die de gegevcns van de Nederlandse dialecten in Belgic in 
beeld brengl. verdient nadere bespreking. Allereerst valt op dat de afstand 
rllssell g 5 enerzijds en g 4 en g 6 anderzijds hier veel groter is dan overal 
elders. In figuur 16 beefL g 5 de indexen 4.58 (1970) en 4.75 (1985). terwiji 
g 4 de indexen 2.54 (1970) en 2.78 (1985). en g 6 de indexeD 2.50 (1970) en 
2.57 (1985) heeft. Voor figuur 9 (het torale maleriaal) zijn deze cijfers: g 5: 
4.90 (1970) en 4.96 (1985); g 4: 3.94 (1970) en 4,24 (1985); g 6: 3,92 
(1970) en 4.19 (1985). Hierdoor moest figuur 16 op een andere manier in 
lweeen gesplilst worden dan de andere figuren . We zouden kunnen zeggeo, 
dat hier alleen g 5 tot de zijn-groep behoort en dal g 4 en g 6 eeD middengroep 
vorrncn. Omdal g 1. g 2 en g 3 nag altijd een duidelijke afstand bewaren tot 
deze middengroep, kan dat drielai echler wei a]s de hebben-groep beschouwd 
worden. en wordt het algemene patroon - zoals hierboven geschetsl - niet 
wezenlijk aangetast. 

Er is in Belgi~ ook geen essentieel verschil tussen 1970 en 1985 (g 2 
moeten we zeker hier buiten beschouwing laten: in 1985 is de index van deze 
zin gebaseerd op slechts 14 opgaven!). Dal is dus anders dan bij de geweest
zinnen (figuur 8 in 2.3.2.1.1.). Daar was het algemene palroon in 1985 
vrijwel geheel onzichtbaar geworden; ter verklariog werd de mogelijkheid van 
'linguistic insecurity' geopperd. lets dergelijks ligt bij de gegaan-zinnen ook 
minder voor de hand. Bij de geweest-zinnen was het patroon. gebaseerd op 
eeo zekere voorkeur voor hebbell in bepaalde zinnen. zuiver dialectjsch van 
aard: in de standaardtaal komt hebben bij geweest vrijwel mel meer voor. Als 
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de dialecten snel veranderen in de richting van de standaardtaal, is het dan 
geen wonder dat niet alleen het hebben-gebruik afneemt, maar ook de syste
matiek in het ten dele nog bestaande hebben-gebruik verloren gaat. De syste
matiek in het hebben- (en zijn-)gebruik bij gegoon staat veel sterker. Welis
waar blijkt hebben in de (Noordnederlandse) standaardtaal niet veel meer 
gebruikt te worden, maar de Leuvense studenten vertoonden in hun antwoor
den op de standaardtaalenquete een distributie van hebben en zijn (zie tabel 12 
in 3.1.2.) die goed overeenstemt met wat er in de literatuur over deze zaken te 
vinden is, en met het patroon dat de Nederlandse dialecten in het algemeen 
vertonen (ook de dialecten van Nederland op zichzelfbeschouwd: zie figuur 
15). In tegenstelling tot de situatie bij geweest, worden de dialecten in Belgie 
bij gegoon dus gesteund door de systematiek die nog aanwezig is in de (Zuid
nederlands getinte) standaardtaal. 

Tach doet zich hier een probleem voor. De hebben-groep (g 1, g 2 en g 3) 
vertoont in alle figuren behalve figuur 16 een duidelijk sub-patroon: g 1 ligt 
het dichtst bij de hebben-pool, g 3 ligt daar veel verder van af (g 2 ligt bijna 
altijd tussen de twee andere in, maar die zin laat ik om de meermalen genoem
de reden nu verder buiten beschouwing). Zoals we gezien hebben is dit in 
overeenstemming met de semantische karakteristieken en wat daarover in de 
literatuur te vinden is, alsook met de resultaten van de standaardtaalenquetes. 
Het doet dan ook vreemd aan dat de dialecten in Belgie weI het algemene 
patroon, maar niet dit subpatroon vertonen: in figuur 16ligt g 3 dichter bij de 
hebben-pool dan g 1. Dat is vooral opvallend omdat de Leuvense invullers 
van de standaardtaalenquete in g 1 (= 9) weI meer hebben opgeven dan in g 3 
(= 23). 

Als we de cijfers van de Belgische invullers van de dialectvragenlijsten in 
detail bekijken (zie de tabellen 21 en 22), dan zien we dat zowel in 1970 als in 
1985 voor g 1 de O-score nogal hoog was, ongeveer een derde van het totaal. 
Voor g 3 geldt dit niet. Het ligt dus voor de hand om voor een eventuele 
oplossing van het zojuist genoemde probleem zin g 1 nader te bekijken. Nu 
werd de O-score in deze zin in beide jaren vrijwel geheel veroorzaakt doordat 
de informanten Lp.v. 'met een meisje goon' een andere wending gebruikten 
(b.v. 'lopen', 'vrijen'. 'verkeren') of niets invulden (tweemaal); in elk jaar 
slechts eenmaal door het gebruiken van een presensvorm van goon. Voor de 
eerstgenoemde informanten was 'met een meisje gaan' blijkbaar geen (echt) 
dialect; sommigen vermeldden dit ook uitdrukkelijk. Het Iijkt me goed denk
baar dal dit voor een nog groter aanlal invullers het geval was, maar dat deze 
loch gaan in hun dialectzin gebruikten, omdat dat woord in de voorbeeldzin 
stond; als (te) letterlijk vertaald Nederlands dus. Juist van deze groep zullen 
cr waarschijnlijk een aantal (ten onrechte) het hulpwerkwoord zijn gebruikl 
hebben: omdat in het Nederlands in het algemeen bij gaan vaker zijn voor
koml en/of omdat men goon in de minder good bekende uildrukking • met een 
meisje gaan' de letterlijke, mutatieve betekenis toeschreef (dus = 'naar een 
meisje gaan'). (VergeUjk ook de bespreking van de kaarten in 3.3.2.2.5.) 

A1s dit a1 cen verklaring zou kunnen zijn voor bet feit dal de invuUers van 
de dialectvragenlijslen in g 1 ('mel een meisje gaan') wal minder hebben 
opgaven dan in g 3 ('de bel gaat'; blijkbaar weI goed bekend in de betrokken 
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dialecten), dan blijft nog de vraag waarom de Leuvense invullers van de 
standaardtaa1enqucte niet hetzelfde deden (zie tabel 12 in 3.1 .2.). Ook voor 
cen aantal van hcn zal 'met cen meisje gaan' wei niet endogcen gewcest zijn . 
Waarom gebruiken zij dan het volgens hel taa1syslecm 'corrccte' hulpwerk
woord hebben wei vakcr dan in de zinnen mel 'de bel gaal'? Hcbben deze 
(talen)sludenlen misschien cen bcter ontwikkeld en mccr bewust taalgevocl, 
zodat ze ook minder bekende wendingen bclcr in ' het syslccm ' weten in Ie 
passen? Het lijkl vergezocht, maar toch wi! ik in dit verband even wijzcn op 
zin 4 van de slandaardtaaJenquele: "(Monlcurs controleren of alle telefoons 
werken. Dc cen zegl tegen de ander:) Oit toestel islhcen nog niet gegaan". Oit 
is typisch cen zin die in het dagelijks taalgebruik zelden of nooH voorkoffil , 
maar gcconslIUcerd is om cen voorbeeld te hebben van cen zin mel goon = 
'geluid geven' zonder mutatieve connotalies. Bij de Amsterdammers leverde 
deze zin praktisch dezelfde score op als de moor mutatieve tegenhangers van 
het type 'de bel gaat'. Maar die beschikken dan ook nauwelijks (moor) over 
cen 'hebbell/zijll-syslecm ' bij gegoan. Bij de Leuvenaren lag deze zin het 
dichtsl bij de hebben-pool (oog iets dichter zelfs dan dic van het type 'met cen 
mcisje gaan', en duidelijk onderschciden van de (wce van hct type ' de bel 
gaat'). Deze informanten hebben dan ook wei cen 'hebben/zijn-systcem' bij 
gegaan en ze wetcn dat blijkbaar ook bcter toe Ie passen op zinnen die ze 
nooit ccrder gehoord hebben, dan minder bcwuste taalgebruikers dat kunnen. 

AI met al zijn deze pogingen tot verklaring natuurlijk erg spcculalief. Ben 
bctcr gcfuodccrd anlwoord op de vragen die hier aan de orde zijn, kan eehler 
op basis van het bcschikbare vragenlijst- en enquctemaleriaa1 niel gegcven 
worden. 

Samenvauend meen ik uil de gegevcns van de vragenlijsten te mogen 
concluderen , dat op het diruc.ctisch gebruik van de hulpwerkwoorden hebben 
en tijn in gegaan-zinnen dczelfdc scmantische factoren van invJocd zijn als in 
de standaardtaal (vgl. 3.1.3); dcze faetoren werkten ook a1 in oudere fascn 
van het Nederlands. 

Bij goon in leucrlijke en mulatieve bctckenis ('zich verplaatscn') wordt 
vrijwcl uitsluitend zijn gebruikt. 

Irrcruisbctekenis bcvordert enigermate hel gebruik: van hebben. 
Sterkcr wordt hel gebruik van hebben bevordcrd door de aanwezigheid 

van ovcrdrachtelijke en immutatieve bctekenisschakeringen. 

Het ligl voor de hand dal deze semantische factoren. bekend uit de be
schrijving van de hedendaagse standaardtaal en uit de taalgesehledenis. ook 
vermcld worden in cen decl van de dialc.clologische literaluur, hel zij expliciel 
of impliciel (in de vorm van voorbcclden). Voor wat de irrealisbetekenis be
tren, die meestal rus cen complex behandeld wordt. kan ik verw ijzcn naar de 
opsomming van bronnen Lv.m. de geweest-zinnen (zie 2.3 .2. 1. 1.). 
Bijzonderhcden over de overdrachtelijke en/of immutatieve belekenisschake
ringen komen aan de orde in de invcntarisatie van de Iileratuur in de paragraaf 
over de geografi sehe spreiding (3 .3.2.2.). 
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3.3.2.1.2. De verandering van het hebben en zijn-gebruik 

Deze paragraaf is op precies dezelfde wijze ingericht als de overeenkomstige 
paragraaf over de geweest-zinnen. Om overbodige herhalingen te vermijden, 
verwijs ik voor de algemene aspecten van de presentatie van het materiaal (de 
tabellen) en de in verb and daarmee besproken onderwerpen dan ook naar 
2.3.2.1.2. Overeenkomsten en verschillen tussen de gegaan- en de geweest
zinnen worden hieronder genoemd en van commentaar voorzien. 

Tabel 14 en figuur 9 in 3.3.2.1.1. laten zien, dat het zijn-gebruik bij de 
gegaan-zinnen - evenals bij hun tegenhangers met geweest - over de hele 
linie toeneemt. Gezien de historische ontwikkeling en de evolutie in de moder
ne standaardtaal, was dat ook te verwachten. De gemiddelde index van de zes 
gegaan-zinnen is in 1970: 3,05, in 1985: 3,37. De toeneming (0,32) verschilt 
dus weinig van die van de geweest-zinnen (0,39). 

In label 15 wordt een overzicht gegeven van de posilieve uitspraken over 
de tocneming van het zijrz-gebruik, gemaakt door de invullers van de vragen
lijsten. Deze hebben alleen betrekking op een of meer gegaan-zinnen; de 
algemene opmerkingen zonder nadere specificatie van tabel 4 zijn bier niet 
opnieuw verwerkt. 

g1 g2 g3 g4 g5 g6 totaal 

1970 1 0 1 5 1 8 16 
1985 5 1 10 6 1 4 27 

totaal 6 1 11 11 2 12 43 

Tabe115 
Positieve uitspraken in de vragenlijsten over toenemend zijn-gebruik in gegaan-zinnen 

Vergelijken we de cijfers van deze tabel met die van de geweesl-zinnen in 
tabe14, dan zien we daL opnieuw - zelfs in nog sterkere mate - veel meer van 
deze uitspraken gedaan zijn in 1985 dan in 1970. Hel tOlale aanlal opmerkin
gen is overigens weI veellager dan dat van label 4 (ook als we in aanmerking 
nemen dat het hier om zes i.p.v. zeven zinnen gaaL), wat ik niet direct zou 
kunnen verklaren. Wat de verdeling over de zinnen betren, is bet begrijpelijk 
dal er weinig opmerkingen gemaakl zijn over g 2 (met een zeer hoge O-score) 
en g 5 (met in beide jaren een zeer hoge zijn-score, dus weinig toeneming). 
Over de sterksle hebben-zin (g 1) zijn maar half zoveel uitspraken gedaan als 
over elk van de overige zinnen, wal in tegenslelling staat tot het beeld dat 
tabel4 te zien geeft. Voorzover het zinvol is over deze lage aantallen te specu
leren, zouden we als mogeUjke oorzaak kunnen aanvoeren dat het hebben
gebruik in g 1 (nog) tamelijk stabiel is en minder stijging van het zijn-gebruik 
vertoont dan g 3, g 4 en g 6. 

Uitspraken die wijzen op hel afnemen of gelijk blijven van het zijn-ge
bruik, heb ik niet aangetroffen. In de literatuur heb ik geen vermeldingen 
omtrenl veranderingen in het hulpwerkwoordelijk gebruik bij goon gevonden. 
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In de tabellen 16, 17 en 18 zijn de cijfers te vinden die van belang zijn in 
verband met de beoordeling van de 'apparent time-methode' . 

gl g2 g3 g4 g5 g6 

scorefmdex 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 

O:geen 114 98 461 371 74 43 36 39 8 12 26 24 
1: h 394 300 102 64 349 307 115 97 9 13 118 115 
2: h(z) 0 0 0 0 4 0 4 2 1 0 1 1 
3: h/z 15 12 1 5 26 22 40 35 2 4 33 26 
4: (h)z 3 0 0 0 2 1 4 2 1 1 4 3 
5:z 64 48 26 18 135 85 391 283 569 428 408 289 

totaal score-
waarden 771 576 235 169 1118 802 22141629 28662169 22751652 

totaal 
relevante 
antwoorden 476 360 129 87 516 415 554 419 582 446 564 434 

index 1,62 1,60 1,82 1,94 2,17 1,93 4,00 3,89 4,92 4,86 4,03 3,81 

gerniddelde index 0: 3,09 j: 3,01 

Tabel16 
Scores en indexen van de gegaan-zinnen in de dialectvragenlijst van 1970 

bij invullers van 63 jaar en ouder (0) (N=590) en invullers jonger dan 63 jaar (j) (N=458) 

gl g2 g3 g4 g5 g6 

scorefmdex 0 j 0 j 0 0 0 j 0 j 

O:geen 61 38 334 193 33 17 18 14 3 3 10 9 
1: h 234 136 19 12 155 90 40 29 4 0 48 34 
2: h(z) 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
3: h/z 21 14 3 1 34 32 36 28 1 2 32 22 
4: (h)z 0 1 0 0 2 3 5 1 0 0 5 2 
5:z 44 25 6 7 138 71 264 142 355 209 268 147 

totaal score-
waarden 523 307 60 52 957 555 1488 827 17821051 1504 843 

totaal 
relevante 
antwoorden 302 176 29 21 330 197 345 200 360 211 353 205 

index 1,73 1,74 2,07 2,48 2,902,82 4,31 4,14 4,95 4,98 4,26 4,11 

gerniddelde index 0: 3,37 j: 3,38 

Tabel17 
Scores en indexen vande gegaan-zinnen in de dialectenvragen1ijst van 1985 bij invullers 

van 63 jaar en ouder (0) (N=363) en invullers jonger dan 63 jaar (j) (N=214) 
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g 1 g2 g3 g4 g5 g6 

scorefmdex 19701985 19701985 19701985 19701985 19701985 19701985 

0: geen 27 27 113 132 25 12 12 11 4 1 
1: h 104 97 26 12 83 65 20 14 4 3 
2: h(z) 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 
3: h/z 6 10 5 1 15 16 12 16 0 1 
4: (h)z 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
5:z 11 13 4 3 24 54 101 106 140 143 

totaal score-
waan:len 177 194 61 30 250 385 569 596 704 721 

totaal 
relevante 
antwoorden 121 121 35 16 123 136 136 137 144 147 

index 1,46 1,60 1,74 1,88 2,03 2,83 4,18 4,35 4,89 4,90 

gemiddelde index 1970: 3,06 1985: 3,30 

Tabel18 
Scores en indexen van de gegaan-zinnen in de dialectvragenlijsten 

van 1970 en 1985 bij de 'real time-informanten' (N=148) 

6 8 
26 18 
0 0 

14 17 
1 2 

101 103 

577 592 

142 140 

4,06 4,23 

De tabellen 16 en 17 laten zien, dat het niet zo is dat de 'ouderen' meer het 
'oudere' hebben en de 'jongeren' meer het 'jongere' zijn gebruiken. In 1970 
is het, net als bij de geweest-zinnen, zelfs andersom, al is het verschil tussen 
de gemiddelde indexen (0,08) hier nog wal kleiner dan het daar was (0,13). 
In 1985 (verschil 0,01) kunnen we praktisch van samenval spreken. Uil tabel 
18 blijkt, dat degenen die zowel in 1970 als in 1985 een vragenJijst ingevuld 
hebben, meer zijn zijn gaan gebruiken; bet verschil is 0,24, wat hoger dan bij 
de geweest-zinnen (0,19). De conclusies t.a.v. de 'apparent time-methode' 
zijn dus hetzelfde: laalverandering kan niet zonder meer gemelen worden aan 
de hand van het laalgebruik van verschillende 1 eeflijd skI as sen op hetzelfde 
tijdstip. 
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In de tabellen 19 en 20 zijn de scores en indexen vermeld van mannen en 
vrouwen, resp. in 1970 en 1985. 

g 1 g2 g3 g4 g5 g6 

score{mdex m v m v m v m v m v m v 

O: geen 149 44 601 142 81 20 48 19 11 6 32 11 
1: h 506 126 112 40 475 126 141 53 17 5 154 66 
2: h(z) 0 0 0 0 3 1 4 2 1 0 2 0 
3: h/z 16 7 6 1 39 7 57 14 6 0 49 10 
4: (h)z 1 2 0 0 2 1 4 2 2 0 5 2 
5:z 80 12 33 8 152 36 498 101 715 180 510 102 

totaal score-
waarden 958 215 295 83 1366 333 2826 612 3620 905 2875 614 

totaal 
relevante 
antwoorden 603 147 151 49 671 171 704 172 741 185 720 180 

index 1,59 1,46 1,95 1,69 2,04 1,95 4,01 3,56 4,89 4,89 3,99 3,41 

gemiddelde index m: 3,08 v: 2,83 

Tabel19 
Scores en indexen van de gegaan-zinnen in de dialectvragenlijst van 1970 

bij mannen (m) (N=752) en vrouwen (v) (N=191) 

gl g2 g3 g4 g5 g6 

score{mdex m v m v m v m v m v m v 

0: geen 67 31 366 160 35 14 22 10 3 3 12 7 
1: h 257 113 25 5 178 67 49 20 2 2 59 23 
2: h(z) 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
3: h/z 26 8 3 1 45 21 44 19 1 2 38 13 
4: (h)z 1 0 0 0 3 2 5 1 0 0 6 1 
5:z 51 19 9 4 142 66 284 121 398 164 289 127 

totaal score-
waarden 598 232 81 30 1037 470 1621 686 1995 828 1642 701 

totaal 
relevante 
antwoorden 337 140 38 11 369 157 382 161 401 168 392 164 

index 1,77 1,66 2,13 2,73 2,81 2,99 4,24 4,26 4,98 4,93 4,19 4,27 

gemiddelde index m: 3,35 v: 3,47 

Tabel20 
Scores en indexen van de gegaan-zinnen in de dialectvragenlijst van 1985 

bij mannen (m) (N=404) en vrouwen (v) (N=I71) 
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De gegevens in deze labellen geven hetzelfde becld als de overeenkom
stige cijfers voor de geweest-zinnen. In 1970 gebruikten de vrouwen meer 
hebben dan de mannen: hel verschiltussen de gemiddelde indexen is 0,25. [n 
1985 is het omgckeerd: het verschil is dan 0,12 in de andere richting. De 
toeneming van hel zijn-gebruik is bij de vrouwen dus weer ruim dubbel zo 
suel gegaan als bij de mannen; de verschillen tussen de gemiddelde indexen 
van 1970 en 1985 zijn resp. 0,64 en 0,27. Voor de mogelijkc verklaring 
verwijs ik naar 2.3.2.1.2. 

In de tabellen 21 en 22 zijn de gegevens over de toeneming van het zijn
gebruik in Nederland en Nederlandstalig Belgie te vinden. 

g 1 g2 g3 g4 g5 g6 

scorefmdex N B N B N B N B N B N B 

0: geen 144 81 684 173 103 18 28 48 9 11 33 20 
1: h 575 135 114 55 463 212 106 116 1 21 102 140 
2: h(z) 0 0 0 0 4 0 4 2 0 1 2 0 
3: h/z 20 7 6 2 49 3 65 12 1 5 57 6 
4: (h)z 3 0 0 0 3 0 6 0 0 2 8 0 
5:z 88 26 26 19 208 16 621 71 819 209 628 83 

totaal score-
wamden 1087 286 262 156 1670 301 3438 511 4099 1091 3449 573 

totaal 
relevante 
antwoorden 686 168 146 76 727 231 802 201 821 238 797 229 

index 1,58 1,70 1,79 2,05 2,30 1,30 4,29 2,54 4,99 4,58 4,33 2,50 

gemiddelde index N: 3,21 B: 2,45 

Tabe121 
Scores en indexen van de gegaan-zinnen in de dialectvragenlijst van 1970 

bij Nederlanders (N) (N=830) en Belgen (B) (N=249) 

Evenals bij de geweest-zinnen blijkt hebben in Belgic in hel algemeen 
sterker te staan dan in Nederland en neeml in beide del en van het taalgcbied 
het gebruik van zijn toe. De mate waarin dat gebeurt, is echter in beide geval
len niet hetzelfde. Hoewel, zoals gezegd, vooral het relatief kleine aantal 
Belgische invullers in 1985 (89) de ro1 van het toeval groter doet worden, is 
het contrast met de geweest-zinnen loch weI opvallend. Het verschil tussen de 
gemiddelde indexen van 1970 en 1985 is voor Nederland 0,31 (iets minder 
dan 10% toeneming) en voor Belgic 0,15 (ruim 6% toeneming). Bij de 
geweest-zinnen was het andersom: in Nederland ruim 7% toeneming, in 
Belgic bijna 10%. 

De verklaring zal wei te vinden zijn in de situatie in de standaardtaal. Bij 
geweest komt in de s~andaardtaal, afgezien van de marginale irrealisgevallen, 
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g 1 g2 g3 g4 g5 g6 

scorermdex N B N B N B N B N B N B 

O:geen 69 32 465 75 45 7 13 20 5 1 15 5 
1: h 338 40 21 10 191 61 37 34 0 4 40 45 
2: h(z) 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 
3: h/z 28 7 3 1 55 11 60 8 0 3 43 12 
4: (h)z 1 0 0 0 5 0 5 1 0 0 7 0 
5:z 62 10 11 2 203 10 386 26 496 81 395 27 

totale score-
waarden 742 111 87 25 1395 144 2167 192 2480 418 2174 216 

totaal 
relevante 
antwoorden 432 57 36 14 456 82 488 69 496 88 486 84 

index 1,72 1,95 2,42 1,79 3,06 1,76 4,44 2,78 5,00 4,75 4,47 2,57 

gemiddelde index N: 3,52 B: 2,60 

Tabe122 
Scores en indexen van de gegaan-zinnen in de dialectvragenlijst van 1985 

bij Nederlanders (N) (N=501) en Belgen (B) (N=89) 

geen hebben voor; we kunnen ervan uitgaan dat dat zowel voor Nederland als 
voor Belgie geldt (zie 2.1.1.). Bij gegaan kunnen we in de dialecten zijn- en 
hebben-zinnen onderscheiden (voor het verschil tussen de dialecten in Neder
land en Belgie binnen de hebben-groep: zie 3.3.2.1.1.). Ook in de standaard
taal komt bij gegaan zowel hebbefl als Zijfl voor, maar llebbefl staat in Belgic 
duidelijk sterker dan in Nederland (zie 3.1.2.). A1s de dialecten in Belgie zich 
dus in de richting van de (Zuidnederlandse varieteit van de) standaardtaal be
wegen, hoeven ze bij de gegaan-zinnen minder ver te gaan dan die in Neder
land; bij de geweest-zinnen hebben ze juist 'meer in te halen'. 

3.3 .2.2. De geografische spreiding 

3.3.2.2.1. Inleiding 

Voor het onderzoek van de geografische spreiding van het hebben- en zijn
gebruik in gegaan-zinnen, heb ik behalve van de dialcctvragenlijsten gebruik 
gemaakt van een gegaan-zin uit de RND, van de dialectologische literatuur en 
van bandopnamen. 

In de RND komt slechts ren bruikbare gegaan-zin voor, n1.: 

16. Ik ben blij dat ik met hen niet meegegaan ben (of. ... niet met hen/ze ... ). 

RND-zin 2: Mijn vriend is de bLoemen gaan (be)gieten bevat gaan in 
hu)pwerkwoordelijke functie; zoals in 3.2. vermeld, heb ik dit gebruik van 
gaan niet in dit onderzoek betrokken. Om dezelfde reden kon ik geen gebruik 
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maken van RND-zin 82; een van de versies van deze zin (gebruikt in zeven 
van de zestien delen van de atlas) luidt: Hoor dochtertje is met een korfje naar 
't bos gaan braambezienplukken. Dat de wei gebruikte zin de samenstelling 
meegaan bcvat, leek me geen groot bezwaar: de betekenis van (mee)gaan is 
hier toch lclterlijk 'zich verplaatsen', zoals in de vragenlijstzin g 5. Van RND
zin 16 is daarom een proeikaarL gelekend, die hleronder vergeleken zal wor
den mel de op de vragenlijsten gebaseerde kaarl van hetzelfde zinslype. 

In de dialectologische literatuur komen verspreide opmerkingen over het 
gebruik van hebben en zijn bij gegaan voor, waarin ook weI enige aandacht 
aan de verschillende betekenissen van gaan besteed wordt, maar bepaald niet 
zodanig dat een ook maar enigszins volledig becld onlStaal van hel hulpwerk
woordelijk gebruik in de zinslypen die in de vragenJijsten voorkomen. Even
als voor de geweest-zinnen geldt ook bier, dat de opgaven zeer gespreid zijn 
in de tijd. 

De bandopnamen leverden 596 voltooide-tijdsvormen van gaan in context 
op, atkomsug uiL 221 plaalsen. Dal er maar zeer weinig irrealiszinnen in de 
bandopnamen voorkwamen, is al in 2.3.2.1.1. vermcld. Van de andere 
zinstypen was het gaat goed/slechl (g 6) redclijk en 'zich verplaatsen' (g 4 en 
g 5) zeer goed vertegenwoordigd. De hebben-groep onLbrak er bijna geheel 
geheel. Binnen deze beperkingen heb ik hel bandmateriaal voor de gebieden 
waaruil voidocnde opnamen aanwezig waren, in de vergelijking mel de 
gegevens uit andere bronnen betrokken. 

3.3.2.2.2. De geografische spreiding in het algemeen 

Anders dan bij de geweest-zinnen, waar de kaarten in grote lijnen dezelfde 
geografische spreiding vertonen (zie 2.3.2.2.2.), is bij de zinnen met gegaan 
over de geografische spreiding in het algemeen weinig of nielS te zeggen. 
Zoals we in 3.3.2.1.1. gczien hebben, is er een heel groot verschil in het 
hebben- en zijll-gebruik tussen de afzonderlijke zinnen, en dit heeft ook zijn 
gevolgen voor de kaarten (vergelijk b.v. de twee uitersten: de kaarten van g 1 
en g 5). 

Hieronder worden dan ook de verschillende zinstypen die in de vragenlijs
ten voorkwamen, als uitgangspunt genomen. Ze worden besproken in zes 
paragrafen; in een zevende worden volledigheidshalve nog enkele andere 
zinstypen in het kort behandeld, waarvan in de literatuur of in de bandopna
men voorbeelden werden aangetroffen, maar die in dit bock verder niet aan de 
orde komen. 

In deze paragraaf worden alleen nag de literatuurvermeldingen gemventari
seerd waarin uitsluitend een of beide hulpwerkwoorden worden opgegeven, 
zonder nadere informatie in de vorm van regels of voorbeelden. Voor het 
Fries wordt in een oud woordenboek (Dijkstra 1900-1911: s.v. gean) en in 
het meest recente (Zantema 1984: s.v. gean) aileen bin vermeld. Ook 
Buwalda (1983: 19) en Kuiper (1952: 50) geven resp. voor het Bildts en 
voor het Noordhollandse Westfries aIleen het hulpwerkwoord zijn. Beide 
hulpwerkwoorden, hebben en zijn, worden opgegeven voor het Antwerps 
(Cornelissen en Vervliet 1906: s.v. gaan; Cornelissen 1936: s.v. goon), voor 
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het Zuidoostvlaams (Teirlinck 1908-1922: s.v. gaan) en voor het Haspen
gouws (Rutten 1890: s.v. goon). 

3.3.2.2.3. Type: met een meisje/jongen gaan (g 1) 

Kaart 9 laat zien, dat het sterk overheersende hebben in hel hele taalgebied 
Yoorkornt, maar aIleen in het noordoosten vrijwel niet mel zij" verrnengd. 

In de Iileratuur en in de bandopnamen komt dit type bijna niet voor. Er 
zijn twee vermeldingen met hebben: voor hel Antwerps (Cornelissen en 
Vervliet 1899-1906: s.v. gaan) en voor hel Leuvens (Goemans 1954: s.v. 
goon). In een bandopname van Oudeschild A 10 komt cen voorbeeld met Zijfl 
voor. 

3.3.2.2.4. Type: de klok gaat voor/achter (g2) 

Kaarl 10 vall vooral op door het zeer grote aantal ontbrekende en niet-rele
vante opgaven (zie 3.3.2.1.1.). Voorzover er oit deze kaart iets opgemaakl 
kan worden, is dat - net als bij de vorige kaart - dar het overheersende 
hebbe" in het noordoosten het minst met zijn vermengd is. In de Iileraluur 
heb ik het hier bedoelde type met hebben aangelroffen voor de plaatsen 
Heerde F 113 en Wapenvelde F 104, die aan de rand van het noordoostclijk 
gebied liggen. In de bandopnamen kwam het niet voor. 

3.3.2.2.5. Type: de bel gaat (g 3) 

KaarL 11 laaL zien dat g 3 in het taalgebied als geheeJ tot de hebben-groep 
behoort (zoals in 3.3.2.1.1. vermeld), maar in hel Hollands-Utrechtse gebied 
tot de zijn-groep (yergelijk de loestand in de sLandaardLaal, zoals die blijkt uit 
de Amsterdamse enquete: Label 12 in 3.1.2.). Op de meeste plaatsen boilen de 
randstad is bel overheersende hebbe" verrnengd met zijn; aileen het westen 
van Belgie is eell homogeen hebben-gebied: lot op de helft van Oost-Vlaande
ren koml geen enkele zijn-opgave voor. Dit kaartbeeld, vergeleken met dat 
van de kaanen 9 en to, sleunl mijn verkiaring van hel afwijkende patroon in 
de hebbell-groep dat de Belgische invullers van de vragenlijsten le zien gaven 
(:lie 3.3.2.1.1., figuur 16). Op de kaarLen 9 en 10 is namelijk vooral in het 
westen van Belgie nogal vee! resp. veel non-respons te zien; daar verschijnt 
temidden van de hebbefl-opgaven ook zijn. Op kaart 11, waar vrijwel geen 
non-respons voorkoml, heeft hebben de alleenheerschappij. 

In de literatuur wordt dit type aileen opgegeven voor Herten L 330 
(Beenen 1973: 61). De auteur heeft zich kermelijk lalen inspireren door ooze 
vragenlijst van 1970: hij neemt zin g 3 vrijwellctterlijk over, en wei met 
hebben. In de bandopnamen trof ik dil type niet aan. 

3.3.2.2.6. gaan naar (g 5, g 4) 

Vergelijking van de sterk verschillende kaarten 12 en 13 (die beide een zin 
met goon naar in beeld brengen) en van de duidelijk overkomende kaarten 12 
en 14 (die beide een irrealiszin tot onderwerp hebben) leert dat, als er geen 
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hebben-bevorderende factoren in het spel zijn, goon naar alleen met hebben 
vervoegd wordt in het (uiterste) (zuid)weslen van Belgi~. 

Hetzelfde kaarlbeeld zien we op de proefkaart van de in 3.3.2.2.1. ge
noemde RND-zin (16. Ik ben bUl, dat ik met hen niet meegegaan ben), al is 
het hebben-gebied daar groter. In Frans-V Laanderen (niet op de kaarten in dit 
boek vertegenwoordigd) overbeersl hebben sterk, in de zuidwestelijke belft 
van West-Vlaanderen is bel frequenter dan ziln, in het noordwesten van die 
provincie en in Oost -Vlaanderen -komt hel nog aardig wal keren voor, en zelfs 
buiLen deze gebieden vinden we een paar hebben-vlekjes, met als verste 
uitlopers, het Zeeuws-Vlaarnse Boskapelle 1139 en (naast zijn) Olmen K 313 
in de Antwerpse Kempen. Aangezien de RND-opgaven gemiddeld enkele 
decennia ouder zijn dan die van de Amsterdamse vragenlijst, bebben we hier 
blijkbaar te maken met een oud verscbijnsel, dal snel aan het verdwijnen is. 

We moeten daarbij echter wei voor ogen bouden, dat het hier gaat om het 
letterlijke, mutatieve goon in de betekenis 'zich verplaaLSen' . Van Kern (1912: 
196 vv.) Icrijgt men de indruk dat hierbij in hel oudste Middelnederlands al 
zijn gebruikt wordl (vgl. 3.2.). Zou dil goon met hebben een lalere ontwikke
ling in het Vlaams zijn, onder invloed van of gesleund door het Frans, die nu 
door de druk van de standaardtaal weer verdwijnt? Hiermee is dan weer in 
legenspraak bet voorkomen in een zo ooslelijk gelegen plaals als het zojuist 
genoemde Olmen K 313, terwijl ik ook in de bandopnamen van Noordneder
landse piaalsen een enkele maal hebben bij mutalief gaan heb aangetroffen, 
01. in Roderwolde C 103a (twee voorbeelden: die' et ool die laor' n .. . nao' 
stad lou gaon en die' et ooltied me' de bus nao' stad gaon) en Hulhuizen L 
70a (toen had ie weerom gegoon; in deze opname kwam ook een keer geweest 
met hebben voor: zie 2.3.2.2.9.). 

Ik kan de betekenis van goon hier niet anders dan mutatief interpreteren, al 
hebben de Groningse zinnen een duurbepaling. Overigens is de grens tussen 
mutatief en immutatief gebruik niet alLijd even duidelijk, zelfs niet als gaan 
van het voorzetsel naar vergezcld is. Zo is in Ter Laan (1929: S.v. goan) het 
Groningse voorbeeld te vinden, afkomstig van dr. W. de Vries: "Omdat ze 
noa stadsdbkter gaon het, mag onze dOkter heur nilt meer liedn". In de twee
de druk van Ter Laans woordenboek (1952) komt dit voorbeeld niet meer 
voor, maar het zal zeker in 1929 weI goed Gronings geweest zijn. Het lijkt 
mij echter dat noa dokter gaon hier niet opgevat hoeft te worden als 'zich naar 
de dokter begeven' (mutatief), maar ook kan betekenen 'onder doktersbehan
deling zijn' (immutatief). Duidelijker is dit nog in het geval van (naar) school 
gaan (zie 3.3.2.2.9.). 

In de literatuur heb ik geen vermeldingen van het gebruik van hebben bij 
goon in ondubbelzinning mutatieve betekenis aangetroffen. 

3.3.2.2.7.lrrealis (g 4, g 6) 

De kaarten 12 en 14, van de irrealiszinnen met gegoon g 4 en g 6, vertonen 
duidelijke overeenkomst met elkaar, en met de kaarten 1 en 8, van de irrealis
zinnen met geweest z 1 en z 7. (Ook de indexen van deze zinnen die het voor
komen van hebben en ziln in de dialecten in het algemeen aangeven, ontlopen 
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elkaar niet veel: zie label 14 in 3.3.2.1.1. en tabel 3 in 2.3.2.1.1.) De zijn
opgaven zijn duidelijk in de meerderheid, maar hebben komt over het hele taal
gebied verspreid voor (in 2.3.2.2.2. is er al op gewezen, dat dil zelfs voor 
het zijn-gebied van de geweest-zinnen geldt). Vooral op de kaarten van de 
gegaan-zinnen vall ecbter op, dat hebben relatief schaars is in het noordoos
ten, waar dil hulpwerkwoord overigens zo sterk staal. 

De gegevens uit de literatuur en de bandopnamen lijken hiermee in over
eenstemming te zijn, al moet daar direct aan toegevoegd worden, dat literatuur
vermeldingen iets loevalligs bebben en bel aantal irrealiszinnen in de bandop
namen gering is. 

De opgaven in de literaluur (van het voorkomen van hebben in irrealiszin
nen in het algemeen) heb ik al vermeld in 2.3.2.1.1.; opgaven voor het noord
OOSlen zijn daar niet bij. Ik noem hier voor de volledigheid alleen de bronnen 
die hebben in irrealiszinnen met gegaan vermelden. Dat zijn Karsten (1931: 
100) voor Drechterland, De Bont (1962: 432-433) voor Kempenland en 
Beenen (1973: 61) voor Heften L 330. Ook in Frings en Vandenheuvel 
(1921) komt in de dialectvertalingen van de zin Hadt je hem maar gekel/d, 
dan zou het anders gegaan zijll ... (18b) hebbell over heel Ncdcrlandstalig 
Belgic verspreid voor. (Vergelijk voor de irrealis in het algemeen ook de 
opmerking vanPaardekooper (1958: 98), gecileerd in 2.1.2.1.) 

Van de negen irrealiszinnen met gegoon + hebben uit de bandopnamen 
waren er zeven uil Holland-Utrecht afkomslig en twee uit het noordoosten, 
lerwijl de lolale aantallen gegoon-zinnen (met hebben of zijll) uil die gebieden 
lang niet zoveel uiLeenliepen: ze bedroegeo resp. 252 en 219. 

Op het eerste gezicht is het vreemd dat het oude hulpwerkwoord hebben, 
dat in het noordoosten in bet algemeen nog beboorUjk sterk staat, daar blijk
baar juist in irrealiszinnen zo zwak vertegenwoordigd is. Zelfs in de 
standaardtaal, waar hebbe,~ overigens is verdwenen, komt dit bulpwerk
woord in dal zinstype nog wei eens voor (zie 2.1.2.1.). Maar misschien heeft 
hel in het noordooslen nooit bestaan. Kern (1912: 108) signaleen het wei in 
"Laat-Mndl. en Vroeg-Nndl. tekslen" (zie 2.2.), maar die waren nu eenmaal 
vooral Vlaams, Brabants en Hollands. Misschien geven de modeme dialect
kaarten dus wei een oude taaltoestand weer. Maar dal zou uiteraard aIleen 
door nader hisloriscb onderzoek uitgemaakl kwmen worden. 

3.3.2.2.8. Type: bet gaat goed/slecht (g 6) 

In 3.3.2.1.1. heb ik menen te mogen aannemen dat in g 6 de betekenis van 
het werkwoord gaan geen gewicht in de scbaallegt. en dat hel gebruik van 
hebbell daar alleen veroorzaakt wordt door de irrealisbetekenis. Zo bezien is 
kaart 14 dus geen iHustratie van het hebben- en zijn-gebruik in hel type het 
goot goed/stecht. 

In de literatuur heb ik dit type maar twee keer vermeld gevonden. De Bont 
(1962: 432) geeft een voorbeeld. en weI met hebben. Ter Laan (1929: s.v. 
goan) vermeldt: "'I Het Laank goud goan naast ' t Is laank goud goan". Maar 
uit het feit dat dit lype niet meer voorkomt in Ter Laan (1952) mag misschien 
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opgemaakt worden dat het verschil met de standaardtaal inmiddels verdwenen 
is. 

Ben duidelijke voorkeur voor zijn tekent zich in ieder geval af in de 45 
voorbeelden van dit type die ik in de bandopnamen yond. Slechts vier hiervan 
hadden het hulpwerkwoord hebben; ze waren afkomstig uit Ferwerd B 7, 
Kropswolde C 151, Vaassen F 129 en Stellendam I 22a. Het gebruik van zijn 
(41 voorbeelden) kwam verspreid voor over het hele gebied waarvan opna
men beschikbaar waren. 

3.3.2.2.9. Andere gevallen 

In deze slotparagraaf inventariseer ik allereersl de Ijleratuurvenneldingen die 
een min of meer algemene regel voor hel gebruik van hebben en zijn bij 
gegaan bevatten. Daama volgen enige andere opgaven over zinstypen die in 
de literatuur meer dan eenmaal worden venneld en hier nog niet aan de orde 
geweest zijn; verder een paar gegevens uit de bandopnamen. 

Ter Laan (1952: s.v. goan) geeft voor het Gronings: "Goan, als handeling 
opgevat, wordt met hebben vervoegd. Dokter het loonk over heur goan. De 
vrijerij het alloonk goan. 't Gerucht het goan, dat ... " (deze voorbeelden ook 
al in Ter Laan (1929)). 

Overdiep (1940: 168) noemt voor het Katwijks "hebben gebruikelijk, bij 
het werkwoord gaen wanneer het met een bepaling van den tijdsduur is 
verbonden: Wij hadden al 'n poos egaen, toe ... En we hadden gien half uur 
egaen, ofhij zei ... ". 

Pauwels (1958: 361) vermeldt voor het dialect van Aarschot P 25: 
"Werkw. komen en gaan: normaal met zijn vervoegd.( ... ). Met de betekenis 
"aan huis komen" worden ze met hebben vervoegd: ... .ik heb daar veel 
gekomen, gegaan". 

Vanacker zegt dat in Aalst 061 het werkwoord gaan met zijn vervoegd 
wordt "wanneer een bepaling van het verbum een plaats aanduidt, die het 
begin of het doel is van het gaan"; zonder een dergelijke bepaling wordt 
hebben gebruikt. Voorbeelden: "ze zijn naar Gent gegaan" en "deze machine 
heeft al goed gegaan" (1948: 20). 

In 3.2. is venneld dat goon als hulpwerkwoord (in infinitiefvorm vaar een 
andere infinitief, b.v. ik ben het goon halen) in ouder Nederlands een voor
keur voor hebben vertoonde. Van deze voorkeur zijn of waren in de dialecten 
nog sporen te vinden. Vermeldingen van goon in deze functie met hebben trof 
ik aan in Boekenoogen (1897: LXX) voor het Zaans van rond de eeuwwisse
ling, in Cornelissen en Vervliet (1899-1903: s.v. hebben) voor het Antwerps 
uit dezelfde tijd, maar ook in De Bont (1962: 432) voor het Kempenlands van 
een halve eeuw later. Ook in een viertal bandopnamen (van Medemblik E 14, 
Haarlem E 97, Poortugaal K 45 en Nunspeet F 111) yond ik dit gaan met 
hebben. Hoe vaak gaan in deze functie in de bandopnamen met zijn voor
kwam, is niet uitgezocht. WeI is er een literatuurvermelding hiervan voor 
Gent I 241 in Lievevrouw-Coopman (1950: s.v. goon). 
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Behalvc bij hel wcrkwoord sclwolgaafl. dat ook in de standaardtaal met 
Jaebben vcrvocgd wordt (zit 3.1.1.), wordL dialectisch oak bij naarloplin 
school goan (met dezelfde betekenis. dus 'lccrling op cen school zijn ') heb
ben gebruikt. lk hcb het in de bandopnamen voj dikwijJs aangctroffcn. ver
sprcid over het hele laalgcbicd, maar hob de gcvallcn nieL geteld. 

In zuidclijkc dialectcn kan goon o.a. gebruikl worden met de bcLekcnisscn 
'rijzeD' (van dceg afhier) en 'verkochl worden (VOOT cen bcpaalde prijs)'. 

Het type het brood hee/llis nog niet gegoon wordt meL hebben vcrmeJd 
VooT het HageJands van cen eeuw gelcdcn (Tuerlinckx. 1886: s. v. goan); mel 
zjjn voor het Westvlaams (De Bo 1892: s."'. goan) en hetdialect van hel Land 
van Waas (Joos 1900: s.v. gaan) uil dczelfde tijd. voor hel Leuvcns van een 
halve ecuw later (Goemans 1954: s.v. gaan) en voor hel tegenwoordige 
dialect van Sittard Q 20 (Schelberg 1979: s.v. gaon). 

Het type alles is nogal duur gegaan word! aileen met zijn opgegevcn, en 
wei voor het Antwerps (Comelissen en Vervlie! 1899-1906: s.v. gaan) en het 
dialect van het Land van Waas (Joos 1900: s.v. gaan) van rond de ccuwwisse
ling, a1sook voor hel Leuvens (Goemans 1954: s.v. gaan) en voor de diaIec
ten van hel noordwesLen van de Kempen in later lijd (Goossenaerts 1956-
1958: s.v. gaan). 
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4. vergeten 

4.1. Standaardtaal 

4.1.1. Woordenboeken, grammatica's e .d. 

Over het gebruik van de hulpwerkwoorden hebben en zijn in de voltooide 
tijden (actief) van het werkwoord verge ten in de hedendaagse standaardtaal is 
in diverse bronnen meer of minder uitgebreide informatie te vinden. 

Helaas laten de twee grootste moderne woordenboeken de gebruiker in de 
steek. Van Sterkenburg-Pijnenburg (1984) geeft "h./i. vergeten" zonder erbij 
te vermelden wanneer de beide hulpwerkwoorden gebruikt worden; in de 
voorbeelden met een voltooide tijd komt (toevallig) alleen hebben voor. Van 
Dale (1984) vermeldt aan het begin van het artikel vergeten: " ... heeft en is 
(1. en 2.) vergeten". Er worden zes betekenissen onderscheiden; men zou nu 
kunnen conc1uderen dat zijn in de eerste en tweede betekenis wordt gebruikt, 
hebben in de andere. Dat kan echter niet de bedoeling zijn: bij de eerste 
betekenis ("uit de herinnering, het geheugen verliezen ... ") wordt inderdaad 
alleen een voorbeeld met zijn gegeven ("ik ben mijn Grieks vergeten"), maar 
bij de tweede betekenis ("verzuimen te doen, te noemen enz.") staan twee 
voorbeelden met hebben ("ik heb vergeten geld mee te nemen" en "je hebt 
mevrouw B. verge ten") en een met zijn ("ik ben vergeten (liet na) u te 
zeggen, dat. ... "). Bovendien wordt een vierde betekenis genoemd ("verzui
men mede te nemen, laten liggen"), waarbij inderdaad alleen hebben-voorbeel
den worden gegeven, maar waarvan men zich afvraagt wat het wezenlijke 
verschil met de tweede betekenis is. De informatie die geboden wordt, is dus 
onduidelijk. 

In de andere bronnen die ik voor het hedendaagse Nederlands geraad
pleegd heb, is bijna altijd te vinden dat vergeten met hebben eo zijn vervoegd 
wordt, meestal met de expliciete of impliciete (d.m.v. voorbeelden) toevoe
ging dat de keuze van hel hulpwerkwoord bepaald wordt (of althans bepaald 
hoort te worden) door de belekenis. 

Het is daarom van belang eerst vast te stellen welke betekenissen van 
vergeten in dit verband onderscheiden moeten worden. Ik zie daarbij af van 
zich (zelf) vergeten, waarover geen twijfel bestaat dat het met hebben ver
voegd wordt. Voor hel overige gaal het om twee (hoofd)belekenissen, die ik 
het uitvoerigst en duideiijkst omschreven vind in Kern (1912). De auteur 
geeft bij de behandeling van het werkwoord vergeten op p. 79-80 eerst een 
groot aantal voorbeelden uit het Middelnederlands, waarvan hij er sommige 
van een sterretje voorziel. Hij vervolgt dan: "In al de met eeo sterretje 
gerekende gevallen zou men tegenwoordig zijn gebruikcn, in de overige 
hebben. Laatstgenoemde omschrijving is nu het perfektum enz., hij duidt aan 
dat men ergens niet aan gedacht of het verzuimd heeft, en is vaak van een 
infinitiefvergezeld ofverondersteh er een, b.v. zijn vermaningen heb ik nooit 
vergeten (= z.v.h.i. mij altijd herinnerd), ik had mijn paraplu vergeten (nl. 
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mee le nemen), toen hij kermisgevingen rondstuurde, heeft hij om vergeten 
(= vergelen ons een kennisgeving te sluren); we hadden het hem vergeten Ie 
vertellen of we hadden vergeten het hem te vertellen ( ... ); eerstgenoemde is 
presens enz. en wil zeggen dat men zich iets niet herinnert of er niet meer aan 
denkl, b.v. je gezicht herinner ik me, maar je naam ben ik vergeten; ik was 
vergeum, hoe hij heette; benje de vermaningen vanje vader nu at vergeten? 
spreek niet meer over die vergissing: die ben ik allang verge ten". 

Het enige wat me in deze uiteenzeuing met meteen duidelijk lijkt, is het 
verschil tussen de voorbeelden zijn vermaningen heb ik Moit vergeten en ben 
je de vermaningen van je vader flU al verge ten? , vooral omdat Kern ter 
omschrijving van het eerste 'zich herinneren' gebruikt, wat ook gebruikt 
wordL voor de categorie waarLoe hellweede voorbeeld behoort. Als ik de 
bcdoeling van de auteur goed begrijp, kan het eerste voorbeeld omschreven 
worden als 'zijn vennaningen heb ik nooit vergeten ter harte te nemen' of' ik 
heb er alLijd aan gedachL mel zijn vermaningen rekening te houden', dus - net 
als in de andere voorbeelden van de eerste categorie - met een infmitief als 
aanvulling, die uildrukl wat men mel hel object vergeten heeft te doefl. Dillaal 
overigens onverlet dat zijn vermanillgen Iteb ik nooil vergeten 66k toL de 
tweede categoric kan behoren en dan omschreven kan worden als 'zijn verma
ningen ben ik nooit uil mijn geheugen kwijlgeraakt' (zie hierover verder 
4.1.2.). Het is trouwens niel moeilijk meer (en duidelijker) ambigue zinnen te 
bedenken (voorlopig even afgezien van de vraag welk huJpwerkwoord daarin 
gebruikt kan worden). b.v. Ik heb/ben de datum vergeten (= 'Ik heb de da
tum niet boven de brief gezel' en 'lk weet de datum niet meer') of lk heb/ben 
mijn grootvader helemaal vergeten (= 'lk heb bern vergeten op le bellen, nog 
eens in tc schcnken. enz. enz.· en 'Ik heb geen herinnering meer aan hem'). 

Ret bovenstaande samenvattend. zou ik het door Kern - en v66r en vooral 
na hem door vele anderen - gemaakte belekenisonderscheid 7.A) kort en duide
lijk mogelijk ais voIgt willen omschrijvcn: vergeten 1= 'cr niet aan denken te 
...• ; vergeten II = 'uil bet geheugen kwijtraken·. 

Inzake bet gebruik van hebben en zijn in de vollooide tijden van vergetell 
in deze lwee betekenissen worden in de door mij geraadpleegde bronnen voor 
de 20e-eeuwse standaardtaal de volgende posiLies ingenomen: 
(1) bij belekenis 1 alleen hebben, bij betekenis II aLleen zijn; 
(2) bij betekenis 1 hebben en zijn. bij betekenis II alleen zijn; 
(3) bij beide betekenissen hebben en zijn. 

Geschematiseerd weergegcven: 

1 II 
(1) bV*z *bVz 
(2) h Iz *bVz 
(3) h Iz h/z 

TOl groep (1) behoren verreweg de meeste brannen. Hel gaat hier om 
woordenboeken, grammatica's, lecrboeken voor anderstaligen, taalgidsen 
e.d. Er zullen zeker nogmeer bronnen toe behoren dan de bier opgesomde: 
Koenen (1974). Kramers (1977). Den Hcrtog (1897: 189). Rijpma en 
Schuringa (1958: 187 en 1968: 132). Van den Berg (1964: 113), Van der 
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Meer (1923: 67), Charivarius (1943: 24), Heidbuchel (1962: 62 en 166), 
Galle (1967: 70-71), Moerdijk en Sluirner (z.j.: 36). 

Tot groep (2) reken ik alle bronnen waarin het gebruik van zijn in beteke
nis I ten minste als bestaand erkend en niet als 'fout' afgekeurd wordt. Ik 
kom dan tot de volgende inventarisatie: De Rooy en Wik6n Bonde (1971: 
115), Van Es en Van Caspel (1974: 40-43), Verschueren (1979), ANS 
(1984: 522), Huijgen en Verburg (1987)1). 

De eerste twee bronnen vermelden zijn in betekenis I als spreektaalver
schijnsel. Van Es en Van Caspel geven ook een interessante verklaring voor 
het toenemende zijn-gebruik in betekenis I: "In de verbinding met zijn steekt 
niet de angel van de schuld, die weI pijn kan doen in de verbinding met 
hebben. Wanneer men in gesproken taal beweert: ik was (ben) verge ten tegen 
u te zeggen dat hij wat later zou komen - dan zondigt men eigenlijk tegen de 
officiele syntactische regel, maar het kan zijn dat men de schuld wil 
verbloemen. Nog duidelijker blijkt dat door invoeging van het modale hulp
werkwoord moeten: Ik was (even) vergeten dat ik tegen u moest zeggen, dat 
etc. Vergelijk: Het was mij doorgegaan, het was me ontgaan - als vergoe
lijkende onpersoonlijke omschrijvingen voor "ik heb het vergeten, te doen" 
(= ik heb bet verzuimd). En die modale overweging kan de doorslag geven 
bij hel voorzichtig informeren naar een 'verzuirn' van de. gespreksparbler, 
zonder bern bij voorbaat Ie willen kwetsen: Waren jullie soms verge ten mij 
tijdig le waarschuwen? - in plaats van: Hebbenjullie vergeten, etc. Maar nog 

1) Ik zou waarschijnlijk niet aan het voor kinderen bedoelde Basiswoordenboek van de 
Nederlandse taal (Huijgen en Verburg 1987) gedacht hebben, als vergeten er niet in 
vergeten was. Dat stond nl. in een stukje in Het Parool van 2.6.'87, dat mijn collega Har 
Brok zo vriendelijk was voor mij uit te knippen - waarvoor ik hem hartelijk dank. De 
heer Rik Schutz van Van Dale Lexicografie bv deelde mij schriftelijk mee wat er s.v. 
vergeten in het Basiswoordenboek had moeten staan - waarvoor mijn dank ook naar hem 
uitgaat.1k neem aan dat er nog in 1987 een bijdruk van het woordenboek is verschenen die 
op dit punt gecorrigeerd is, zodat mijn vermelding ook bibliografisch klOpl 

In het stukje in Het Parool stond nog iets anders wat ik graag in deze toch allange 
voetnoot vermelden wil. Ik citeer: "Het gemis van vergeten werd ontdekt door journalist 
Bernard van Dijk, die een recensie over het woordenboek moest schrijven voor het Nieuws
blad in Tilburg. "Een gouden vondst van mij, dat ik ontdekt heb dat ze het woord vergeten 
zijn vergeten", zegt hij blij. "Ik ontdekte het doordat ik aan het uitzoeken was welke 
werkwoorden je met ben en met heb kan vervoegen. Toen ik had gekeken naar ik heb 
gelopen en ik ben gelopen, kwam ik op vergeten. Ik was benieuwd hoe ze dat er in hadden 
gezet. Het moet namelijk zijn: ik heb vergeten. Zo leerde je het veertig jaar geleden. Maar 
het stond er niet eens in". 

Dit is een fraai voorbeeld van hoe er (veelal) over taalnormen wordt gedacht. Wat je 
veertig jaar geleden leerde is (nog steeds alleen maar) goed. Oat de heer Van Oijk veertig 
jaar geleden leerde dat alleen ik heb vergeten goed is, is overigens uiterst onwaarschijn1ijk 
(zie 4.2.), maar het is weI te reconstrueren hoe hij tot deze gedachte komt: zijn wordt 
steeds meer gebruikt waar volgens 'de regel' alleen hebben kan, dus zijn is dan fout, dus 
zijn is altijd fout, dus alleen hebben is goed. 

Het is dan jammer dat de heer Van Dijk, in zijn hierboven als citaat weergegeven 
woorden, zelf "zijn verge ten" gebruikt - zelfs in betekenis I. Maar dat klin aan de Parool
journalist liggen. 
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moeilijker ligl de kwestie als de vraag betrekking heeft niet zozeer op een 
daad van de aangesprokene in bet verleden, maar op iets wat de spreker zelf 
gezegd of gedaan heeft en wat gold als een onderlinge afspraak. Vergelijk: 
Zijn jullie soms vergeten. wat ik gisteren met jullie heb afgesproken? 
Daarnaast zou: "Hebben jullie vergeten. etc." een directer en scherper verwijt 
inhouden - omdat "vergeten" dan betekent: "niet denken aan", wat dan wel
licht niet opzettelijk hoeft gebeurd te zijn, maar wat toch wei als een "ver
zuim" kan worden aangemerklln deze modale sfeer is wisseling van zijn en 
hebbell begrijpelijk maar ook wei aanleiding tot niveUering van hel "zuivere" 
taalgebruik"(1974: 41-42). 

De andere drle - latere - bronnen geven geen stilistische specificatie; ze be
schouwen vergetell zijll in betekenis 1 blijkbaar (at) als 'gewoon Nederlands'. 

Tot groep (3) kunnen we Honselaar (1987) en het WNT rekenen. Honse
laar zegt dat de ANS met het vennelden van hebben en zijn bij betekenis I 
"een realistischer weergave van bet feitelijke gebruik (geeft) dan de traditio
nele grammatica's", maar vindt dat hebben 66k bij betekenis II kan optreden 
(61). Hij geeft ook een voorbeeld, nl.: ik heb mijn heLe Leven de naam van die 
taalkundige vergelen (62). Voor mij is dit voorbeeld echter nauwelijks bewijs
krachtig, omdal ik deze zin ongrarrunaticaal of ten minste 'twijfelacbtig' vind. 

In het WNT lezen we in het recente artikel vergeten (XIX, k. 2089): ''Uit 
het behandelde lit. materiaal blijkt Levens dat het gebruik van zijn als hulpww. 
van den verI. [?JdR] tijd naasl hebben, vooral vanaf de 19de eeuw in zwang 
koml, zonder dat daarbij een beteekenisonderscheid op te merkell valt" [cursi
vering van mij. JdR]. Ais bet laatste waar is, moet het dus al voor 1921 
(verder gaat het WNT irnmer.s niet meer) en vroeger gelden. Oat leek me niet 
zo waarschijnlijk, gezien de communis opinio die tot 1970 in de bronnen 
beers£e: betekenis I vereist hebben, betekenis II zijn. 

lk heb daarom niet aileen de in het betrokken WNT -artikel voorkomende 
citaten met voltooide tijden (actief) van vergetell gecontroleerd, maar met toe
stemming van de hoofdredacteur van het WNT in Leiden ook bet 'uitgescho
len materiaal ' (citaten die niet in bet artikel verwerkt zijn) aan een kritische 
bescbouwing onderworpeo. lk kan tot geen andere conclusie komen dan dat 
er weI eeo beLekenisonderscheid op te merken valt, in zoverre dal zijn (in het 
WNT-materiaal) uitsluitend in bctekenis II gebruikt wordt. Ten bewijze daar
van geef ik bier in verkorte vonn alle citaten met zijn die ik in het uitgeschoten 
materiaal heb aangettoffen. voorzien van de in bet WNT gebruikelijke bron
aanduiding: 

"at heeft hij ( ... ) slagen gekcegen, dat is bij aanstonds vergeten", Valentijn 0.-
1.,11,1,299 a [1726]; 
"het Grieksch, waarvan hij met veel vergeten wa.s", Fokke, B.R. 3,5 [1802]; 
"hij was ( ... ) vergeten, dat hij aan Machtildis huide gezworen had", ibid., 
195 [1803]; 
"alsof bij ( ... ) zijne moedertaal vergeten was - en in zijne geboortestad ( ... ) 
de naam der straten vergeten was", Loosjes, Bronk. 4, 294 [1807]; 
"zijne moedertaal ( ... ) die hij ( ... ) vergeten was", Haafner, Ceilon, 227 
[1810]; 
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"Hemel" sprak zy "ik was het reeds vergeten! Ik ben hier gekomen om mijn 
naaikussen te halen", Conse., Gierigaerd [1852]; 
"Dat kind moet reeds veel vergeten zijn" ( ... ) "Overigens hij kent de methode 
niet"", Loveling, Sophie, 279 [1885]; 
"en hij nog niet hare bedreiging van heengaan verge ten was", ibid. [1885]; 
"gij - of ik, dat ben ik vergeten", V. Lennep, Kl. Zev. 2, 134 [1886]; 
"Ik bewonder uw geheugen, ik was u vergeten", Couperus, E. Vere, 1,76 
[1889]; 
"Ik ben alle lessen weer vergeten", V. Berken, Dochters v.d. Gen. 9 [1897]; 
"Ben je Holland vergeten? ( ... ) was ik Holland niet zoo vergeten, als jij ( ... ) 
in vier jaren vergeten bent!", Couperus, Kl. Z. 1, 199 [1901]; 
"omdat men in Sambas zelf de afstamming vergeten was", Snouek Hurgronje 
Ambt. Adv. 646 [1901]; 
"alsof ze die ziekte van haar alweer bijna vergeten ( ... ) was" Robbers, Gel. 
Fam. 315 [1909]. 

Dat in het WNT -materiaal hebben behalve bij betekenis I ook bij betekenis 
II voorkomt, zelfs bij auteurs die daar ook zijn gebruiken, b.v.: 

"Sedert heb ik nooit meer aen het kleine Liesken gedaeht, en het kind heeft 
my ongetwijfeld even diep vergeten", Conse., Baes Gansend. 6 [1850] 

doet hier niet ter zake. Dat het oude, bifunetionele hebben (zie bovenstaand 
citaat uit het WNT-artikel vergeten (k. 2089) en vergelijk verder 4.2.) in 
ieder geval in de hele 1ge eeuw als zodanig voortleeft, is niet verwonderlijk. 
Het gaat er hier om, dat het nieuwe zijn - althans in de door het WNT bestre
ken periode, althans in de aanwezige citaten - alleen bij betekenis II gebruikt 
wordt. 

De beide bronnen waarin beweerd wordt, dat in het Standaard-Nederlands 
van nu, of zelfs van voor 1920, zowel hebben als zijn bij vergeten in beteke
nis I en II gebruikt worden (resp. Honselaar (1987) en het WNT), hebben dat 
dus niet overtuigend aangetoond. Zoals uit de volgende paragrafen zal blij
ken, hebben ze echter voor de standaardtaal anno 1987 in principe toeh 
gelijk.l) 

4.1.2. Het Thesaurusmateriaal 

4.1.2.1. Het materiaal en het daarop verrichte onderzoek 

Het door mij verzamelde Thesaurusmateriaal bestaat uit 780 citaten waarin 
een voltooide tijd (actief) van het werkwoord vergeten voorkomt. Het materi-

I) Terloops signaleer ik hier de terloopse vennelding in Hoekstra (1984: 294-295, noot 
62): 'There are some transitive verbs which may select both hebben and zijn. Examples are 
vergeten and volgen. It is traditionally claimed that a difference in meaning determines the 
choice between hebben and zijn. Vergeten hebben is argued to mean 'have failed to do', 
whereas vergeten zijn would mean 'not know anymore'. In spite of explicit instruction 
concerning this distinction in schools, the actual use of this distinction does not reflect 
this." Hoe de "actual use" dan weI is, vermeldt de auteur dus niet; hij kan zich zowel bij (de 
hier onderscheiden) groep (2) als bij groep (3) aansluiten. 
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aaI is aikomstig uit boeken die, voorzover kon worden nagegaan, vcrscbenen 
zijn in de jaren zeventig en tachtig van deze eeuw. (De terminus post quem 
was niet precies te bepalen, omdal niet in ieder boek bet jaar van verschijnen 
vermeld was; bovendien ging bel in enkele gevallen om herdrukken van 
vroegere publikaties.) 

Van deze citalen nOleerde ik de volgende gegevens: 
1. hel gebruikte hulpwerkwoord; 
2. de bctekenis van vergeten; 
3. de grammaticale vorm van datgene waarop vergeten betrekkinghad; 
4. het al dan niel voorkomen van "ooit; 
5. de nationaliteit van de auteur(s); 
6. de stilistische categorie waartoe de bron behoorde. 

Het eerste van deze gegevens zal zonder meer duidelijk zijn. Ter 
toelichting van de overige diene het volgende. 

ad 2. Wat de betekenis betreft maakte ik onderscheid tussen 'zich 
verge ten " 'bctckenis 1', 'betekenis II' (beide zoals in 4.1.1. omschreven) en 
'onbeslisbaar'. 'Zich vergeten' kwam maar twee keer voor. In de meerder
heid van de gevallen was het niet al te moeilijk om le kiezen tussen betekenis I 
en n. In cen minderheid van de gevaUen kostte dit wei enige moeile, maar 
meende ik toch een keuze te kunnen maken. Zo b. v. in: 

"In mijn opwinding bij het fotograferen had ik het voorschrift vergeten: 
'na gebruik onverwijld opladen "'. (Leonard Huizinga, Prins Adriaan en prins 
Olivier,p. 110) 

Op zichzelf beschouwd zou hier de omschrijving passen: 'was bet 
voorschrift ... uit mijn geheugen verdwenen'; in de gegeven context leek het 
me echter beter een aanvullende infmiticf aan te nemen: 'had ik het voorschrift 
... verge ten toe te passen' (betekenis I). 

Het omgekeerde deed zich voor bij: 

"toen ik voor het eerst op mijn horloge keek was het al half negen. Ik 
dacht toen: Ik bel Sonja over een kwartier wei op. Maar ik ben het weer verge
ten, ik raakte in gesprek met de secretaresse van meneer Van Belt". (J.M.A. 
Biesheuvel, De steen der wijzen, p. 28). 

Op het eerste gezicht lijkt hier de omschrijving: 'Ik ben vergeten Sonja op 
te bellen' voor de hand te liggen; vooral het woord weer gaf mij echter 
aanleiding te kiezen voor: 'het is weer uit mijn geheugen verdwenen' 
(betekenis II). 

Er bleven een aantal gevallen over waarin ik geen keus kon maken. Zo 
b.v. in: 

"Het theoretisch vertoog dal die praktijk begcleidde en dat naast een recht
vaardiging van zijn optreden er ten dele ook een verklaring van inhield is men 
even weI vergeten". (Ernst Hueting, Frits de Jong Edz. en Rob Ney, I k moet, 
het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieler Jelles Troelstra, p. 
131). 
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Zonder meer context is niet uit te maken of men het theoretisch vertoog 
verzuimd heeft te vermelden (betekenis I) of dat men het zich niet meer 
herinnert (betekenis IT). Ik heb in gevallen ais deze niet de moeite genomen in 
de bron naar verdere context te zoeken. Het is ook de vraag of dat altijd 
geholpen zou hebben. In: 

"Het vreemde is dat zij bij haar niet gepaard gaan met de opwinding die 
ons ertoe inspireert. 'Idi66t' zei ze tegen haar broertje, weI op het bekende 
toontje, maar zonder boos te zijn. En toen Janine constateerde 'nou ben ik iets 
vergeten' vulde Neeltje 'verdomme' aan, meer, denk ik, omdat het daar bij 
past dan omdat zij zich zo vreselijk ergerde. Een vloek dus zonder lading, van 
buiten af gelmiteerd." (Comelis Verhoeven, Een vogeltje in mijn buik, p. 
108). 

gaat het om een op zichzelf staande uitspraak, die zowel in betekenis I ('nou 
heb ik iets verzuimd te doen') als in betekenis IT ('nou weet ik iets niet meer') 
door 'verdomme' kan worden gevoIgd, en waarschijnlijk niet door meer 
context gedisambigueerd zou worden. 

In totaal kwam ik tot maar vijftien van dergelijke onbeslisbare gevallen. 
Het spreekt vanzelf dat ik hier of daar een verkeerde keus gedaan kan 

hebben, ook in gevallen die mij weI beslisbaar en zelfs niet moeilijk leken. 
Met name kan ik misleid zijn door het gebruik van het hulpwerkwoord: voor 
het normgevoel dat ik diep in rnijn hart koester, zou bij betekenis I 'eigenlijk' 
hebben en bij betekenis IT 'eigenlijk' zijn gebruikt moeten worden. Ik heb 
echter geprobeerd mij hierdoor zo min mogelijk te Iaten belnvloeden. Op 
grond van het grote aantal citaten waarover ik beschikte, geloof ik dat de op 
het Thesaurusmateriaal gebaseerde cijfers in elk geval een indicatieve waarde 
hebben. 

ad 3. "Datgene waarop vergeten betrekking had" is een wat vage om
schrijving, bedoeld om terminologische moeilijkheden te vermijden. Ik heb 
hier onderscheid gemaakt tussen: 
- een object in de vorm een nominale constituent (substantief, pronomen 
e.d.); 
- een object in de vorm van een bijzin (waarbij inbegrepen bijzinnen ingeleid 
door een relatief met ingesloten antecedent); 
- een infmitief met te, onderverdeeld in: 

- een infmitief die direct op vergeten ofhet daarbij behorende hulpwerk-
woord voIgt (hier 'contactinfmitief' genoemd): 

"wij hadden in onze dramatische zelfexpressie het woord 'hier' verge ten 
te zeggen" (Renate Rubinstein, Twee eendjes en wat brood, p. 168); 

- een infinitief die niet direct op vergeten of het daarbij behorende 
hulpwerkwoord voIgt (bier' afstandsinfinitief' genoemd): 

" ... vraag ik me altijd af waarom de regisseur vergeten heeft hem die 
wolfstandkronen op z'n hoektanden te zetten" (W.F. Hermans, Ik draag geen 
helm met vederbos, p. 62). 
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In een geval kwam datgene waarop vergeten betrekking had niet in het 
citaat voor, omdat het op de daaraan voorafgaande, Diel geprinte bladzij 
stond. In een ander geval werd vergeten intransitief gebruikt, n1. in: 

"Wij kunnen gewoon onthouden, gewoon verge ten, onthouden dat we 
onthoudcn hebben en onthouden dat wij vergeten zijn". (Comelis Verhoeven, 
Een vogeltje in mijn blllk, p. 155) 

In beide gevallen ging het om vergeten in betekenis 11 
De reden waarom ik deze gegevens noteerde, was dat ik veronderstelde 

dat er verband bestond tussen de grammaticale vorm van datgene waarop 
vergeten betrekking had - al dan niet in combinatie met de betekenis - en het 
gebruik van hebben en zijn. 

ad 4. Het al dan niet voorkomen van Moit noteerde ik omdat me was 
opgevallen, dat in zinnen met Moit meestal hebben werd gebruikt. 

ad 5. De nationaliteit van de auteur(s) - Nederlander of Belg (Vlaming) -
was bij bekende auteurs uiteraard geen problccm. In andere gevallcn bleek de 
nationaliteit met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkbeid vast te stellen op 
grond van de plaats van uitgave, het onderwerp e.d. Uiteraard was het de 
bedoeling door middel van dit gegeven een eventueel vcrschil tussen Noord
en Zuidnederlands inzake het hebbell- en zijn-gebruik op het spoor te komen. 

ad 6. De stilistische categorie waartoe de bron behoorde, noteerde ik om te 
kunnen nagaan of er verband bestond tussen bet gebruik van hebben en zijn 
en bepaalde lekstsoorten. De moeilijkheid was hier natuurlijk enerzijds bet 
vaststellen van categorieen, anderzijds het indelen in die calegorieen van de 
betrokken werken. 

Wat bet eerste betreft onderscheidde ik: 
- literair proza (afkorting: I): romans, verhalen e.d.; ook ander proza van 
auteurs die vooral als romanschrijver bekend staan, b.v. Maarten 't Hart, 
W.P. Hermans, Hubert Lampo (in de veronderstelling dat zij bij het beoefe
nen van Diet strikt-literaire genres hun hebben- en zijn-gebruik niet ingrijpend 
zouden wijzigen); 
- (populair-)wetenschappelijke teksten in ruime zin (atkorting: w): weten
schap, gepopulariseerde wetenscbap, journalistiek, essays, geschiedenis, reis
beschrijvingen e.d.; 
- ontspanningslectuur (afkorting: 0): detectives, streek- en familieromans, 
porno, jeugdboeken e.d. 

Wat de verdeling van de bronnen over deze drie categorieen betreft, kan ik 
aileen maar zeggen dat ik zo weloverwogen mogelijk te werk ben gegaan, 
maar dat ik daarbij zeker beslissingen zal bebben genomen die voor kritiek 
vatbaar zijn. 

4.1.2.2. Het resllltaat van het onderzoek 

Het resultaat van het onderzoek van het Thesaurusmateriaal in aantallen 
dtaten per onderscheiden categorie is te vinden in tabel 23. De daar gebruikte 
atkortingen zuBen na de in 4.1.2.1. gegeven toelichling weI duideUjk zijn. 
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hulpww. betekenis gramm.vorm nooit nationaliteit stil.cat. 

h227 1233 nom. 547 +nooit 18 N639 1396 
z 553 11530 bijz. 118 -nooit 762 B 141 w231 

zich v. 2 contactinf.38 0153 
? 15 afstandsinf.75 

1 
? 1 

Tabe123 
Aantallen citaten per categorie in het Thesaurusmateriaal voor vergeten (N= 780) 

Bij het combineren van de in tabel 23 vennelde categorieen is het allereerst 
interessant om na te gaan - in aansluiting bij 4.1.1. - welke hulpwerkwoor
den in welke mate bij welke betekenis gebruikt werden. De cijfers zijn te 
vinden in tabel 24. 

bet. 1 bet. II zich v. ? 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

h 145 62 75 14 2 100 5 33 
z 88 38 455 86 0 0 10 67 

Totaal 233 100 530 100 2 100 15 100 

Tabel24 
Hulpwerkwoord en betekenis in het Thesaurusmateriaal voor vergeten (N=780) 

Het blijkl dat de hulpwerkwoorden hebben en zijn beide gecombineerd 
worden met vergetel1 in betekenis I en II. dal betekenis II echter een uitgespro
ken voorkeur (86%) heeft voor zijn, en dat betekenis I een minder uitgespro
ken voorkeur (62%) heeft voor hebben. 

Inzake het eventuele verband tussen het gebruikle hulpwerkwoord en de 
grammaticale vorm van datgene waarop vergeten betrekking heeft, kunnen 
we allereerst vaststellen: een nominale constituent komt in het materiaal voor 
bij vergeten in betekenis I en II, een bijzin aileen bij betekenis II en een 
infinitief op een uitzondering na aIleen bij betekertis I. Die ene uilZOndering is: 

''Dorian is watjonger dan ik, smaller. Ik ben me bewust van mijn leeftijd. 
als ik naar haar kijk. Ik was vergeten daarop te letten zolang ik aneen met 
Martha was." (Anja Meulenbelt. Alba, p. 58) 
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die ik tot betekenis II gerekend heb, omdat ik de zin met verge ten interpreteer 
als: 'het was uit mijn geheugen verdwenen = ik was het ontwend geraakt om 
op mijn leeftijd te letten" (er is de ik-figuur iets overkomen), maar de 
interpretatie 'ik had er niet aan gedacht om op mijn leeftijd te letten' (de ik
figuur heeft iets verzuimd) is niet ondenkbaar; misschien kunnen we hier 
spreken van een contaminatie. 

Deze verdeling in het materiaal is ongetwijfeld niet toevallig: je kunt je 
paraplu of de woorden van een liedje vergeten hebben of zijn (nominale 
constituent met resp. betekenis I en II), maar ik ben vergeten dat ... kan ik me 
alleen met betekenis II, ik heb/ben vergeten te '" alleen met betekenis I voor
stellen. 

Er lijkt nu een lichte tendentie te bestaan, dat de grammaticale vorm die 
typisch is voor een van de beide betekenissen, het gebruik bevordert van het 
hulpwerkwoord dat voor die betekenis (het meest) typisch is. De cijfers die 
hierop wijzen zijn te vinden in tabel 25. 

bet. I + nom.obj. bet. n + nom.obj. bet. 1+ info bet. n + bijz. 

abs. % abs. % abs. % abs. % 
h 70 58 65 16 75 67 10 9 
z 51 42 345 84 37 33 107 91 
Totaal 121 100 410 100 112 100 117 100 

Tabel25 
Hulpwerkwoord en betekenis gecombineerd met de grammaticale vorm van datgene waarop 

vergeten betrekking heeft, in het Thesaurusmateriaal voor vergeten (N=760) 

Betekenis I komt in het algemeen meer met hebben dan met zijn voor. De 
percentages voor het hele materiaal (label 24) zijn resp. 62 en 38. Deze 
voorkeur vooe hebben is wat grater als vergetenmet cen irrfmitief gecombi
neeed is (alleen bij betekenis I magelijk); dan zijn de percentages resp. 67 en 
33 (tabel 25). Is er cell nominaal object (bij beide betekenissen mogelijk), dan 
is de voorkeur voor hebben minder uitgesproken (58% tegen 42%) dan in hel 
totale materiaal. 

Betekenis n komt in het algemeen meer met zijn dan met hebben voor. De 
percentages voae het hele materiaal (tabel 24) zijn resp. 86 en 14. Deze 
voorkeur voor zijn is wat groter als vergeten met een bijzin gecombineerd is 
(allcen bij betekenis 11 magelijk); dan zijn de percentages resp. 91 en 9 (label 
25). Is er een nominaal object (bij beide betekenissen mogelijk), dan is de 
voorkeur va or zijn iets minder (84% tegen 16%) dan die in het tOlale mate
riaal . 

Wat de infinitief bij betekenis I betteft, is in tabel 26 een uitsplitsing 
gemaakt naar contact- en afstandsinfinitieven. 
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h 
z 
Totaal 

contactinfmitief 

abs. % 
29 76 
9 24 

38 100 

Tabe126 

afstandsinfmitief 

abs. % 
46 62 
28 38 
74 100 

Hulpwerkwoord en infinitief bij betekenis I in het Thesaurusmateriaal voor vergeten 
(N=112) 

De bij betekenis I aanwezige voorkeur voor hebben hoven zijn blijkt bij een 
contactinfinitief duidelijk groter te zijn (76% tegen 24%) dan bij een afstands
infmitief (62% tegen 38%). Deze voorkeur zou verklaard kunnen worden 
door het feit dat bij deze woordvolgorde duidelijker uitkomt dat de infinitief 
bij vergeten hoort en betekenis I zich dus duidelijker manifesteert. 

De bijwoordelijke bepaling nooit kwam in 18 zinnen van het Thesaurus
materiaal voor, waarin vergeten steeds betekenis II had. Dit laatste moet toe
val zijn: een zin als Ik heb nog nooit mijn paraplu in de trein vergeten (bet.!) 
lijkt mij althans volkomen normaal. (Ret is natuurlijk wel zo, dat blijkens 
tabel23 betekenis II in het algemeen veel frequenter is dan betekenis I.) Van 
de 18 zinnen bevatten er 14 het hulpwerkwoord hebben (78%) en 4 zijn 
(22%). Aangezien bij betekenis II in het hele materiaal slechts in 14% van de 
gevallen hebben voorkwam (zie tabeI24), moeten we constateren dat nooit in 
sterke mate het - voor betekenis II afwijkende - gebruik van hebben bevor
dert. 

Als verklaring zou kunnen gelden dat vergeten hebben als perfectum, maar 
vergeten zijn als presens te be schouwen is, zoals Kern (1912: 80) zegt 
(geciteerd in 4.1.1.). Ik ben het vergeten is immers te vervangen door 'ik 
weet het niet meer', 'ik bevind me nu in een toestand van niet-weten'. Het 
gaat bier uiteraard om het presens als werkwoordstijd die aangeeft: "de wer
king is in het verleden begonnen en duurt op het moment van spreken nog 
voort" (ANS 1984: 458) en niet: "de zin drukt een herhaalde werking uit" 
(ibid.) In het eerste geval is vervanging van niet door nooit onmogelijk (*Ik 
weet het nooit (meer), in het tweede is nooit wei mogelijk (Ik weet het nooit 
= 'Ik weet het geen enkele keer' (b.v. 'telkens als het me gevraagd wordt'». 

Volgens deze redenering heeft Ik ben het vergeten presentische toestands
betekenis, wat toevoeging van nooit (= 'geen enkele keer, op geen enkel mo
ment') uitsluit (zoals Ik ben nooit ziek ook alleen herhalingsbetekenis kan 
hebben).lk heb het vergeten heeft dan echter perfectische1

) handelingsbeteke
nis en is wei met nooil te combineren ('ik heb het op geen enkel moment uit 
mijn geheugen verloren '). 

1) De term 'perfectisch' betekent hier 'a1s van de werkwoordstijd perfectum' en is uiteraard 
niet gelijk aan 'perfectief, een aspectsaanduiding die juist eerder op de andere betekenis van 
toepassing is. 
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De opvatling van Ik ben het vergeten als presens elimineert ook - het zij 
bier Lerloops opgemerkl- de onregelmatigheid, dat een transitief werkwoord 
ais vergeten met zijn vervoegd zou worden. Ik ben he! vergeten is dan op te 
vatten als een combinatie van het koppelwerkwoord zijn met een adjectief, 
zoals in Ik ben het beu, waar weI eeo object mogelijk is (oorzakelijk voor
werp; zie ANS 1984: 858-859). 

Dat zinnen als Ik ben het naoit vergeten 66k voorkomen, wijst erop dat de 
bier gegeven analyse niet voor alle taalgebruikers geldt. Maar het feit dat heb
ben in zinnen met naoit (met betekenis II) zo duidelijk in de meerderheid is, 
zal weI op deze manier verklaard moeten worden. 

Om Le kunnen nagaan of er verband bestaat tussen het gebruik van de beide 
hulpwerkwoorden bij de beide betekenissen en wat ik gemakshalve de 
nationaJiteit noem (Nederlander of Vlaming) is tabel 27 opgesteld. 

bet.l/h bet. I I z bet. II I h bet. II I z 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Nederlanders 118 81 72 82 59 79 375 82 
Vlamingen 27 19 16 18 16 21 80 18 

Totaal 145 100 88 100 75 100 455 100 

Tabe127 
N ationaliteit en betekenis gecombineerd met hulpwerkwoord 

in het Thesaurusmateriaal voor vergeten (N=763) 

Hel aantal citaten van Nederlanders in hel totale materiaal bedraagt 639, dat 
van Vlamingen 141 (Label 23); in percentages: 82% tegen 18%. Uit Label 27 
blijkt dat deze percentages vrijwel gelijk blijven als we het materiaal 
uitsplitsen naar de betekenis en hel gebruikte hulpwerkwoord . AIleen 
betekenis II meL hebben koml misschien bij de Vlamingen verhoudingsgewijs 
jets meer voor dan bij de Nederlanders. De afwijkiug is echler gering en geldt 
bovendien voor de categorie waar de absolute getallen het kleinst zijn. We 
kunnen dus weI steUen. dal het gebruik van hebben en zijn bij vergeten in de 
beide beLekenissen in hel 'Noordnederlands' niet noemenswaard verschilt van 
dal in het 'Zuidnederlands' . 

Meer variatie vertonen de cijfers die betrekking hebben op de onderschei
den stilistische categorieen (zie 4.1.2.1., ad 6). Zie hiervoor tabel 28. 

w 
0 

Totaal 
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bet.l/h bet. I I z bet. II I h bet. II I z 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

70 48 48 54 25 33 247 54 
39 27 12 14 39 52 134 29 
36 25 28 32 11 15 74 16 

145 100 88 100 75 100 455 99 

Tabe128 
Stilistische categorie en betekenis gecombineerd met hulpwerkwoord 

in het Thesaurusmateriaal voor vergeten (N=763) 



In het toLale materiaal bedraagt hel aanlal citaten daL lOt categorie 1 gerekend 
is: 396; voor de categorieen w en 0 zijn de aantallen resp. 231 en 153 (tabel 
23). In percentages is dit: 151%, w 30%, 0 20%. Omdat de grenzen tussen 
de onderscheiden categorieen hier veel minder duidelijk waren dan in de 
andere gevallen en de verdeling van de bronnen over die categorieen dus 
noodzakelijkerwijs een element van willekeur bevatte, lijkt het me het beste in 
tabe128 alleen aandacht te schenken aan de cijfers die duidelijk van de verhou
ding in het totale maLeriaal (ruwweg: 1 : w : 0 = 5 : 3 : 2) afwijken. Dil blijkt 
zich juist in die betekenislhulpwerkwoord-categorieen voor te doen die vol
gens de meesten (zie 4.1.1. , groep (1» als afwijkend beschouwd dienen Le 
worden: betekenis I met zijn en betekenis II mel hebben. 

Bet I/z (type lk ben m' n parapfu vergeten) koml vooral voor in gesproken 
taal (zie 4.1.1., groep (2), en 4.1.4.). Dat spreektalige verschijnselen no(
maal vertegenwoordigd zijn in (roman)lileratuur, ondervertegenwoordigd in 
(populair-)wetenschappelijk werk, en oververtegenwoordigd in ontspannings
lectuur, zoals de dcsbetreffende kolom in tabel28 iaat zien, Ugt in de lijn der 
verw ach Lingen. 

De afwijk.ingenin de kolom bet. nih (type lk heb de woorden van dat liedje 
vergeten) zijn in elk gevaJ gedeeltelijk veroorzaakt door het - toevallige - feit 
dat de 14 nooit-zinnen met hebben, waarVan hierboven sprake was, on
regelmatig over de bronnen verdeeld zijn. In I kwamen er 5 voor, in w 9, in 0 
geen. In de categorieen I en 0 zijn ze dus onder-, in w oververtegenwoordigd, 
wat in het algemeen in overeenstemming is met het beeld dat tabel 28 te zien 
geeft. Aan verdere speculaties over de cijfers van bet. II/h dud ik mij niet te 
wagen. 

4.1.3. De enqueees 

4.1.3.1. Keuze van de zinnen 

In de standaardtaalenquetes heb ik allereerst de vier zinnen opgenomen die in 
de dialectvragenlijsten voorkwamen. Bij de keuze van die zinnen had ik er 
alleen naar gestreefd tweemaal betekenis I en tweemaal betekenis II te laten 
voorkomen. De zinnen 1 en 21 (de nummers zijn hier die van de standaardtaal
enquetes) zijn bedoeld als vertegenwoordigers van betekenis I, 13 en 14 van 
betekenis II. We zullen zien dat ze niet alle vier als ideale vertegenwoordigers 
van die betekenissen kunnen gelden. 

1. Het gaat vast regenen, en nou heblben ik m'n regenjas vergeten! 
21. Hij was gisterenjarig, maar ik heblben z'n hele verjaardag vergeten. 
13. Hij heeftlis alles vergeten wat ie geleerd heeft. 
14. Hij is injuli jarig, maar de datum ben/heb ik vergeten. 

Het artikel van Honselaar (1987), waaraan ik enkele zinnen met geweest en 
gegaan (of varianten daarop) ontleende, bevatte maar een zin met vergeten, 
nt. lk heb mijn hefe Leven de naam van die taaLkundige verge ten (62). Deze 
zin, die ik al in 4.1.1. vermeldde en "ongrammaticaal of ten minste 
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'lwijfclachlig'" noemde, en waarmee ook drie invullers van de mini-enquele 
(zie 1.3.4.) moeile zeiden te hebben, leek me minder geschikl voor opnarne. 
Ik yond bet echter weI van beJang een zin met betekenis II op te Demeo 
waarin hebben verwacht k~n worden. Honselaar kent aan de zojuist geci
teerde zin "de inlerprelalie SAMENV ATTEND" (61) toe. Hij geeft geeD 
nadere verklaring van deze term, maar ik neem aan dat de 'sarnenvattende' 
betekenis geconstitueerd wordt door de bepaling mijll hele Leven. Het lijkl me 
dan niet te gewaagd de bedoelde interprelatie ook loe te kennen aan een zin 
mel de negatieve pendant van deze bepaling, nl. nooil. In ieder geval is in 
4.1.2.2. gebleken. dat zinnen met betekenis 11 en nooit in het Tbesaurusma
teriaal een duidelijke voorkeur vertoonden voor hebben. Omdat ik graag 
wilde welen of deze in hel schriftelijke materiaal gebleken voorkeur zich ook 
rou voordoen in de enquetesituatie, nam ik twee nooit-zinneo met betekenis II 
op. nl.: 

3 . Dat verhaal is me verteld toen ik nog heel klein was. maar ik heblben het 
nooit vergeten. 
6. Hij is/heeft nooit vergeten dat zij hem cen keer bedrogen heeft. 

Verder is in 4.1.2.2. gebleken, dat er in het Thesaurusmateriaal meer 
hebben voorkwarn in zinnen met betekenis I en een contactinfinitief, dan in 
overeenkomstige zinnen met een afstandsinfinitief. Vandaar dat de volgende 
twee zinnen in de enquete werden opgenomen, met resp. een afstands- en een 
contactinfmitief. 

17. Ik geloof dat ik vanmorgen vergeten heblben om mijn horloge op te 
winden. 
19. Ik geloof dat ik mijn horIoge verge ten heblben op te winden. 

Ten slolte heb ik twee zinnen overgenomen uit het Thesaurusmateriaal 
(enigszins aangepasl) die ik 'moeilijk indeelbaar' gevonden had. Ik had ze 
voor de tellingen beide tot betekenis II gcrekend. omdat de omschrijving '(het 
object van vergeten) was uil de herinnering verdwenen' me al met al het 
meest adequaat leek. Betekenis I is echter geenszins ondenkbaar; bovendien 
werd in beide zinnen in de bron het hulpwerkwoord hebben gebruikt. wat 
voor betekenis II uitzonderlijk is. De bedoeling van deze zinnen was dus 
louter exploratief; ik wilde graag weten hoe de proefpersonen erop zouden 
reageren. De zinnen luiden: 

22. Ik zie nog de heg voor me waarachter ik tot 's avonds half twaalf verbor
gen heb gezeten, omdat ze me waren/hadden vergeten bij het verstoppertje 
spelen. 
24. (De avond was gevallen; de portier ging sluiten.) Ik waslhad de tijd 
vergeten. 
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4.1.3.2. Resultaten 

De resultaten van de enquetes in cijfers zijn te vinden in tabel 29. 

zinnr. 1 21 13 14 3 6 17 19 22 24 

Asd LvnAsd LvnAsd LvnAsd LvnAsd LvnAsd LvnAsd LvnAsd LvnAsd LvnAsd Lvn 

0: geen 0 o 1 0 
1: h 7 42 5 21 
2: h(z) 3 o 1 0 
3: h/z 14 913 7 
4: (h)z 4 o 4 0 
5: z 13 4817 71 

totaal 
score
WWIr-

0 0 0 0 0 0 
5 17 1 7 10 33 
0 0 0 0 3 0 

13 8 5 2 5 9 
4 1 4 0 6 0 

19 73 31 90 17 57 

1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 
15 41 10 32 19 52 6 42 3 21 
3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
9 11 10 6 8 6 12 9 11 5 
2 0 4 0 2 0 6 0 5 0 

11 47 17 61 9 39 16 48 21 73 

den 136309147397155410187463140345111309141355100 265146 309161401 

totaal 
relevante 
antw. 41 99 40 99 41 99 41 99 41 99 40 99 41 99 40 97 40 99 40 99 

index 3,32 3,68 3,78 4,56 3,41 2,78 3,44 2,50 3,65 4,03 
3,12 4,01 4,14 4,68 3,48 3,12 3,59 2,73 3,12 4,05 

gemiddelde index Asd: 3,52 Lvn: 3,60 

Tabe129 
De vergeten-zinnen in de standaardtaalenquetes 

van Amsterdam (Asd) (N=41) en Leuven (Lvn) (N=99) 

Om de afstanden tussen de indexen - onderling en die van Amsterdam 
vergeleken mel die van Leuven - le visualiseren, zijn deze in figuur 17 op 
dezelfde wijze in beeld gebrachl als in de twee vorige hoofdstukken met de 
dialectgegevens gedaan is. 

Amsterdam 
317 19 6 1 

Q_------- I I 
I I II 

Leuven I I 
19 1 3 

6 
22 

Amsterdam 21 13 24 14 

------------ I I 
I 
I 

I 
I 

I Leuven 21 24 13 14 

Figuur 17 
De afstanden tussen de indexen van de vergeten-zinnen 

in de standaardtaalenquetes 

22 

I J - --
17 

Z 
------
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Vii label 29 en figuur 17 zijn de volgende algemcne conclusics Ie trekkeD: 
1. Het hul pwerkwoord zijn overweegt: zcventien van de twintig indexen 
hebben cen hogere waarde dan 3 (het gemiddelde). Dil ondanks het fcit dat er 
mcer 'hebben-' dan 'zijn-bcvorderende fac toren' in de zilUlen zijn verwerkt. 
Er zijn wciiswaar 7..es zinnen met belekenis II (3, 6, 13, 14,22,24) tegen vier 
met bclckenis I ( I . 17, 19, 21), maar van de cerste grocp is in lwce gevallcn 
de bclekenis minder duidelijk (22. 24) en bcvatlen twee zinnen het hebben
bevordcrcnde nooit (3.6). Bovcndien hccfl zin 19 niel aileen bclekenis I, 
maar oak cen contactinfmiLicf. 
2. Dc zijn-scores zijn echter ook weer niet bijzonder hoog te noemen. Van de 
zcvenlien indexen die dichtcr bij de zijn- dan bij de hebben-poolliggen, heb
ben er maar twee cen waarde hoger dan 4,5 en vier een waarde die (soms 
nauwelijks) hager is dan 4. Vergelijk hiennce b.v. tabel 12 in 3.1.2 .• waar de 
gegaan-zinncn met zijn cen veel mecr uitgcsproken bccld Ie zicn gcven. 
3. Op twee zinnen na (1 en 22) heefl Lcuven een hogcre zijn-score dan Ams
terdam, maar de gemiddelde indexen verschillen heel weinig: die van Amster
dam is 3.52; d ie van Leuven 3,60. Oil is in overcenstemm ing mel de bev in
ding in 4.1.2.2. dat cr geen nocmenswaard ig verschil tussen Noord- en 
Zuidncderlandse auteurs Ie eonstaleren viel. 

Bekijken we de zinnen af7.onderlijk. dan constateren we dal de volgorde 
van de indexen in Amsterdam niet sterk afwijkt van die in Leuvcn: zcven van 
de ticn zinnen nemen in bcide enqueles qua indexwaarde dezclfde plaats in. 
Tot de drie afwijkende horcn de twee die voor mij ' moeilijk indcclbaar' waren 
(22 cn 24); wellicht hceft daar het (ocval cen grolere ral gcspceld dan elders. 

De fac toren d ie we tOI nag toe hebben leren kennen, mel name in 4. 1.2.2 .• 
zullen ongetwij fcid (mcde) cen rol gespccld hebben bij het bepalen van dcze 
volgorde. Maar omdat het bier gaat am faetoren die soms tegen elkaar in wer
ken (b.v. : belCkenis n bcvorden zijll, !WOit bcvordert hebben) en waarvan de 
rclatieve sterkte mocil ijk te bcpalen is, en omdat er ook nog andere nog niet 
onderkende fae toren van belang kunnen zijn, Iijkl het me niet zinvol om Ie 
proberen de plaats van aile zinnen in figuur 17 geheel te interpreleren in ter
men van het voorafgaande - waarbij het gevaar van hineininterpreLieren erg 
groot zou zijn. Tech wil ik graag cen paar opmerk ingen maken die me van 
bctang en niet onveranlwoord Iijken. 

Aan de !lebben-kant van figuur 17 vinden we allerccrst zin 19: Ik geloo! dat 
ik mijn horloge vergeten heblben op te wblden. De verklari ng lijkt voor de 
hand Iiggend: dezc zin is de enige d ie twee hebben·bcvorderende factoren 
bcval, 01 . bctekenis I en cen contactinfinitief (zie label 26 in 4. 1.2.2.) 

Tech mOCl hier meteen cen kannekening bij gemaakt worden. Ecn van de 
Amstcrdamsc invullcrs vcrandcrde op zijn fonnulier in dezc zin de woordvolg
orde en wei z6 dal die gelijk werd aan die van zin 17 (met afstandsinfinitiel). 
Ik heb het antwoord van deze invuller uiteraard als cen O·score bcschouwd, 
maar het interessante was dat hij in (de gewijzigde) zin 19 hebben invulde en 
zijn in zin 17: Ik geloo! dat ik vanmorgen vergeten heblben om mijn horloge 
op te windell. Als hier geen sprake was van cen vergissing. kan allcen de aan· 
en afwezigheid van de bcpaiing vanmorgen cen rol gespccld hebben. Maar 
dat heef! dan misschien ook voor de andere invullers gcgoldcn, zodal de 
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plaats van de infinitief van minder belang geweest kan zijn dan ik op grond 
van label 26 geneigd ben te denken. 

Na zin 19 voigt aan de hebben-kant zin 6: Hij is/heeft nooi! vergeten dat zij 
hem een keer bedrogen heeft, die in Leuven zijn plaats moel delen met de zin
nen 1 en 22. Deze zin heeft betekenis II (alLhans in mijn visie), maar bevat 
nooit, waardoor hebben in sterke mate bevorderd wordt: in het Thesaurusma
teriaal hadden 14 van de 18 nooit-zinDen met betekenis n dit hulpwerkwoord. 

Aan de zijn-kantneemt zin 14: Hij is injulijarig, maar de datum benlheb ik 
vergeten de eerste plaaLS in. Deze zin is met zin 13 de enige die de zijn-bevor
derende betekenis II heeft zander factoren die hebben bevorderen: van de an
dere betekenis-II-zinDen bevatten 3 en 6 nooit en zijn 22 en 24 minder duide
Jijk. 

Het is interessant om met de zinDen 6 en 14 de zinDen 3: Dat verhaal is me 
verteld toen ik nog heel klein was, maar ik heb/bell het nooit vergeten en 13: 
Hij heeft/is alles vergeten wat ie geleerd heeft te vergelijken. Die hebben nt. 
twee aan twee dezelfde kenmerken: 6 en 3 hebben betekenis II met nooit; 14 
en 13 alleen betekenis II. Vanwaar nu het plaatsverschil in figuur 17 tussen 6 
en 3 enerzijds, 14 en 13 anderzijds? 

Hel verschil tussen 6 en 3 lijkt me, dat de tweede zin meer het presentische 
toeslandskarakter van betekenis II vertoont dan de eerste (vergelijk wat hier
over in 4.1.2.2. n.a.v. de nooit-zinDen gezegd is). De ik van zin 3 verkeert 
op hel spreekmoment in de toesland dat hij hel verhaal nog altijd kent. Voor 
de hij van zin 6 geldt weliswaar hetzelfde La.v. hetlaakbare gedrag van zijn 
partner, maar hier ontstaat veel makkelijker de bijgedachte aan een reeks han
delingen in hel verleden: b.v. hij heeft haar daar steeds weer aan herinnerd. 
Oat was althans het commentaar van twee invullers van de Amsterdamse 
enquete. 

lets derge)jjks laat zich denken voor de zinnen 14 en 13. Een datum verge
ten zijn is een toestand van onwetendheid waarin men op een bepaald moment 
verkeert. Alles vergeten zijn wat men geleerd heeft. Iijkt veel meer op het 
resultaat van een proces dat zich gedurende een lange tijd afgespeeld kan 
hebben. Oak is het nog denkbaar in deze zin beLekenis I aan le nemen: 'Hij 
heeft (in een bepaalde siluatie) alles verge ten (toe te passen) wal ie geleerd 
heeft'. 

Zo gezien, hebben de zinnen 6 en 13, vergeleken met3 en 14, allebei iets 
wal hen meer in de richting van (bel perfectische) hebben trekl. 

Tot slot nog een opmerking over zin 21: Hij was gisterefl jarig, maar ik 
heb/ben Z'tl hele verjaardag vergetefl. Vande vier zinnen met betekenis 1 is 
deze het verst van de hebben-pool verwijderd. Mij dunkt omdat de betckenis
sen I en II hier heel dicht bij elkaar Jiggen. Ik bedoel dal niet zoals de twee 
Leuvense invullers die de interpretatie 'Ik was gisteren op zijn verjaardag, 
maar ik weet er vandaag niets meer van' (door ovennatig drankgebruik?) 
mogeJijk achUen. Die interpretatie lijkt me inderdaad theoretisch mogelijk 
maar nogal vergezocht. Maar ook in de meer voor de hand liggende lezing, 
dat men de jarige vergeten heeft te bezoeken, te schrijven of op te bellen, zie 
ik een reeel verschil tussen deze zin en de andere met betekenis I, nl. 1: Het 
gaat vast regenen, en nou heb/ben ik m' n regenjas vergetenl, 17: Ik geloof 
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dat ik vanmorgen vergeten heb/ben om mijn horloge op te winden en 19: lk 
gelooJ dar ik mijn horloge vergeten heb/ben op te winden. Als men nl. verge
len heefl een regenjas mee te nemen of een horloge op te winden, komt dat 
niet doordat men aan die voorwerpen als zodanig geen herinnering meer 
heeft. Maar als men een verjaardag vergetcn hee/t (er niets aan gedaan heeft), 
zal dat vaak weI komen doordat men die verjaardag vergeten is (de datum niel 
meer weel). 

4.1.4. Opmerkingen van de geenqueteerden 

Meer dan bij de geweest- en gegaan-zinnen hebben de invullers van de stan
daardtaalenquetes hier gebruik gemaakt van de gelegenheid lot het maken van 
opmerkingen. Ret lijkt me daarom goed deze in een afzonderlijke paragraaf 
onder te brengen. Omdat de invullers van de dialectvragenlijsten veelal gelijk
soortige opmerkingen maaklen en trouwens meermalen vermeldden, dal het 
gebruik van hebben en zijn bij vergeten in hun dialect hetzelfde was als in de 
standaardtaal, voeg ik hun commentaar - Yooruitgrijpend op 4.3. - hieraan 
toe. 

Allereerst waren er opmerkingen waaruil opgemaakt kon worden, dat bij 
betekenis I (vooral) hebben, bij betekenis n (vooral) zijn gebruikt werd. Deze 
opmcrkingen konden algemeen gefonnulecrd zijn (ook opgaven van dialect
inforrnanten van het type 'hebben en zijn als in het Nederlands' heb ik hiertoe 
gerekend), of toegespi 1st op de betekenis van een of meer bepaalde zinnen. In 
de Amsterdarnse enquete werden dergelijke opmerkingen gemaakl n.a.v. de 
zinnen 22 en 24; in de Leuvense in het aigemeen (2x) en n.a.v. de zinnen 1, 
19,21 (2x.) en 24; in de dialectvragenlijsten van 1970 in bel algemeen (3x) en 
n.a.v. de zinnen l

) 13 (2x), 14 en 21 (4x); in de dialectvragenlijsten van 1985 
in het algemeen en in de zinnen 1 en 13. 

Als een 'bijzonder geval' wil ik een opmerking in de vragenlijst van 1985 
signaleren, gemaakt door de invuller voor Kontich K 283 n.a.v. zin 1: Het 
gaat vast regenen, en nou heb/ben ik tn' n regenjas vergeten!, 01. heb = "han
deJing 'vergeten' " ben = "heb 'm niet bij me". Het interessante is, dal hier 
hel verschillussen 'perfectische handelingsbetekenis' (met hebben), en 'pre
senLische toestandsbetekenis' (met zijn) wordt loegepast bbmen betekenis I! 

Dan waren er opmerkingen die eveneens te maken hadden met het verband 
Lussen het hebben- en zijll-gebruik en de betekenis van de zin, maar die gefor
muleerd werden in termen van cen meer 'actieve' betekenis in bet geval van 
hebben en een meer 'passieve' bij zijn. In de Amsterdamse enquete kwam dit 
voor n.a.v. de zinnen 3,6, 13, 14 en 21; in de Leuvense n.a.v. de zinnen I, 
3, 13, 14 en 21. Ik meen hierbij ook de visie van dr. W. van Langendonck 
van de KU Leuven le mogen noemen, die zowel in bet dialect van Tildonk 
P 21 (waarvoor hij djalectvragenlijslen invuIt) als in zijn eigen standaard
idiolect hebben aangewezen acht bij "agentieve betrokkenbeid" van hel sub
ject (brief van 3 augustus 1987; vgl. oak 5.1.2.1.). 

I) In de dialeclvTagenlijsten kwamen, zoals in 4.1.3.1. vermeld, de zinnen voor die in de 
enquihes genwnmerd waren als 1, 13. 14 en 21. Om verwarring te voorkomen. gebruik ik 
hier deze nummers en met die vande dialectvragenlijsten of van 4.3. 
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Van andere aard zijn de opmerkingen dat zijn meer spreektalig, hebben 
meer schrijftalig (of "netter") is. In de Amsterdamse enquete werd dit in het 
algemeen vermeld en voor de zinnen 1.3.17. 19 en 21. Ook de algemene 
opmerking in de dialectvragenlijst van 1970 voor Nieuwkoop E 177, dat 
hebben "iets deftiger" zou zijn dan zijn. reken ik tot deze categoric: de 
toestand in dil Zuidhollandse dialect zal weI geJijk te stellen zijn met die in de 
standaardtaal. 

Ret is opvallend dat de Leuvense invuIlers van de standaardtaalenquete dil 
stilistische verschil ruet signaleren. Dat de dialectinformanten geen verschil 
tussen spreektaal en schrijfLaal vermelden, ligt voor de hand: voor de dialec
len. die vrijwel alIeen als gesproken Lalen functioneren is dit onderscheid niet 
relevant WeI zijn er hier nogal wal vermeldingen waaruit op te maken valt dal 
het gebruik van zijn loeneemt. In de dialectvragenlijsten van 1970 was dit het 
geval voor de zinnen 1 (3x). 13 (4x), 14 (3x) en 21 (4x); in die van 1985 in 
het algemeen (3x) en voor de zinnen 1 (2x), 13 (7x), 14 (7x) en 21 (2x). 

Daar staat legenover dal ook wei eens word! opgegeven dat zijn zou af
nemen. In de dialeclvragenlijslen van 1970 gebeurde dil voor de zinnen 1 en 
13 (2x); in die van 1985 voor de zinnen 1 (2x) en 21. Het zjjn dus heel wat 
minder opgaven dan die van het tegenovergestelde en ik meen dan ook te 
mogen aannemen dal het hier niet gaat om diaIectverschil, maar om onzeker
heid in het taa]gebruik, en dus onduidelijkheid bij renectie daarop. Op onze
kerheid wijzen nl. ook cen aanlal andere opmerkingen, te weten die van het 
type: 'het gebruik is onzeker', 'hel gebruik is als in de standaardtaal, dus ook 
vaak verkeerd of door elkaar (!)', 'men gebruikt het ene hulpwerkwoord, 
maar per abuis ook wei het andere'. In de diaIeclvragenlijsten van 1970 wor
den dergelijke uitspraken in het algemeen gedaan (3x); in die van 1985 even
eens in hel algemeen (3x) en n.a.v. de zinnen 13 (3x), 14 en 21. 

Enkele in het maleriaal voorkomende opmerkingen waren niet onder te bren
gen in de hierboven onderscheiden categorieen. Soms waren ze zelfs in strijd 
met de lot nag loe vcrmelde onderzoeksresultaten. Ik geef ze hieronder weer, 
soms in wal verkorle v~nn; in ecn geval van enig commentaar voorzien. 
Misschien zijn ook deze opmerkingen een aanwijzing voor de zojuist 
gesignaleerde onzekerheid. Misschien ook vormen ze voor andere onderzoe
kers een of meer aanknopingspunten voor het ontdekken van door mij niet 
onderkendc delen van de systematiek van het hebben- en zijn-gebruik bij 
vergeten. 

N.a.v. zin 3: Dat verhaal is me verteld toen ik nog heel klein was, maar ik 
heb/ben het nooil vergeterl werd in de Amslerdamse enquele opgemerkt: 'heb
ben gecft beler de continue aanwezigheid van het verhaal in hel geheugen 
weer'; in de Leuvense: 'hebben als hel duidelijk op het verhaal slaat, niet op 
hel vertellen'. 

N.a.v. zin 6: Hi} is/heeJI nooil verge ten dat zij hem een keer bedrogen heeft 
werd in de AmsLerdamse enquele gevraagd: 'hebben omdal hel object een 
bijzin is?'. Uil label 25 in 4.1.2.2. blijkt dat eerdcr hel tegendeel te ver~ 
wachten vah; ook dr. Van Langendonck schrijft in zijn bierboven aange
haalde brief, dal hij bij een bijzin de voorkeur geeft aan zjjn en brengl dat in 
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verb and met de hier afwezige of minder sterke agentieve betrokkenheid: 
" ... de referent van de dar-zin is en blijft cen propositie, en b.v. geen per
soon ( ... ) Ik kan m.a.w. geen betrokkenheid voelen tegenover een dar-zin, 
hoe zwaar de inhoud daarvan ook gel aden mag zijn". 

In de Leuvense enquete werd over deze zelfde zin nog opgemerkt: "met 
hebben spontaan, met zijn bewust" en "met hebben constatering van een feit, 
met zijn: je ziet er nu de gevolgen van". 

N.a.v. zin 13: Hij heeft aLLes vergeten wat ie geleerd heeft werd in de Am
sterdamse enquete genoteerd: 'met hebben kortere tijd ' . Ook werden over 
deze zin twee opmerkingen gemaakt door invullers van dialectvragenlijsten, 
n1.: 'met hebben: in het algemeen, met zijn: er meer bij betrokken' (1970, 
Tange C 192a) en 'met hebben: kennis; met zijn: watje metje handen doet 
(1985, Wemeldinge 172). 

4.1.5. Conclusies 

De voomaamste conclusies die getrokken kunnen worden uit datgene wat 
in de voorafgaande paragrafen over hel gebruik van hebben en zijn bij verge
ten in de 20e-eeuwse standaardtaal gebleken is. zijn de volgende. 

La. hebben wordt vooral gebruikt als vergeten betekent 'er niet aan denken 
te ... ' (betekenis I). It heb vergeten beeft perfectiscbe bandelingsbetekenis; 
het subject is min of meer actief bij de aangeduide werking betrokken. Ret ge
bruik van hebben wordt bevorderd door hel voorkomen van flooi! en (minder 
duidelijk) van een contactinfmitief. 

b. zijn wordt vooral gebruikt als vergeten betekent 'uil het gebeugen kwijt
raken' (betekenis 11). Ik ben vergeten heeft presentische toestandsbetekenis; 
hel subject is min of meer passief ten opzichte van de aangeduide werking. 
Ret gebruik van zijn wordt tegengegaan door het voorkomen van nooir en 
(minder duidelijk) van een contactinfmitief. 

2. Her onder 1 geformu!eerde geeft tendenties aan, geen strikte regels. Er is 
een zekere mate van onvastheid in het taalgebruik. 

3 . Die onvastheid uit zicb eerder in het gebruik van zijfl waar op grond van 
1 hebben verwacht k~n worden dan het omgekeerde. Oil gaat samen met en 
wordt ongetwijfeld mede bevorderd door een hogere frequentie van zijn op 
grond van 1: zinnen met betekenis n komen in het taalgebruik duidelijk het 
meest v~~r. 

4. Hel gebruik van zijn overweegt niet alleen, bel neemt ook toe. 
S. De hogere frequentie en toeneming van zijn doen zich vooral voor in 

gesproken laal en gescrueven taalsoorten die daar dichtbij staan, wat gezien 
het meer conservatieve karakter van de gescbreven taa! ook te verwacbten 
valt. 

6. Er is geen noemenswaardig verschil in hebben- en zijn-gebruik tussen 
het Noord- en het Zuidnederlands. 
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4.2. Ouder Nederlaruis 

Het transitieve werkwoord vergeten werd in de voltooide tijden van het actief 
oorspronkelijk alleen met hebben verbonden. In het Middelnederlands treffen 
we nog uitsluitend dit hulpwerkwoord aan. Het MNW zegt uitdrukkelijk: 
"Van de vervoeging van vergeten met sijn is geen enkel zeker voorbeeld" 
(VIII: k. 1753); ook Stoett vermeldt alleen hebben (1923: 193), evenals Kern 
(1912: 79-80). 

WeI geeft het MNW een "deelw. bnw." vergeten, met als betekenissen ''ver
geetachtig, onnadenkend, zorgeloos" en "zich vergeten hebbende; buiten zijne 
zinnen, zonder bewustzijn". Omdat dit adjectiefuiteraard combineerbaar moet 
zijn geweest met zijn, zou het latere vergeten zijn - wat we nu beschouwen 
als vervoeging van het werkwoord vergeten - in principe hierop kunnen terug
gaan. Toch is dit onwaarschijnlijk. Ten eerste lijkt het adjectivische vergeten 
een weinig frequent woord: het MNW geeft maar ren citaat (bij de tweede 
betekenis; gecombineerd met het werkwoord maken). Verder was dit woord 
blijkbaar al uitgestorven voordat het huidige vergeten zijn opkwam: in het 
WNT komt vergeten als adjectief niet meer voor. 

WeI van belang voor het ontstaan van vergeten zijn zal het onpersoonlijke 
werkwoord vergeten zijn geweest. Dit werd in het Middelnederlands gecom
bineerd met hebben en zijn: mi is (hevet) vergeten (MNW YIn; k. 1756); later 
blijkbaar alleen met zijn, getuige de citaten in het WNT. Het kwam voor in de 
betekenissen I en II (zoals bedoeld in 4.1.) - al schijnt de tweede het meest 
frequent te zijn (zie Kern 1912: 82) -, was blijkens de citaten in MNW en 
WNT zeker niet uitzonderlijk, en heeft in de standaardtaal in ieder geval tot 
ver in de 1ge eeuw bestaan. Het jongste citaat in het WNT is er een uit de 
Camera Obscura (1865: 357): ''Zou het u daarbij verge ten zijn, hoe gij ... op 
het treffend denkbeeld kwaamt van een nieuw vervoermiddel, door een 
nieuwe beweegkracht gedreven" (XIX: k. 2091). In de hedendaagse dialecten 
zijn nog sporen van dit onpersoonlijke vergeten te vinden (zie 4.3.2.2.) 

Het oudste citaat uit het WNT -materiaal waarin het persoonlijke werkwoord 
verge ten in een voltooide tijd van het actief met zijn voorkomt, dateert van 
1726 (zie 4.1.1.). We mogen weI aannemen dat de vervoeging met zijn niet 
v66r de 18e eeuw is opgekomen. Een paar sonderingen in het 17e-eeuws 
leverden mij tenminste geen oudere attestaties op. In drie Vondelconcordan
ties yond ik maar twee voltooide tijden van vergeten (beide met hebben): een 
aantal zo klein, dat ik er maar stilzwijgend aan voorbij gao De oogst van de 
Statenbijbel was kwantitatiefmeer de moeite waard: Trommius (1947: 786-
787) bevat 34 plaatsen waar vergeten in een voltooide tijd gebruikt wordt, 
maar ook hier komt alleen het hulpwerkwoord hebben voor. Ook in de Stalen
bijbel, die grammaticaal zijn tijd weI eens vooruit was (zie 3.2. en 2.2.), 
vinden we de nieuwe constructie dus DOg Diet. 

Ook in de 18e eeuw zal verge ten Zijfl nog weI schaars zijn geweest. Het 
WNT zegt immers dat Zijfl "vooral vanaf de 1ge eeuw in zwang komt" (XIX: 
k. 2089). En in die eeuw, althans in de eerste helft, wordt het nog niet 
algemeen erkend. Weiland (1799-1811, 1812 en 1826-1830) en Siegenbeek 
(1829) vermelden S.V. vergeten alleen het hulpwerkwoord hebben. Soms 
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wordt vergeten zijn expliciet afgekeurd - in het algemeen, zoals dat een eeuw 
later veelal gedaan werd en wordt voor zijn bij betekenis I (zie 4.1.1.). Zo 
geeft Hamelberg in een tijdschriftartikel 'Over het gebruik der hulpwerkwoor
den hebben en zijn ter vonning van de zamengestelde tijden der werkwoor
den' de regel dat transitiva met hebben vervoegd worden, en voegt daaraan 
toe: "De weinige uitzonderingen, die op dezen regel plaats hebben, moeten 
aan verbastering of aan een verkeerd gebruik worden toegeschreven. Zoo: ik 
ben het vergeten" (1847: 36). In het tijdschrift waarin Hamelberg schreef, 
werd ook twee jaar later - in antwoord op een daarover gestelde vraag - ik 
ben het vergeten afgekeurd, maar toen werden daartegen 'bedenkingeo' inge
bracht door Te Winkel, die zijn goedkeurde voor betekenis II (1849: 260-
264). Weer twee jaar later deed Van Leonep (1851: 57-63) hetzelfde. Evenals 
nu moesten dergelijke nonnatieve problemen ook toen blijkbaar telkens op
nieuw behandeld worden. 

Vanaf ongeveer het midden van de 1ge eeuw begon zich bij de taalbeschrij
vers zo te zien een communis opinio te vonnen inzake de erkenning van zijn 
bij betekenis II. Het is begrijpelijk dat het oude hebben (voorlopig) niet werd 
afgekeurd. Zo erkent Brill "ik ben en ik heb mijne les vergeten", maar 
natuurlijk uitsluitend "ik heb het vergeten te zeggen" (1849: 271). Toch had 
Nassau een jaar eerder al de tweedeling gegeven, die tot ongeveer 1970 de 
alleenheerschappij zou hebben (zie 4.1.1.): bij betekenis I hebben, bij 
betekenis II zijn. Later wordt die b.v. venneld door Terwey (1885: 87). Het 
lijkt me overigens - zeker voor de 1ge eeuw - geenszins vast te staan, dat de 
auteurs bij wie we deze tweedeling aantreffen, daarmee een veto bedoelen uit 
te spreken over b.v. ik heb mijn(e) les vergeten (betekenis II met hebben); 
wei over ik ben het vergeten te zeggen (betekenis I met zijn). 

Wanneer zij/~ zijn gebied is gaan uitbreiden naar betekenis I, durf ik niet bij 
benadering te zeggen. We hebben in 4.1.1. gezien dat uit het WNT-materiaal 
Diet is aan te tonen, dal zich dit al v66r 1921 voorgedaan heeft. Maar dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat ik ben mijn paraplu ver~eten (mee te nemen) toen 
niet al bestaan kan hebben, zeker in gesproken taal. ) 

4.3. Dialect 

4.3.1. De in de dialectvragenlijsten gebruikte zinnen 

In de dialectvragenlijsten werden vier Nederlandse zinnen met het voltooid 
deelwoord verge ten (acLief) Ler vertaling in dialect aangeboden. In D 45 
(1970) droegen ze de nummers 13 lIm 16; in D 60 (1985) de nummers 38 tim 
41. In dit boek worden de zinnen aangeduid als v 1 tim v 4, waarbij 'v' 
uiteraard een afkorting van vergeten is. De vier zinnen luiden: 

1) Als we dit probleem, gebruik makend van de schaarse gegevens die we hebben. proberen 
op I.e lossen door middel van een vergeIijlcing met Un onbekende, :LOuden we dat als voIgt 
kunnen doen. Her ecrste citaat met zijn bij betekenis IT is van 1726; de eerste erkenning 
door een taalbeschrijver is van 1848. Dat is dus 122 jllar later. De eerste erkenning door 
cen laalbeschrijver (in feite sc.hrijver dezes) von Zijll bij betekenis I dateert van 1971; het 
eerste verschijnen zouden we dan in 1971-122 = 1849 moeten plaatsen ... 
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v 1. Ret gaat vast regenen, en nou ... ik m'n regenjas vergeten! 
v 2. Hij ... alles verge ten wat ie geleerd heeft. 
v 3. Rij is in juli jarig, maar de datum ... ik vergeten. 
v 4. Hij was gisterenjarig, maar ik ... z'n hele verjaardag vergeten. 

Deze zinnen zijn gekozen als voorbeelden van betekenis I (v 1 en v 4) en 
betekenis II (v 2 en v 3), zoals bedoeld in 4.1.1. We kunnen op grond 
daarvan de volgende hypotheses opstellen: 
(1) De zinnen v 1 en v 4 zullen een relatief hoog aantal hebben-opgaven 
vertonen. 
(2) De zinnen v 2 en v 3 zullen een relatief hoog aantal zijn-opgaven 
vertonen. 

Evenals voor de andere zinnen in de dialectvragenlijsten, geldt ook voor v 1 
tim v 4, dat ze opgesteld zijn in 1970, en dat de bovenstaande hypotheses 
daarom zijn geformuleerd op grond van de kennis van de problematiek die ik 
in dat jaar had. 

4.3.2. De resultaten van het dialectonderzoek 

4.3.2.1. De dialecten in het aIgemeen 

4.3.2.1.1. De systematiek van het hebben- en zijn-gebruik 

De gegevens verkregen uit de vragenlijsten D 45 (1970) (N=1079) en D 60 
(1985) (N=590) zijn te vinden in tabel 30. 

vi v2 v3 v4 

score/index 19701985 19701985 19701985 19701985 

O:geen 24 4 18 8 40 16 32 6 
l:h 812 346 488 199 171 49 553 247 
2:h(z) 6 6 8 5 3 3 7 6 
3:h/z 87 120 113 115 82 83 94 99 
4:(h)z 3 3 4 6 5 6 3 6 
5:z 147 111 448 257 778 433 390 226 

totaal score-
waarden 18321285 30991863 43332493 28111710 

totaal 
relevante 
antwoorden 1055 586 1061 582 1039 574 1047 584 

index 1,742,19 2,923,20 4,17 4,34 2,68 2,93 

gemiddelde index 1970: 2,88 1985: 3,17 

Tabe130 
Scores en indexen van de vergeten-zinnen in de dialectvragenlijsten 
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De aangeboden zinnen waren inzoverre goed bruikbaar, dat de O-scores 
nergens erg hoog waren. Ideale vertegenwoordigers van de betekenissen I en 
II bleken het echter niet te zijn. Daarop is in 4.1.3.1. al gewezen voor de 
standaardtaal; in de dialecten is dit niet wezenlijk anders. 

Als we de cijfers van tabel 30 bekijken, dan zien we dat de hypotheses van 
4.3.1. eigenlijk alleen plausibellijken te zijn La.v. de zinnen v 1 en v 3. We 
kunnen v 1 weI een typische hebben- en v 3 een typische zijn-zin noemen. Dit 
komt redelijk overeen met de positie van deze zinnen in figuur 17 voor de 
standaardtaal, waar ze resp. de nummers 1 en 14 dragen. De zinnen v 2 en 
v 4 nemen in tabel30 echter een tussenpositie in, en ze wijken veel minder 
van elkaar af dan ze van v 1 en v 3 verschillen; dil geldL ook voor hun 
tegenhangers, de nummers 13 en 21, in figuur 17. In 4.1.3.1. zijn ter 
verklaring hiervan hebben-bevorderende factoren voor de als zijn-zin bedoel
de v 2 (daar zin 13) aangevoerd, en zijn- bevorderende factoren voor de als 
hebben-zin bedoelde v 4 (daar zin 21); deze factoren werken blijkbaar even
reer in de dialecten als in de standaardtaal. Blijkt de systematiek van het heb
ben- en zijn-gebruik bij vergeten in standaardtaal en dialect dus sterk overeen 
te komen, het is wei zo, dat in de standaardtaal duideHjk meer zijn gebruikt 
wordt dan in de dialecten. Dit blijkL uit label 31, waar de gemiddelde indexen 
van de vier hier besproken zinnen in de standaardlaalenqueLes (hel geroiddel
de van Amsterdam en Leuven) en in de dialectvragenlijsten (het gemiddelde 
van 1970 en 1985) naast elkaar gezel zijn. 

1 / v 1 
13/v 2 
14/v 3 
21/v 4 

standaardtaalenquetes dialectvragenli jsten 

3,22 
3,96 
4,62 
3,85 

Tabe131 

1,97 
3,06 
4,26 
2,81 

Gemiddelde indexen van de vergeten-zinnen die in de standaardtaalenquetes 
en de dialectvragenlijsten voorkomen 

De gemiddelde indexen zijn over de hele linie in de standaardtaal hoger dan 
in de dialecten: in de standaardtaal wordt dus relatief meer zijn, in de dialecten 
relatief meer hebben gebruikL De verklaring zal wei zijn, dat in de dialecten 
een oudere taalfase voortleeft, waarin het vanouds alleenheersende hebben 
nog niet zo sterk door zijn is aangelasl (zie 4.2.). 

Evenals in de twee vorige boofdslukken geldt ook bier, dat de systematiek 
van het hebbell- en zijn-gebruik die de Nederlandse dialeclen in het algemeen 
vertonen, in grote trekken ook zichtbaar is in de gegevens voor een aantal 
subgroepen uit het materiaal. Ik heb er echter van afgezien dit op dezelfde 
manier te visualiseren als in de hoofdstukken 2 en 3. De daar gebruikte 
figuren leken me voor de vier zinnen waar het hier om gaat, heel goed 
vervangen te kunnen worden door een eenvoudige tabel, waaruit de verhou
ding tussen deze zinnen wat het hebben- en zijn-gebruik betreft, zonder moei-

110 



te is af te lezen. Vandaar dat in tabel 32 zijn opgenomen: de rangnummers van 
de vier zinnen op de hebben/zijn-lijn (met dien verstande dat hier nummer 1 
het dichtst bij de hebben-pool en 4 het dichtst bij de zijn-poolligt) in het totale 
materiaal en in dezelfde subgroepen als in de vorige hoofdstukken onderschei
den zijn, uit de dialeclvragenlijsten van 1970 en 1985. De tabel is gebaseerd 
op de cijfers van de tab ellen 34 tim 40, die in 4.3.2.1.2. opgenomen zijn en 
daar besproken worden in verband met de verandering van het hebben- en 
zijn-gebruik. 

(sub)groepen rangnummers 

v 1 v2 v3 v4 

19701985 19701985 19701985 19701985 

totale materiaal 1 1 3 2 4 4 2 3 

ouderen (~ 63 jaar) 1 1 3 3 4 4 2 2 
jongeren( < 63 jaar) 1 1 3 3 4 4 2 2 

'real time-informanten' 1 1 3 3 4 4 2 2 

mannen 1 1 3 3 4 4 2 2 
vrouwen 1 1 2 3 4 4 3 2 

Nederlanders 1 1 3 3 4 4 2 2 
Belgen 1 1 2 2 4 4 3 3 

Tabe132 
Rangnummers op de hebbenlzijn-lijn (1 het dichtst bij hebben) 

van de vergeten-zinnen in de dialectvragenlijsten (totaal en subgroepen) 

Tabel 321aat zien dat altijd v 1 het dichtst bij hebben en v 3 het dichtst bij 
zijn ligt, en v 2 en v 4 eeo tussenpositie innemen. Gezien het in bet algemeen 
kleine onderlinge verschil tussen v 2 en v 4, is het niet te verwonderen dat 
deze zinnen soms van positie wisselen. 

In de dialectologische literatuur wordt het algemene beeld dat hierboven van 
de dialecten geschetst is, in grote trekken weI bevestigd. 

Een aantal malen wordt opgegeven - in de VOIll1 van regels en/of voorbeel
den - dat hebben bij betekenis I en zijn bij betekenis n gebruikt wordt, dus 
zoals in de bronnen van groep (1) voor de standaardtaal (zie 4.1.1.). Di 1 geldt 
voor ver uiteenliggende dialect(groep)en als bet Gronings (Ter Laan 1952: 
s.v. vergeten; onder enig voorbehoud, waarover nader in 4.3.2.2.5.), het 
Kalwijks (Overdiep 1940: 168), het Roennonds (Kats 1985: S.v. vergeten), 
het Maastrichts (Endepols 1955: s.v. vergeten) en het Hagelands (Tuerlinckx 
1886: S.v. vergeten; in dil gevaJ gaat het dus wei om het dialect van cen eeuw 
geJeden). 

Voor het Antwerps van rand de eeuwwisseling sluit Comelissen-Vervliet 
zich aan bij groep (2) uit 4.1.1.: hebben en zijn bij betekenis I, zijn bij beteke-
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Dis II (1899-1903: s.v. vergeten). De gebiedsuitbreiding van zijn moet dus in 
dit dialect al vroeg begonnen zijn 6f - en dat lijkt me eigenlijk waarschijnlijker 
- deze auteurs hebben hun dialect beter geobserveerd dan andere het hunne 
(of de standaardtaal). Dat laatste zal in ieder geval weI gelden voor een groot 
taalkundige en dialectkenner als Pauwels, volgens wie in het Aarschots verge
ten "met zijn (meestal) of hebben vervoegd [wordt], zonder betekeDisonder
scheid" (1958: 360) (zoals groep (3) in 4.1.1.), wat uiteindelijk ook de beste 
beschrijving van de situatie in de standaardtaal is gebleken, als men "zonder 
betekeDisonderscheid" tenminste goed verstaat. 

Behalve dialecten waarin de situatie ongeveer zo is als in de standaardtaal -
minder of meer adequaat beschreven door de auteurs van dialectwoorden
boeken en -monografieen - zijn er met name Zuidnederlandse dialecten waar
in vergeten alleen of vooral met hebben vervoegd wordt of werd, en die er 
dus het meest verantwoordelijk voor zijn dat hebben in de dialecten in het 
algemeen relatief meer gebruikt wordt dan in de standaardtaal. De verrneldin
gen hiervan in de bronnen worden opgegeven in 4.3.2.2.3. Daar en in de ove
rige subparagrafen van 4.3.2.2. wordt de dialectologische literatuur volledig 
gelnventariseerd. 

4.3.2.1.2. De veraruiering van het hebben- en zijn-gebruik 

Deze paragraaf is op dezelfde wijze ingericht als de overeenkomstige paragra
fen over de geweest- en de gegaall-zinnen. Voor de algemene aspecten van de 
presentatie van hel materiaal en de daannee in verband staande onderwerpen 
verwijs ik weer naar 2.3.2.1.2. 

Tabel 30 in 4.3.2.1.1. laat zien dat het zijn-gebruik bij de vergeten-zinnen -
evenals bij de zinnen mel geweest en gegaan - over de hele llnie toeneemt. De 
gemiddelde index van de vier zinnen is in 1970: 2,88; in 1985: 3,17. De 
toeneming (0.29) is dus lager. maar niet in opvallende mate, dan die van de 
zinnen met geweest (0,39) en gegaan (0.32). 

De uitspraken over de toeneming van het zijn-gebruik, gemaakl door de in
vullers van de vragenlijsten, zijn al verrneld in 4.1.4. Ter vergeJijking mel de 
dienovereenkomstige gegevens over de geweest- en gegaan-zinnen worden ze 
hier nog eens in labelvorm gegeven. In tabel33 zijn Diet de algemene opmer
kingen zonder nadere specificalie verwerkt (die zijn opgenomen in tabe14 in 
2.3.2.1.2.), wei de algemene over de de vergeten-zinnen (die zijn opgeteld 
bij de opmerkingen per zin). 

1970 
1985 

totaal 

vI v2 v3 v4 totaal 

3 4 
5 10 

8 14 

3 4 14 
10 5 30 

13 9 44 

Tabe133 
Positieve uitspraken in de vragenlijsten over toenemend zijn-gebruik in vergeten-zinnen 
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VergeJijken we de cijfers van deze tabel met die van de geweest- en gegaan
zinnen (resp. de tabellen 4 en 15), dan zien we, dal in nog aanzienlijk sterker 
mate dan daar. weer veel meer van deze uitspraken gedaan zijn in 1985 dan in 
1970. Het totaal aantal opmerkingen neemt - het verschillend aantal zinnen in 
aanmerking genomen - een middenpositie in tussen die over de geweest
(hoger) en die over de gegaan-zinnen (lager). Voor dit feit zie ik niet direct 
een verklaring, evenmin als voor de 'uitschieters' van de zinnen v 2 en v 3 in 
1985. 

In 4.1.4. is eveneens al vermeld, dat ook weI eens wordt opgegeven dat 
zijn zou afnemen, maar in veel mindere mate (in elk van beide jaren drie 
maal), en dat ik dit toeschrijf aan onzekerheid in het taalgebruik. 

In de tabellen 34, 35 en 36 zijn de cijfers te vinden die van belang zijn in 
verb and met de 'apparent time-methode'. 

vi v2 v3 v4 

score/index 0 j 0 j 0 j 0 j 

O:geen 13 9 10 7 28 11 17 13 
1: h 459 332 263 211 80 87 317 225 
2: h(z) 3 3 4 4 1 2 3 4 
3: h/z 45 38 60 47 44 32 45 43 
4: (h)z 2 1 2 2 5 0 2 0 
5:z 68 75 251 187 432 326 206 173 

totaal scorewaarden 948 831 17141303 23941817 14961227 

totaal relevante antwoorden 577 449 580 451 562 447 573 445 

index 1,64 1,85 2,962,89 4,26 4,06 2,61 2,76 

gemiddelde index 0: 2,87 j: 2,89 

Tabel34 
Scores en indexen van de vergeten-zinnen in de dialectvragen1ijst van 1970 

bij invullers van 63 jaar en ouder (0) (N=590) en invullers jonger dan 63 jaar (j) (N=458) 

Uit tabel34 en 35 blijkt dat er tussen 'ouderen' en 'jongeren' vrijwel geen 
verschil bestaat (in beide jaren slechts 0,02) in het gebruik van het oudere 
hebben en het jongere zijn bij vergeten. Tabel 36laat zien, dat degenen die zo
weI in 1970 als in 1985 een vragenlijst hebben ingevuld, iets meer zijn zijn 
gaan gebruiken, al is het verschil niet groot (0,10). De conclusies t.a.v. de on
volmaaktheid van de 'apparent time-methode' blijven in ieder geval onaange
tast. 
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vi v2 v3 v4 

score/index 0 0 j 0 j 0 j 

0: geen 3 1 3 5 10 6 2 4 
1: h 233 110 125 70 27 21 164 80 
2: h(z) 2 2 3 2 1 2 4 2 
3: h/z 61 53 58 55 43 37 51 43 
4: (h)z 0 3 3 2 2 4 2 4 
5:z 64 45 171 80 280 144 140 81 

totaal scorewaarden 740 510 1172 647 1566 872 1033 634 

totaal relevante antwoorden 360 213 360 209 353 208 361 210 

index 2,062,39 3,26 3,10 4,44 4,19 2,86 3,02 

gemiddelde index 0: 3,16 j: 3,18 

Tabe135 
Scores en indexen van de vergeten-zinnen in de dialectvragen1ijst van 1985 

bij invullers van 63 jaar en ouder (0) (N=363) en invullers jonger dan 63 jaar (j) (N=214) 

vi v2 v3 v4 

scorefmdex 19701985 19701985 19701985 19701985 

0: geen 2 2 2 1 2 3 1 0 
1: h 112 108 66 48 21 17 83 76 
2: h(z) 0 0 0 0 0 1 0 2 
3: h/z 14 22 18 26 13 16 14 28 
4: (h)z 0 2 1 1 0 1 0 0 
5: z 20 14 61 72 112 110 50 42 

totaal scorewaarden 254 252 429 490 620 621 375 374 

totaal relevante antwoorden 146 146 146 147 146 145 147 148 

index 1,74 1,73 2,943,33 4,25 4,28 2,55 2,53 

gemiddelde index 1970: 2,87 1985: 2,97 

Tabel36 
Scores en indexen van de vergeten-zinnen in de dialectvragenlijsten van 1970 en 1985 

bij de 'reallime-informanten' (N=148) 
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In de tabellen 37 en 38 zijn de scores en indexen van mannen en vrouwen 
opgenomen, resp. in 1970 en 1985. 

vI v2 v3 v4 

score/index m v m v m v m v 

0: geen 12 7 11 4 23 10 23 3 
1: h 564 145 321 104 112 45 388 103 
2: h(z) 5 1 7 1 2 1 5 2 
3: h/z 63 14 84 15 56 15 62 16 
4: (h)z 2 0 2 2 4 1 2 0 
5:z 106 24 327 65 555 119 272 67 

totaal scorewaarden 1301 309 2230 484 3075 691 1952 490 

totaal relevante antwoorden 740 184 741 187 729 181 729 188 

index 1,76 1,68 3,01 2,59 4,22 3,82 2,68 2,61 

gemiddelde index m: 2,91 v: 2,68 

Tabe137 
Scores en indexen van de vergeten-zinnen in de dialectvragenlijst van 1970 

bij mannen (m) (N=752) en vrouwen (v) (N=191) 

vI v2 v3 v4 

score/index m v m v m v m v 

O:geen 2 2 6 2 9 7 4 2 
1: h 251 91 139 57 34 14 177 67 
2: h(z) 4 1 3 2 3 0 2 3 
3: h/z 70 44 79 33 55 26 66 29 
4: (h)z 3 0 4 1 6 0 6 0 
5:z 74 33 173 76 297 124 149 70 

totaal scorewaarden 851 390 1263 544 1714 712 1148 510 

totaal relevante antwoorden 402 169 398 169 395 164 400 169 

index 2,12 2,31 3,173,22 4,34 4,34 2,87 3,02 

gemiddelde index m: 3,13 v: 3,22 

Tabe138 
Scores en indexen van de vergeten-zinnen in de dialectvragenlijst van 1985 

bij mannen (m) (N=404) en vrouwen (v) (N=I71) 

Deze tabellen geven weer hetzelfde beeld als de overeenkomstige in de 
vorige hoofdstukken. In 1970 gebruikten de vrouwen meer hebben dan de 
mannen: het verschil tussen de gemiddelde indexen is 0,23. In 1985 is het 
omgekeerd: het verschil is dan 0,09 in de andere richting. Het zijn-gebruik is 
bij de vrouwen dus weer ruim dubbel zo snel toegenomen als bij de mannen: 
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de verschillen tussen de gemiddelde indexen van 1970 en 1985 zijn resp. 
0,54 en 0,22. Voor de mogelijke verklaring verwijs ik naar 2.3.2.1.2. 

In de tabellen 39 en 40 zijn de gegevens over de toeneming van het zijn
gebruik in Nederland en Nederlandstalig Belgic te vinden. 

vi v2 v3 v4 

score/index N B N B N B N B 

0: geen 15 9 18 0 35 5 26 6 
1: h 629 183 323 165 63 108 420 133 
2: h(z) 3 3 5 3 1 2 4 3 
3: h/z 70 17 90 23 61 21 72 22 
4: (h)z 3 0 3 1 4 1 3 0 
5: z 110 37 391 57 666 112 305 85 

totaal scorewaarden 1407 425 2570 529 3594 739 2181 630 

totaal relevante antwoorden 815 240 812 249 795 244 804 243 

index 1,73 1,77 3,172,12 4,52 3,03 2,71 2,59 

gemiddelde index N: 3,03 B: 2,38 

Tabe139 
Scores en indexen van de vergeten-zinnen in de dialectvragenlijst van 1970 

bij Nederlanders (N) (N=830) en Belgen (B) (N=249) 

vI v2 v3 v4 

scorefmdex N B N B N B N B 

O:geen 3 1 7 1 16 0 6 0 
1: h 285 61 148 51 18 31 205 42 
2: h(z) 6 0 5 0 1 2 6 0 
3: h/z 103 17 97 18 64 19 82 17 
4: (h)z 3 0 6 0 5 1 6 0 
5:z 101 10 238 19 397 36 196 30 

totaal scorewaarden 1123 162 1663 200 2217 276 1467 243 

totaal relevante antwoorden 498 88 494 88 485 89 495 89 

index 2,26 1,84 3,372,27 4,57 3,10 2,96 2,73 

gemiddelde index N: 3,29 B: 2,49 

Tabe140 
Scores en indexen van de vergeten-zinnen in de dialectvragenlijst van 1985 

bij Nederlanders (N) (N=501) en Belgen (B) (N=89) 

Evenals bij de geweest- en de gegaan-zinnen blijkt hebbcn in Belgic in hel 
algemeen sLerker Le slaan dan in Nederland en neeml in beide delen van hel 
taalgebied het .gebruik van zijn toc. De mate waarin dat gebeurl, is echler in 
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beide gevallen niet hetzelfde. Ret verschil tussen de gemiddelde indexen van 
1970 en 1985 is voor Nederland 0,26 (iets minder dan 9% toeneming) en 
voor Belgic 0,11 (iets minder dan 5% toeneming). De verhouding tussen 
Nederland en Belgic is ongeveer hetzelfde als bij de gegaan-, maar anders dan 
bij de geweest-zinnen, waar de toeneming in Belgic wat sterker is dan in 
Nederland. 

Op het eerste gezicht is dit vreemd. Bij de gegaan-zinnen meende ik de 
situatie in de standaardtaal ter verklaring te kunnen aanvoeren: in Belgic staat 
hebben daar sterker dan in Nederland. Maar bij vergeten is er nu juist, zoals 
we in 4.1. gezien hebben, geen noemenswaard verschil tussen het Noord- en 
het Zuidnederlands, zodat we hier eerder een toeneming van het zijn-gebruik 
zoals bij de geweest-zinnen verwacht zouden hebben. 

Toch is de situatie bij geweest principieel anders dan bij vergeten. In de 
standaardtaal (van het hele taalgebied) komt bij geweest (vrijwel) geen hebben 
voor. Wie ik heb geweest zegt spreekt dus dialect, 'plat', of hoe men het ook 
wil noemen. Voor wie ik heb verge ten zegt, geldt dit niet; eerder integendeel: 
volgens de meeste taalgidsen e.d. is dit in betekenis I zelfs beter, of het enig 
juiste. De systematiek die aan het hebben- en zijn-gebruik ten grondslag ligt, 
moge nogal ingewikkeld en niet voor aIle taalgebruikers hetzelfde zijn, vast 
staat dat het hulpwerkwoord hebben bij vergeten in de standaardtaal v66r
komt. Voor de Zuidnederlandse dialectspreker die van huis uit hebben ge
bruikt, zal bij verandering (bewust of onbewust) van zijn dialect in de richting 
van de standaardtaal, het vervangen van hebben door zijn bij vergeten daarom 
een 'lagere prioriteit' hebben dan bij geweest. 

Maar natuurlijk moeten we bij dit alles niet uit het oog verliezen - zoals ook 
in de twee vorige hoofdstukken gezegd is - dat door het relatief kleine aantal 
Belgische invuIlers van de vragenlijst van 1985 (89) de rol van het toeval in 
de resultaten groter wordt. 

4.3.2.2. De geografische spreiding 

4.3.2.2.1. Inleiding 

Voor het onderzoek van de geografische spreiding van het hebben- en zijn
gebruik in vergeten-zinnen, heb ik behalve van de dialectvragenlijsten uitslui
tend gebruik gemaakt van de dialectologische literatuur. In de RND komen 
geen zinnen met vergeten voor; de bandopnamen bevatten slechts drie vol
tooide-lijdsvormen van vergeten (actief). 

4.3.2.2.2. De geografische spreiding in het algemeen 

Vertoonden de kaarten van de geweest-zinnen in grole lijnen dezelfde geogra
fische spreiding (zie 2.3.2.2.2.), terwijl bij de gegaan-zinncn de kaarten een 
heel groot vcrschil tussen de afzonderlijke zinnen lielen zien (zie 3.3.2.2.2.), 
de kaarten van de vergeten-zinnen vormen in zekere zin een combinalie hier
van. Enerzijds komen op aIle vier deze kaarten (15 tIm 18) hebben- en zijn
opgaven over ongeveer het hele gebied verspreid v~~r. Anderzijds hangen de 
verschillen, niet aIleen in de frequentie, maar ook in de spreiding van de 
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hebben- eo zij,,-opgaveo, duidelijk samen mel de aard van de zinnen. Van de 
vier vergeten-zinnen is v 1 eeo typische hebben-zin, v 3 eeo lypische zijn-zin, 
v 2 en v 4 nemen cen lussenpositie in. Duidelijk le zien is nu, dat zich op de 
grotendeels 'witte' kaart van v 3 (karol 17) eeo vrij 'zwart' gebied aftekent, 
dal West- en Oost-Vlaanderen omvat. Wat minder duidelijk, maar bij nauw
keurig toezieo loch onmiskenbaar, is het omgekeerde verscbijnsel op de 
groteodeels 'zwarte' kaart van v 1 (kaart 15): bier is relatief veel wit in twee 
gebieden, die ik maar zal aanduideo als de provincies Zuid-Holland en Ant
werpen. 

Zo kom ik dus evenals bij de geweest-zinnen tot eeo driedeling, die ik bij 
de hieronder volgende bespreking als uitgangspunt zal nemen. Omdat het 
kaartbeeld toch minder dnidelijk is dan bij de geweest-zinnen, gebruik ik voor 
de drie deleo wat voorzichtiger benamingen: het gebied met voorkeur voor 
hebben (West- en Oost-Vlaanderen); het gebied met voorkeur voor zijn (Zuid
Holland en Antwerpen); bet restgebied. 

4.3.2.2.3. Het gebied met voorkeur voor bebben (West- en Oost-Vlaanderen) 

Voor dit gebied vinden we in de Uteratuur inderdaad eeo paar maal vermeld 
dat bij vergeten aileen hebben gebruikt wordt. Helaas zijn de duidelijkste op
gaven ook de oudste. Voor West-Vlaanderen zegt De Bo: "De Hollanders 
maken eeo verschillusseo ik ben lets vergeten (fr. je ne Ie sais plus) en ik heb 
iets vergeten (fr. je I' ai omis, je n'y ai pas pense); in Vlaanderen geldt ik heb 
iets vergeten voor de twee" (1892: s.v. vergelen). (De Bo wekt de il1druk de 
toestand in West-Vlaandereo le veralgemenen voor beel Nederlandstalig Bel
gie; zoals in 4.3.3.2.4. zal blijken, kIopte dit ook in zijn tijd aI niet.) Voor het 
Zuidoostvlaams verrneldt Teirlinck (1908-1922: s.v. vergeten): "met hen 
(hebben), nooit met zijn". Peeters heen io zijn taalgids blijkbaar deze Vlamin
gen op het oog als hij "Hebt gij uwe les onlhouden? -lk heb ze vergeten" 
verbetert in "lk benze vergeten" (1930: s.v. vergeten). 

Voor Aalst 061 is Vanacker (1948: 21) minder duidelijk. Hij schrijft: "Af
wijkend van het Algemeen Nederlands is bet gebruik van ... [hebben) bij de 
verba ... zijn, ... blijven, ... vergeteo, en ... opvolgen," mel als voorbeeld: 
"ik heb hel weeral ceo keer vergelen." Bij dit voorbeeld kan heel goed eell 
infinitief aangevuld worden, zodat het ook in de standaardtaal met hebben zou 
kunnen (vol gens velen: moeten) voorkomen. Van een echte afwij1cing van bet 
Algemeen Nederlands is pas sprake als hel AaIsters ook hebben gebruikt bij 
vergeten in betekenis n. Ook Lievevrouw-Coopman geeft voor het Gents 
(toevallig?) aileen voorbeelden met vergeten hebben in betekenis I (1950: s.v. 
vergeten). 

Voor het Land van Waas vinden we bij Ioos (1900: s.v. verge/en) hebbe" 
en zijn opgegeven (zonder voorbeelden). Deze streek hoorde waarschijolijk 
ook toen al niet (meer) tot het gebied waar hebben de aJleenheerschappij had 
(vgl. de zijn-opgaven in Noord-Oost-Vlaanderen op de kaarten 17 en 18). 

De Bo geeft voor West-Vlaandercn ook nog: ''Oat is mij vergeten, fr.je L' ai 
oublie,je ne le sais plus" (t.a.p.); blijkens de toevoeging gebruikt bij beteke
nis n. 
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4.3.2.2.4. Het gebied met voorkeur voor zijn (Zuid-Holland en Antwerpen) 

Dat er in Holland (en blijkens de kaarten meer in Zuid- dan in Noord-Hol
land) een algemene voorkeur voor zijn bestaat, is gegeven deze zelfde voor
keur in de standaardtaal (zie 4.1.5., conclusie 3) niet verwonderlijk. In de 
dialectologische literatuur heb ik hier echter niets over gevonden. De enige 
bron die iets vermeldt over het hebben- en zijn-gebruik in een Zuidhollands 
dialect - Overdiep (1940) over Katwijk E 133 -, zegt dat daar "als elders ook 
in Holland" hebben in betekenis I en zijn in betekenis II gebruikt wordt 
(168). 

Vit conclusie 6 in combinatie met conc1usie 3 uit 4.1.5. voIgt, dat dezelfde 
algemene voorkeur voor zijn in Zuidnederlands getinte standaardtaal bestaat. 
De in 4.3.2.2.3. besproken voorkeur voor hebben in Vlaanderen (in engere 
zin) heeft hier dus geen doorslaggevende invloed op. Nu is het een bekend 
feit dat het 'algemeen Zuidnederlands' voorzover het bestaat vooral Brabants 
is. Daar komt voor dit onderzoek nog bij, dat de meerderheid van de Leuven
se studenten - die door het beantwoorden van de enquete voor een belangrijk 
deel aan de zojuist vermelde conclusies bijgedragen hebben (zie 4.1.3.2.) -
uit Brabant (in ruimere zin) afkomstig is. 

Vit twee plaatsen in oudere en meer recente literatuur blijkt nu dat deze 
voorkeur voor zijn ook gesignaleerd is voor het Antwerps resp. voor het 
dialect van Aarschot P 25 (in het noorden van Vlaams-Brabant). In 
Cornelissen en Vervliet (1899-1903: s.v. vergeten) lezen we: "Wordt zoowel 
met zijn als met hebben vervoegd, doch met hebben alleen in den zin van lets 
nalaten of verzuimen iets te doen, Ik heb 'et 'em verge ten te zeggen, of: ik 
ben 'et vergeten te zeggen. Hij had zijne' sleutel vergeten, of: hij was zijne' 
sleutel vergeten. Ik ben zijne' naam vergeten. Zijde gij vergeten wat ek veur u 
gedaan heb!" Hier wordt dus gezegd dat hebben bij betekenis I en zijn bij bete
kenis I en II gebruikt wordt. Nog een stap verder - hebben en zijn bij 
betekenis I en II, maar met voorkeur voor zijn - gaat Pauwels (1958: 360): 
"Werkw. vergeten: met zijn (meestal) ofhebben vervoegd, zonder betekenis
onderscheid. " 

4.3.2.2.5. Het restgebied 

Voor het Fries geeft het recente handwoordenboek in de kop van het artikel 
ferjitte alleen "haw", maar in de voorbeelden Ik haw itfergetten in betekenis I 
en It is my fergetten maar ook Ik bin 't hast al fergetten in betekenis IT (Zante
rna 1984). In twee wat oudere en een veel oudere bron worden alleen Ik haw 
it fergetten in betekenis I en It is my fergetten in betekenis II erkend (Dijkstra 
1961: 41; Tamminga 1963: 41-43; Dijkstra 1900-1911: s.v.forjitte). Tammin
ga noemt Ik bin itforgetten en "fultalitber hollanisme" (1963: 42), maar de 
Friese invullers van de vragenlijsten hadden er weinig moeite mee. Slechts 
voor twee plaatsen werd in 1970 de constructie Het is mij vergeten opgege
ven: voor Mantgum B 87 (in v 3) en Ulst B 114 (in v 3 en v 4); in 1985 
helemaal niet meer. 

Ook in het bij het Fries aanleunende Groningse Westerkwartier komt of 
kwam de laatstgenoemde constructie voor. Dat is in ieder geval op te maken 
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uit de volgcndc vcnnelding in Tee Laan (1952: s.y. vergeten): "ik vergeet ... 
heb verge ten. Ik heb dij bosschop vergelen. Wat ik hoalen mos, bin ik 
vergeten; W.K. is mie vergeten of heb ik verge/en, 't is mie vergeten = ik ben 
't vergeteD. ( ... ) Spr. Kou is vergelen, dat e IUlalfwesl hef', Tee Laan (1929: 
s.v. vergeetn) geeft dezelfdc voorbccldcn (na het twccde iets duidclijkcr: 
"(W.K. altijd is mie of heb k.)", maar voegt aan het cind nog toe: " Ik heb ' I 
glad (glad in aal) vergeeln". Ter Laan (1953: 92) gecft in de Iijst van 
onregelmatigc werkwoordcn bij vergeten aileen l&ebben op. 

lk meeD hieruit te mogeo conc1uderen , dat volgens Ter Laan hel Groni ngs 
in hel algcmeen hebben bij bctckenis 1 cn 'Zijn cn hel type hel is mij verge/en 
bij bctckcnis II gebruikt(e). HeL Weslerkwarlicr zou aUcen hebben en het is 
mil vergeten kennen (zoals bet Fries, volgcns ouderc en mcer normalicf inge
stelde auteurs); of daarbij cen betekcnisonderscheid cen rol speeh, is niet hele
maal duidelijk. 

Ook voor andere noordoostelijke d ialccten wordt het type het is ,nlj verge
len opgegeven. Sch6nfeld Wichers (1959: s.v . vegetn) vermeldt voor Rijsscn 
G 197: ''' t Is miej -(' k heb ' t vergetcn)". Oezc auteur heeft voor deze plaats 
ook de vragenUjst van 1985 ingevutd (van 1970 was geen lij st voor Rij ssen 
aanwezig); hij gaf daar dit type op in v 3 en in v 4 (in het Iaalste geval naast 
zi)n; ook in v 1 en v 2 vulde hij zi)n in). Aigemcen Twents aehue hij deze 
eonstruelie blijkbaar nict: in Schfinfeld Wichers (1979) geeft hij ze nie l op. 
Oat deed Wanink (1948) derLig jaar eerder nag wei; hij vermeldt van hel 
werkwoord verge lien zelfs: "Word! gewoonlijk in de Iijdende vorm gebru ikl: 
' tIs mie) vergetlen = ik heb het vergeten". Ook Deunk en Entjcs vermclden 
de constructie voor Winterswijk M I3 (1971: s.v. vergUten). zander verder 
commenlaar. 

Vit dezc opgaven wordt niet duidel ijk of het is mi) vergeten allcen bij 
bclekenis II gebruikt wordt, zoals blijkbaar in het Fries, of dat het aigemecn 
bruikbaar is. In ieder geval za1 hel wei cen min ofmcer archaIsche vorm zijn: 
in de vragcnlijsten komI hel. bchalve in de genocmde gcva1len. niet voor. 

Ook weinig informatiefzijn de opgaven van Oijkhuis (1979: s.v. vegeuen) 
voor het Twents van Denekamp G 182 (cen los voorbecld met zi)n) en van 
Bosch (1937: s.v. ve(r)gUlen) voor Hccrde F 113 (cen los voorbecld met 
hebben). 

In Limburg. waarvoor nogal vcelliteratuurvermeldingen zijn aangetroffen. 
wordt de situatie van het hebben- en zj)n-gebruik daardoor evenmin bijzonder 
helder. Voor Maastricht Q 95 en Rocrmond L 329 wordt vermeld dat hebben 
bij bctekenis I en zi)n bij bctckenis II gebruikt wordt. rcspcclievclijk door 
Endepols (1955: s.v. vergeten; regels en voorbcclden) en Kats ( 1985: s.v. 
vergelen; aileen voorbcelden). Van der Heijden (1927: s.v. vergaele) gecft 
voor Siuard Q 20 aileen " haet of is vergaete" en Schelbcrg ( 1979: s.v. 
vergaete) doet cen halve ceuw later nog prccies hctzel fde. Maar dat we daaruit 
niet zonder meer kunnen opmaken dat ook bier het voor Maastricht en 
Rocrmond opgegeven hebben/zijn-systcem beslaat, blijkt uil cen tocvalstref
fer in de vonn van cen voorbecld bij Van der Heijden op p. 151: "Hac hact el 
nes vcrgaele. Hij verloochent zijn atkomst". 
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Dat er in de Limburgse dialecten in het algemeen weinig systeem zit in het 
hebben- en zijn-gebruik bij vergeten, mogen we - behalve uit de vele zwart
witte tekens op de kaarten, maar die komen niet alleen in Limburg voor - mis
schien opmaken uit de opgave van de hulpwerkwoorden in de dialectversie 
van de (soms licht gevarieerde) vragenlijstzinnen die voorkomen in Beenen 
(1973: 61) voor Herten L 330. Hij geeft in het equivalent van v 1: zijn, van v 
2: zijn, van v 3: hebben of zijn, van v 4: zijn of hebben. (Interessant is ook, 
dat de auteur in de vertalingen van de dialectzinnen alleen hebben gebruikt; 
dat is voor hem blijkbaar de enige standaardtaalvorm in alle vier de gevallen). 

In Belgisch Limburg geeft Staelens (1982: s.v. vergeten) voor Hasselt Q 2 
alleen een voorbeeld met hebben. Oat we hieruit zouden mogen concluderen 
dat in dit dialect nog uitsluitend het oude hebben (zie 4.2.) voorkomt, is 
onwaarschijnlijk. Voor het niet ver weg gelegen Haspengouws geeft Rutten 
bijna honderd jaar eerder al een genuanceerder beeld: "In den zin van verzui
men mede te brengen, wordt in het Hasp. vergeten immer verbogen met 
hebben. Ik heb mijnen sleutel vergeten. - In alle andere gevallen bezigt men 
zoowel hebben als zijn. Zijt (hebt) ge vergeten, dat wij samen te Oostende 
geweest zijn? De naam van dien man is mij verge ten. Zelfs: Ik ben zijnen 
naam vergeten" (1890: s.v. vergeten). Vit dit bijzonder interessante citaat 
blijkt allereerst, dat een eeuw geleden ook aan de zuidelijke periferie van ons 
taalgebied nog het type het is mij vergeten voorkwam (vgl. de opgave van De 
Bo voor West-Vlaanderen in 4.3.2.2.3. en die van Tuerlinckx voor het Hage
lands hieronder). Verder maak ik uit Ruttens "zelfs" op, dat hij Ik ben die 
naam vergeten als een verdere onlwikkeling van Die naam is mij vergeten 
beschouwt (zie 4.2.). Eo ten stolle blijkt Wl zijn formulering dat hebben het 
aigemeoe en zijn het bijzondere hulpweTkwoord is, wat eeo ouder stadium 
van de ontwikkeling 'van hebben naar zijn' weergeeft dan we nu in de 
standaardtaal en waarschijnlijk in de meeste dialecten aantreffen. Ik herinner 
er in dit verb and aan dat Rutten voor zijn dialect ook het archrusche geweest 
hebben opgeeft (zie 2.3.2.2.9.). 

Blijkens de toevoeging "Omtrent overal in Vl.-B." (wat weI 'Vlaams
Belgie' moet betekenen, omdat 'Brabant' in dit boek als 'Br.' verkort wordt; 
de alkorting 'Vl.-13.' staat niet in de desbetreffende lijst) meenL Rutten -
evenals De Bo (zie 4.3.2.2.3.) en evenzeer len onrechle - de toestand in zjjn 
dialect te lrunnen vcralgemenen voor heel Nederlandslalig BeJgie. Maar het 
klopt al niet voor het nabijgelegen Hagelands, waarvoor Tuerlinckx in 
dezelfde tijd schrijft (1886: s.v. vergeten): "met hebben en zijn ( ... ) Vergette 
hiimm~ betekent: op zeker oogenblik er niet aan denken; vergette Zijfl, niel 
meeT weten. Ret Ie drukl meer op de daad, het 2e meer op den toestand. Jell 
ham de sleuter (sleutel) vergelte. Dijen naam es mich schoeefl vergette. Ook 
in K1[ein]-Br[abant1". Als we tenminsle mogen aannemen dat deze auteur zijn 
dialect adequaat beschrijft. Enig wanLrouwen is daarbij welop zijn plaats: als 
we het citaat leLterlijk nemen, bestond hel tegenwoordige ik ben her vergelen 
in hel Hagelands van toen nog niet (alleen het type het is mij vergeten), maar 
was anderzijds vergeten hebben al beperkt tot betekenis I. Het lijkl me niet zo 
waarscbijolijk dat deze lwee stadia van de ontwikkeling samen op hetzelfde 
moment voorgekomen zijo. 
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5. verloren 

5.1. Standaardtaal 

5.1.1. Woordenboeken, grammatica's e.d. 

Volgens de woordenboeken wordt verliezen in de voltooide tijden (aclief) met 
hebben vervoegd. Koenen (1974), Verschueren (1979), Van Dale (1984) en 
Van SLerkenburg-Pijnenburg (1984) geven s.v. verliezen alleen dithulpwerk
woord. Kramers (1977) doet hetzelfde, maar verrneldl weI een uitdrukking 
waarbij ook zijn mogelijk is: "ik heb (of ben) op je verloren je ziet er minder 
welvarend uit dan toen ik je hel laatst zag". 

Ook hel WNT erkent blijkbaar aileen hebben. overigcns zander dit hulp
werkwoord uitdrukkelijk le noemen. In de tweede alinea van bet artikel verlie
zen (XX, kolom 894) wordt eersl het "beJgicisme" verloren zijn ('de neder
laag geleden hcbben in bet spel') verrneld, waarover nader in 5.3.2.2. Daarna 
voIgt: "Dc vervoeging van verliezen in de bet. 2) met zijn is waarschijnlijk op 
te vatten als eeo conlarninatie van iets verloren hebben en iets lewijt zijn", 
waarbij verwezen wordl naar Peeters (1930). Betekenis 2) wordt omschreven 
als: HNiet waamemen, ongebruikl voorbij laLen gaan; inz. m.betr.t. tijdsperio
den: nuUeioos doorbrengen; verkeerd, slechL of niet gebruiken (en daardoor 
verkwistcn, verspillen)" (k. 904). Het doct vreemd aan dat zijn juist meL deze 
beteke.nis in verb and gebrachL wordt en niet mel de algemene betekenis 1): 
"lets of iem. kwijLraken; ophouden iets te bezitten ... " (k. 894) (vgl. hicr
onder). Meer informatie over het hulpwerkwoord bij verliezen heb ik in het 
WNT-artikel Diet gevondcn. In de voorbeelden meL een volLooide Lijd (acLiet) 
telde ik ruim veertig maal hebben:, zijn kwam Diet voor. 

In de twee taalgidsen waarin ik iets over dil hulpwerkwoord bij verliezen 
yond, werd eenmaal aileen hebben opgegeven (Galle 1967: 52) en eenmaal 
zijn afgekcurd (Heidbuchel 1962: 62 en 166; de Lweede keer mel dezelfde 
motivering als in het WNT). 

Verder Yond ik informatie over de vervoeging van verliezen in drie grarnma
tica's. Deze was van andere aard dan die in de woordenboeken en taalgidsen. 

Als we Paardekoopers Beknopte moelen geloven, wordt verliezen uilslui
tend met zijn vervocgd! We vinden namelijk ver/oren in een rijtje voorbeeiden 
van "vd's" "met zijn in de bvm" (=bcdrijvende vonn), en wei zonder de 
Loevoeging "(ook hebben)", die acbter vergeten voorkomtl ) (Paardekooper 
z.j.: 79). Maar dlt zal weI niet zo bedoeld zijn. 

Van den Berg erkent verloren zijn in ieder geval weI. Hij vermeldt "Hij is 
zijn zakdoek ver/oren (= hee!t die niel meer)" te midden van onverdachte 
voorbcelden als: "lk ben zijn naam vergeten (= weet die niet meer)" en "We 
zijn besloten te blijven (= zijntot de cOllc/usie gekomen)". Even verderop 
wordl "lk ben (in plaats van heb) mijn boek vergetell" lot de "foulen" 

I) Omdat uit dezc vcnnclding nicts op te makcn valt over de distributie van hebben en zijn 
bij vergeten, heb ik Paardekoopers Beknopte in 4.1.1. ongenoemd gelaten. 
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gerekend, die overigens wei verklaarbaar zijn: net als de bovenstaande zinnen 
"danken (ze) hun ontstaan aan het perfectieve karakter, dat de combinatie van 
zijn + voltooid deelwoord in vele gevallen heeft" (1964: 113). 

Ongeveer hetzelfde in andere bewoordingen vinden we in de ANS. Daar 
wordt over verliezen gezegd: "dit werkwoord kan met zijn en hebben worden 
vervoegd; er is een licht betekenisverschil tussen de varianten: 

(10) Waar heb je je horloge verloren? In het zwembad bij het verkleden. 
(11) Ik kan je niet zeggen hoe laat het is, want ik ben mijn horloge 

verloren. 
In voorbeeld (10) wordt iets meer de nadruk gelegd op de handeling 'verlie
zen', terwijl in (11) meer de verandering wordt benadrukt, de veranderde toe
stand zoals die na het verliezen geworden is" (1984: 522). 

Vol gens de laatste twee bronnen, die in tegenstelling tot de andere zowel 
verloren hebben als verloren zijn tot de standaardtaal rekenen, is de combi
neerbaarheid van hebben en zijn bij verloren dus in een bepaald opzicht verge
Jijkbaar mel die bij vergeten. Zoals ik het in 4.1.2.2. en elders geformuleerd 
heb: voltooid deelwoord + hebben heeft perfectische (* perfectieve!) hande
lingsbetekenis; voltooid deelwoord + zijn beeft presentische toestandsbete
kenis. 

5.1.2. Het Thesaurusmateriaal 

5.1.2.1. Het materiaal en het daarop verrichte ondenoek 

Het door mij verzamelde Thesaurusmateriaal bestaat uil 46 dtaten waarin een 
voltooide tijd (actiet) van bet werkwoord verliezen met zijn voorkomL De her
komst van dit materiaal is dezelfde als die van de citaten met vergeten (zie 
4.1.2.1.), maar omvang en aard van het 'verJoren-' en bet 'vergeten-corpus' 
zijn dus zeer verschillend. Het eerste telt slechts 46 citaten, het tweede 780; 
het eerste bevat aileen zinnen met het bulpwerkwoord zijn, bet tweede zowel 
zinnen met hebben als zinnen met zijn. 

Dat het verloren-corpus er zo bekaaid afgekomen is, komt eigenlijk vooral 
door geldgebrek. Zoals in de inleiding vermeld. waren de financiele middelen 
waarover ik voor het verzamelen van Thesaurusmateriaal beschikken kon, 
nogal beperkl. Ik heb gekozen voor een behoorlijk omvangrijke verzameling 
van citaten met vergeten. omdat dit werkwoord, sinds lang een heet hangijzer 
in deNederlandse grammatica. me het belangrijkst leek. Daardoor werd verlie
zen de sluitpost op mijn OOgroting. Omdat van te voren duidelijk was, dal zljn 
bij verliezen in geschreven taal slechts bij uitzondering ZOU voorkomen (zo 
ooit), OOsloot ik UilsluiLend citaten met verloren zijn (actiet) Le laten afdruk
ken, om te zien of daaraan bijzondere kenmerken le ontdekken waren. Het 
kostle trouwens loch nog vrij veel tijd (en dus geld) om de 46 uiteindelijk 
verkregen citaten te verzamelen uil de grote hoeveelheid passages met verlo
ren die ik op de terminal van het INL bekeek. en waarin deze woordvorm 
meestal 6f geen voltooid deelwoord 6f geen voltooid deelwoord van de 
bedrijvende vorm was, 6fwel met hebben voorkwam. 

123 



Het Thesaurusmateriaal voor verliezen is dus duidelijk minder waardevol 
dan dat voor vergeten: bet is veel geringer van omvang en het laat geen verge
lijkiog van de vervoegingen met hebben en zijn toe. Bij de beoordeling van de 
in de volgcnde paragraaf vennelde resultaten zal hlermee rekening gehouden 
moeten worden. 

Vande 46 citaten met verloren zijn noteerde ik de volgende gegevens: 
1. de betekerus van verloren zijn; 
2. hel semantische karakter van datgene waarop verloren zijn betrekking had· 
3. hel voorkomen van relatief frequente coUocaties; 
4. de natiooaliteit van de auteurs(s); 
5. de stilistische categorie waartoe de bron behoorde. 

Van deze gegevens geldt voor de laatste twee hetzelfde als voor de overeeo
komstige bij vergetell, waarvoor ik verwijs naar 4.1.2.1. Ter toelichting van 
de eerste drie diene het volgende. 

ad 1. Niet zonder opzet schreef ik hierboven: "de betekenis van verlorell 
zijn" en in 4.1.2.1.: ... van verge ten". De bij vergeten onderscheiden beteke
russen I en IT zijn namelijk inherent aan het werkwoord zelf. en manifeslcren 
zich niet aileen in de vollooide ujden (die in dit boek, waar het gaat om de 
vcrvoeging met hebben en zijn, uiteraard het meest ter sprake komen), maar 
ook in de onvollooide. b.v. in zinnen als Ik vergat in de haast mijllparaplu 
trlee Ie nemell (betekenis I ) en lk vergat at gauw weer wal hi} gezegd had 
(betekenis II). In de voltooide tijden gaan deze betekenissen meestal samen 
met wal ik 'perfectische handeJingsbetekenis' en 'presentiscbc toestandsbete
kenis' noem (al is deze onderscheiding soms ook weI binnen betekenis I en 
belekenis IT te maken; vgl. de opmerking van de invuller van eeo dialectvra
genlijst, als 'bijzonder geval' vermeld in 4.1.4.). De door Van den Berg en 
de ANS onderscheiden betekenissen bij verliezen (zie 5.1.1.) zijn echter juisl 
deze perfectische handelingsbetekenis en presenlische loestandsbelekenis, en 
hebben dus alleen betrekking op de voltooide tijden van dit werkwoord. 
Welke van beide betekenissen gerealiseerd is, word! bepaald door de context 
en misschien de silualie (zie de voorbeelden uit de ANS. geciteerd in 5.1.1.). 

Het viel mij moeilijker de citaten met verloren zijn naar deze betekenis
criteria in te delen dan die met vergeten te verdelen in betekenis I en n, wat ge
zien hel bovenstaande ook niet onbegrijpelijk zal zijn. Maar nadat drie keer 
doomemen van het niet al te grote aantal citaten tot ongeveer gelijke keuzes 
geleid had, meende ik weI tot een verantwoorde indeling te zijn gekomen, zij 
het dat een kwart van hel totaal in de categorie 'onduidelijk' terecht kwam. 

Als voorbeeld van perfectiscbe bandelingsbctekenis moge gelden: 
"Eerder was i.k al bijna mijn tong verloren toen ik te gulzig hel sap uit het 

buitgemaakte blik Libby's perziken wilde slurpen en de gekarlelde blikrand 
diep in mijn tong sneed" (Jan Cremer, De Hunnen, Vrede, p. 1243) 
waar tijd en situatie van bet (bijna) verHezeo expliciet genoemd worden. 

Als voorbeeld van presentische toestandsbetekenis geef ik een citaat dal een 
'minimaal paar' vormt met het vorige, omdat dezeIIde collocatie tong verlie
zen erin voorkomt, maar dan in de meer gebruikelijke overdrachtelijke zin: 

'''Benjij dat die op 17 augustus is aangevallen door eeo strandscbuimer?' 
Of dit nu juist 17 augustus was, is Binki allang vergeten, maar hij knikt ja. 
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'Zeg, ben jij je tong verloren?' vraagt de agent een beetje kregelig. 'Nee, 
mijnheer', zegt Binki schaapachtig." (Maria Heylen, De jongen met de 
meeuw, p. 96) 

Een voorbeeld van de categorie 'onduidelijk' is: 
"D'r komt een vrouw bij de sigarenboer. Ik: wil graag tabak hebben voor 

m'n man maar ik ben de tabaksbonnen verloren. Kunnen we dat regelen?" 
(Jan Cremer, De Hunnen, De oorlog, p. 334) 
waar hel niel-meer hebben van de tabaksbonnen (toestand) weliswaar logisch 
het belangrijksle is, maar waar de ik-figuur ook kan verwijzen naar een 
(misschien in het voorafgaande verlelde) 'handeling'. 

ad 2. In 4.1.4. heb ik Lv.m. vergeten melding gemaakt van een brief van 
dr. W. van Langendonck van de KU Leuven (dd. 3 augustus 1987). In deze 
brief werd vooral aandacht besteed aan het gebruik van hebben en zijn bij 
verliezen; hij was dan ook een uitvoerig antwoord op een vraag mijnerzijds 
over een opmerking van dr. Van Langendonck bij de zinnen met verloren in 
de door hem ingevulde dialectvragenlijst van 1985 voor Tildonk P 21. Ik: 
citeer uit deze brief het volgende: 

"Om in de buurt Ie komen van cen juislc generalizatie zou ik hel zo willen stellen: bij 
gebruik van Izebben is het subjckt sterker 'betrokken' in het gebeuren. Die betrokken
heid kan zich op lwee manieren voordocn: wanneer hel subjckl als agens fungeen en 
anderzijds wanneer hel subjckt als beziller fungcerL lk pas rut even toe op onze 
werkwoorden verliezen en vergelen in hel THdonks (waarvan mijn eigen "Neder
lands" wezenlijk weinig afwijkt, denk ik). 
Bij het verbum verliezen is uileraard de rclatic beziucr-bezitrelevant De betrokken
heid is natuurlijk het grootst bij zgn. 'inalienable possession', bv. lichaamsdelen. 
Dan is hebben aangewezen (verplicht?), by. 

lk heb cen tand verloren 
lk heb cen Yinger verlorcn met dat masjien 

Eventuele ambigulleit kan worden weggcwerkt door in het ene geval hebben te 
gebmiken, in het andere zijn, bv. 

Hij hceft/is cen been verloren 
Mel!l£bben: de man is cen lichaamsdcel kwijt 
Mel zijn: de man is. het becn dal hij afknaagde kwijtgespecld 
DaL zgn. onvervrcemdbare bczit lijkt verder Ie gaan dan Lichaamsdeicn, by. oak 
echtgenooL. partner, huis, vricnd .... Vgl. de ambigue z.in 

Hij hecft/is zijn vrouw vecloren 
Met hebben: zijn vrouw is overleden 
MeL zijn: hij is bv. zijn vrou w Uil het oog vcrloren in de massa. 
Een zekere agenlieve (naasl posscssicve) betrokkenhcid koml kijkcn bij 

Hij heefl zijn huis verlorcn (bij 'l gokkcn) 
Hij hceft dus zo gehandeJd dat hij een bclangrijk bezil~ (I) kwijtgespeeld" 

Het leek me van bclang na tc gaan in hoeverre deze 'betrokkenheid van het 
subject' terug tc vinden was in mijn materiaal (dal aileen zinnen mel ver/oren 
zijn bevatte, zodat dit semantische element relaticf zclden aanwezig zou moe
ten zijn). In navolging van de. Van Langendonck keek ik naar bet object van 
verloren zijn en achlte 'bctrokkenhcid' aanwezig, als datobject niet afuanke
lijk was van uit het oog verliezen en aanduidde: 

- ecn geliefde pcrsoon; 
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- een licbaamsdeel (b.v. de tong; maar ook "zijn verstand" en "alle 
controIe over zijn licbaam" telde ik mee); 

- een belangrijk bezit ("bet grootste deel van zijn fortuin"); 
- een moeilijk misbaar of intiem kledingstuk ("broek" en "beba" kwamen 

voor); 
- iets anders wat als belangrijk te bescbouwen was, n1.: 

"wat in een paar dagen tijd ( ... ) meer belang dan om bet even wat in mijn 
leven bad". 

ad 3. Relatief frequente collocaties waren: uit het oog verloren zijn en de 
tong verloren zijn. 

5.1.2.2. Het resultaat van het onderzoek 

Ret resultaat van bet onderzoek van bet Thesaurusmateriaal in aantallen cita
ten per onderscbeiden categorie is te vinden in tabel 41. De gebruikte afkortin
gen zullen na de in 4.1.2.1. en 5.1.2.1. gegeven toelichtingen weI duidelijk 
zijn. 

betekenis 

pres. toest. 20 
perf. hand.15 
onduid.ll 

sem. karakter object collocaties nat. 

+ betrokkenheid 13 tong 5 N 33 
- betrokkenheid 33 uit het oog 15 B 13 

(rest 26) 

Tabe141 

stil. cat. 

136 
w4 
06 

Aantallen citaten per categorie in het Thesaurusmateriaal voor verloren zijn (N = 46) 

Bebalve de in tabe141 vermelde gegevens, kan ik ook een indicatie geven 
van de kwantitatieve verbouding tussen bet (verzamelde) materiaal met verlo
ren zijn en bet (niet verzamelde) materiaal met verloren hebben. De 46 citaten 
met verloren zijn zijn afkomstig uit 3000 citaten met de woordvorm verloren. 
In de eerste 640 daarvan kwamen 200 citaten met verloren hebben voor. Als 
we dit als een aselecte steekproef bescbouwen, kunnen we dus aannemen dat 
op de 3000 chalen (3000 : 640) x 200 = 938 citaten met ver/orell hebbell ge
teld zouden zijn. Dit betekenl daL in aIle door mij geziene zinnen met verloren 
+ hulpwerkwoord in een voltooide tijd (actief) in ruim 95% van de gevallen 
hebbell voorkwam en in minder dan 5% van de gevallen Zijfl. Verloren zijn is 
dus duidelijk uilZOnderlijk; verloren hebben is de nonnale vervoeging. De ver
houding tussen vergeten zijn en vergetell hebben is geheel anders: 553 (71 %) 
tegen 227 (29%) (zie tabe123 in 4.1.2.2.). Bij vergetell komt hebbell dus weI 
minder voor dan zijn, maar het is bepaald niel uilZonderlijk. 

Verder wijs ik erop, dat de categorieen die zowel in label 41 (verloren zijn) 
als in tabel23 (vergetell) voorkomen, nl. 'nationaliteit' en 'stilistische catego
rie', niet met elkaar te vergeIijken zijn. De citaten mel vergeten zijn geselec
teerd uil353 bronnen; die mel verloren ziji/. uit 553 bronnen, dat is dus ruim 
anderhalf maal zoveel. Het is mogelijk dat onder de bronnen waaruiL wei 
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citaten met verlorefl zijn maar Diet met vergetefl afkomstig zijn, relatief meer 
boeken van Belgische auteurs of relatief minder (poputair-)wetenschappelijke 
werken voorkomen, enz. 

De eersLe kolom van tabe141 heeft betrekking op de verklaring die Van den 
Berg (1964) en de ANS (1984) geven (zie 5.1.1.) van het optreden van zijfl 
bij verloren: de presentische Loeslandsbetekenis. Als deze verklaring julsl is, 
zoudeo de citalen met deze betekenis dus in de meerderheid moeten zijo. Er is 
weliswaar eeo overwicht van deze citalen, maar door het relatief grote aantal 
'onduidelijke' gevallen, is niet uit te maken of dat overwicht doorsLaggevend 
is. 

De tweede kolom laat zien dat de verklaring van dr. Van Langendonck (zie 
5.1.2.1.): tijn komt v~~r als het subject fliet sterk betrokken is bij het 
gebeureo, plausibeler lijkt. Citaten met de karaktcristiek 'Diet-betrokkenheid' 
vormen een mime meerderheid. 

Men kan zich afvragen of de beide verklaringen tegelijk zouden kunnen 
gelden. Oat zou het geval zijn als presentische Loestandsbetekenis en niet
betrokkenheid de neiging zouden bebben samen voor te komen. Uit tabel42 
blUkl dit nieL 

+ betrok- - betrok-
kenheid kenheid totaal 

abs. % abs. % abs. % 

presentische toestandsbetekenis 8 62 12 36 20 43 
perfectische handelingsbetekenis 3 23 12 36 15 33 
onduidelijk 2 15 9 27 11 24 

totaal 13 100 33 99 46 100 

Tabe142 
Combinaties van semantische karakteristieken 

in het Thesaurusmateriaal voor verloren zjjn (N=46) 

De derde kolom van tabel41 laat vooral zien dat de collocatie uit het oog 
verlieten opvallend vaak in het materiaal voorkomt (33% van hel lotaal). 
Jnderdaad lijkt mij lk ben hem uit het oog verloren heel normaal Nederlands; 
iets wal ik me pas bewusl werd toen ik dit materiaal doomam. Ook dit feit 
pleit voor de visie van Van Langendonck: uit het oog verliezen is niet 'echt' 
verliezen en duidt dus geen grote betrokkenheid aan. 

Met de collocatie de tong verliezen is hel anders gesteld. Oat hierbij relatief 
vaak zijn gebruikt wordt, zou tegen de opvatting van Van Langendonck 
pleiten. Maar allercerst kan men zich natuurlijk afvragen in hoeverre hier 
sprake is van 'relatief vaak'. De collocatie als zodanig kaml vijf maal voor, 
waarvan eenmaal in letterlijke betekenis. Op cen totaal van slechts 46 citalen 
lijkl dil me toch weI opvallend, maar zonder vergelijking met een verloren 
hebben-corpus is mer Diet veel over te zeggen. Verder kan men zich afvragen 
of er bij de meeSl gebrwkelijke figuurJijke betekenis eigenlijk weI sprake is 
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van 'betrokkenheid'. Van Langendonck zelf meent overigens van weI. Om 
nogmaals uit zijn brief te citeren (n.a.v. Hebt g' uw tong verloren?): "Ret 
gaat om een onvervreemdbaar bezit, dus hebben, om 't even of de betekenis 
metaforisch is of niet. Noteert u overigens dat de uitdrukking door het 
gebruik van zijn juist aan metaforische betekenis zou inboeten: het grappige 
effekt zou verloren gaan!" 

Tot nog toe bleek er meer te pleiten voor de opvatting van Van Langen
donck (verloren zijn heeft niet-betrokkenheidsbetekenis) dan voor die van 
Van den Berg en de ANS (verloren zijn heeft presentische toestandsbeteke
nis). Relateren we nu echter de categorie nationaliteit aan deze semantische 
karakteristieken, dan doet zich iets vreemds voor. 

Neder- Vlamin- totaal 
landers gen 

abs. % abs. % abs. % 

presentische toestandsbetekenis 10 30 10 77 20 43 
perfectische handelingsbetekenis 15 45 0 0 15 33 
onduidelijk 8 24 3 23 11 24 

totaal 33 99 13 100 46 100 

Tabel43 
Nationaliteit en toestands-Ihandelingsbetekenis 

in het Thesaurusmateriaal voor verloren zijn (N=46) 

Neder- Vlamin- totaal 
landers gen 

abs. % abs. % abs. % 

+ betrokkenheid 7 21 6 46 13 28 
- betrokkenheid 26 79 7 54 33 72 

totaal 33 100 13 100 46 100 

Tabel44 
Nationaliteit en betrokkenheidsbetekenis 

in het Thesaurusmateriaal voor verloren zijn (N=46) 

Uil tabe143 blijkt, dat bij de Vlamingeo - in tegenstelling tot de situatie bij 
de Nederlanders - de presentische toestandsbetekenis sterk overweegt en dui
deJijke gevallen van de perfectische handelingsbetekenis zelfs geheel ontbre
ken. Voor de Vlamingen lijkt de verklaring van Van den Berg en de ANS dus 
veel plausibeler dan voor de Nederlanders. 

Tabel44 laat zien, dat bij de Nederlandse auteurs de niet-betrokkenheids
betekenis een duidelijke meerderheid heeft, terwijl bij de Vlamingen betrok-
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kenheid en niet-betrokkenheid elkaar bijna in evenwicht houden. Voor de Vla
mingen lijkt de verklaring van Van Langendonck dus minder plausibel dan 
voor de Nederlanders. 

Deze beide feiten zijn uiteraard bijzonder merkwaardig te noemen. We 
zouden immers verwachten dat de visie van Van Langendonck - die het 
hebben- en zijn-gebruik in het dialect van het Vlaams-Brabantse Tildonk P 21 
en in zijn eigen standaardidiolect bedoelt te verklaren - allereerst weerspiegeld 
zou worden in het taalgebruik van de Vlamingen. 

Ik zie ervan af nog meer gegevens uit het verloren zijn-materiaal met elkaar 
in verband te brengen. Zoals gezegd heeft dit materiaal duidelijke kwantita
tieve en kwalitatieve beperkingen, en met het bovenstaande meen ik al genoeg 
verwarring gezaaid te hebben. 

5.1.3. De enqultes 

5.1.3.1. Keuze van de zinnen 

In de standaardtaalenquetes heb ik allereerst de twee zinnen opgenomen die in 
de dialectvragenlijsten voorkwamen. Deze zinnen waren bedoeld als voor
beelden van de 'perfectische handelingsbetekenis' resp. de 'presentische toe
standsbetekenis', maar in de opvalting van Van Langendonck zijn ze tevens te 
beschouwen als voorbeelden van de 'niet-betrokkenheidsbetekenis' resp. de 
'betrokkenbeidsbetekenis'. De zinnen luiden (de nummers zijn die van de 
standaardtaalenquetes) : 

10. Ik ben/heb gisteren mijn portemonnee verloren. 
16. Waarom zeg jc niks, ben/heb je je tong verloren? 

Volledigheidshalve geef ik hiee nog even het commentaar van Van Langen
donck in zijn meergenoemde briefbij zin 10 (voor zijn cornmentaar bij zin 16: 
zie 5.1.2.2.): "Het gaat normaal niet om een bezit waarmee je hele wezen ver
bonden is (tenzij je dat in extreme gevallen zo zou voelen!), dus zijn. Boven
dien lijkt mi j mer geen serieuze agentieve betrokkenheid in hel spel. Er kan 
dus moeilijk speake zijn van eeo verzuim". 

Veeder nam ik een zin op met de collocatie uit het oog verliezen, die zo 
dikwijls bleek voor te komen in het Thesaurusmateriaal: 

8. Vroeger gingen we veel met elkaar om, maar ik benlheb hem helemaal uit 
het oog verloren. 

5.1.3.2. Resultaten 

De resultaten van de enquetes in cijfers zijn te vinden in tabe145. 
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zin nr. 8 10 16 

score/index Asd Lvn Asd Lvn Asci Lvn 

0: geen 0 0 0 0 0 0 
1: h 10 41 14 61 22 61 
2: h(z) 1 1 2 1 1 0 
3: h/z 7 7 10 12 9 10 
4: (h)z 6 1 3 0 3 0 
5: z 17 49 12 25 6 28 

totaal scorewaarden 142 313 120 224 93 231 

totaal relevante antwoorden 41 99 41 99 41 99 

index 3,46 3,16 2,932,26 2,27 2,33 

gemiddelde index Asd: 2,89 Lvn: 2,58 

Tabel45 
De lIerloren-zinnen in de standaardtaalenquetes van 
Amsterdam (Asd) (N=41) en Leuven (Lvn) (N=99) 

Uil tabel45 zijn de volgende aigcmene conc1usies te trekken: 
1. Het hulpwerkwoord zijn koml in de taal in het algemeen vecl mcer voor 
dan de geschreven [aal te zien gceft. In hel Thesaurusmateriaal bedroeg het 
aantal verloren zijn-citaten 5% van alle zinnen waarin cen voltooide tijd van. 
verliezen (actie£) voorkwam. De gemiddelde indexen in de enquetes zijn voor 
Amsterdam 2,89 en voor Leuven 2,58. Ze liggen dus Diet zo ver van de waar
de 3, het gemiddelde tussen hebben en zijn. Hoewel percentages en index en 
niet direct vergelijkbaar zijn, is hel verschillussen bet Thesaurusmateriaal en 
de enqueles ovcrduidelijk: zijn wordt in de enquetes veel vaker mogelijk ge
acbt dan het in hel ThesaurusmaleriaaJ in feite voorkomL 
2. Uit de wjuist genoemde gemiddelde indexen blijkt dat zijn in Leuven wat 
lager gescoord heeft dan in Amsterdam. 

Bij het bekijken van de scores van de afzonderlijke zinnen moeten we 
rekening houden mel het volgende. 

Zin 10: Ik benlheb juist gisteren mijn portemonnee verloren komt aJs xin 
met perfectische bandelingsbetekenis (gisteren wijst duideUjk op een hande
ling/gebeurtenis in hel verleden) in aanmerking voor een lage, maar als zin 
mel nieL-betrokkenheidsbeLekenis (zie hel commentaar van Van Langendonck 
in 5.1.3.1.) voor een hoge zijn-score. 

Zin 16: Waarom zeg je niks, benlheb je je IOttg verloren? koml als zin met 
presenlische toestandsbetekenis (je tong verloren hebbenlzijn betekem niet 'in 
het verleden je tong kwijtgeraakL zijn', maar 'nu niet kunnen sprcken') in 
aanmerking voor cen boge, maar als zin met bctrokkenheidsbetekenis (rie het 
comrnenlaar van Van Langendonck in 5.1.2.2.) voor een lage zijn-score. 

In zin 8: Vroeger gingen we veel met elkaar om. maar ik ben/heb hem hele
maal uil het oog verlorefl is de legenslelling perfectische handelingsbetekenis
presenlische loestandsbetekenis geneutraJiseerd, in die zin dal zowel aan het 
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eerste ('hoe het nu is') als aan het tweede ('hoe het gegaan is sinds "vroe
ger"') gedacht kan worden. De uitdrukking uit het oog verliezen heeft, als 
niet 'echt' verliezen, volgens Van Langendonck niet-betrokkenheidsbeteke
nis, zodat een hoge zijn-score verwacht kan worden. Verder hebben we in 
5.1.2.2. gezien dat deze collocatie opvallend frequent was in het Thesaurus
materiaal (met zijn). 

De oorzaak of oorzaken ervan in het midden latend, kunnen we in elk geval 
constateren dat zin 8 duidelijk de hoogste zijn-score vertoont, zowel in Am
sterdam als in Leuven; in overeenstemming met het aIgemene beeld in eerstge
noemde plaats wat hoger dan in laatstgenoemde. 

De andere zinnen hebben allebei een veellagere zijn-score. In Leuven is er 
nauwelijks verschil tussen zin 10 en zin 16; in Amsterdam is het verschil 
aanzienlijk: in zin 10 scoort zijn daar veel hoger. Opvallend is, dat dit ver
schijnsel een soort pendant vormt van iets wat het Thesaurusmateriaal liet 
zien. In 5.1.2.2. werd op grond van dat materiaal vastgesteld: "V oor de Vla
mingen lijkt de verklaring van Van den Berg en de ANS [n1. zijn komt voor 
bij presentische toestandsbetekenis] dus veel plausibeler dan voor de Neder
landers" en: "Voor de Vlamingen lijkt de verklaring van Van Langendonck 
[nl. zijn komt voor bij niet-betrokkenheidsbetekenis] dus minder plausibel 
dan voor de Nederlanders". Het feit dat in de Amsterdamse enquete zijn 
relatief hoog scoort in zin 10 - waar geen presentische toestandsbetekenis, 
maar weI niet-betrokkenheidsbetekenis aanwezig is - zou erop kunnen wijzen 
dat de verklaring van Van Langendonck voor de Nederlanders plausibeler is 
dan voor de Vlamingen. (Leuven scoort in zin 10 niet alleen veellager dan 
Amsterdam, maar zelfs iets lager dan in zin 16, al lijkt dat verschil 
verwaarloosbaar klein.) De aan het eind van 5.1.2.2. geconstateerde verwar
ring wordt hier dus aileen maar bevestigd. 

WeI duidelijk is, dat zijn meer voorkomt in gesproken dan in geschreven 
taal. Dat voIgt al uit het hierboven geconstateerde verschil tussen het Thesau
rusmateriaal en de enqueteresultaten, maar het wordt nog eens bevestigd door 
enkele opmerkingen van Amsterdamse geenqueteerden. Ben van hen tekende 
in het algemeen aan, dat hij of zij voorkeur had voor zijn, maar hebben, 
"netter" yond. 'Hebben schrijftaal - zijn spreektaal' werd opgemerkt n.a.v. 
zin 8 en zin 10 (2x). 

De weinige andere opmerkingen zijn niet altijd volkomen duidelijk. Die uit 
Amsterdam n.a.v. de zinnen 8 en 10: 'zijn geeft aan dat oorzaak, tijd, omstan
digheden duister zijn', en die uil Leuven n.a.v. zin 10: 'met zijn is de porte
monnee weg, met hebben hoefL dat niet hel gevalle zijn', lijken me Le wijzcn 
op de voorkeur van zijn voor de presentische toestandsbeLekenis. De Leuven
se opmerking n.a.v. zin 8: 'hebben: er is speciaal op gelet; zijn: niet expres' 
gaat misschien in de richting van de (niet-)betrokkenheidsbetekenis. 

5.1.4. Conclusies 

Uit datgene wal in de voorafgaande paragrafen over het gebruik van hebben 
en zijn bij verLiezen in de hedendaagse standaardtaal gebleken is, zijn de 
volgende conclusies lC trekken. 
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1. Het werkwoord verliezen wordt meestal met hebben vervoegd. 
2. Het hu]pwerkwoord zijn is in geschreven taaJ uitzonderlijk; in gesproken 

taaJ komt het aanzienlijk meer voor. 
3. Het hulpwerkwoord zijn koml relaLief vaak voor in de collocatie uit het 

oog verliezen. 
4. Ter verklaring van het gebruik van hebben en zijn worden twee factoren 

genoemd: 
a. verloren hebben heeft perfectische handelingsbetekenis, verloren zijn 

presenLische toestandsbetekenis; 
b. bij verloren hebben is het subject sterker bij het uitgedrukte gebeuren 

betrokken dan bij verloren zijn. 
Hoewel er aanwijzingen zijn dal de verklarende kracht van de tweede factor 

hel slerksl is. zijn er ook complicerende omslandigheden, waardoor op grand 
van hel gedane onderzoek niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld 
of een van deze beide factoren het gebruik van hebben en zijn inderdaad in 
aanzienlijke mate bepaaJt 

5.2. Ouder Nederlands 

Het lijdt geen twijfel dat verliezen (evenals vergeten een transitief werk
woord) van oudsher alleen met hebben vervoegd werd. 

In het MNW vond ik geen voorbeeld van het voltooid deelwoord verloren 
met zijn (actief). Ook in de Statenbijbel (Trommius 1947) en in de drie 
Vandelconcordanties die ik tot mijn beschikking had, kwamen geen duide
lijke vaorbeelden van deze vervoeging voor. Hetzelfde geldt voor het WNT, 
zeals ik al in 5.1.1. vermeldde. 

Tach kwam ik ben het verloren in de 1ge eeuw al voor. Siegenbeek (1829) 
vermeldt s.v. verliezen aIleen "heb verloren", maar rond het midden van de 
eeuw schrijft dezelfde Hamelberg die ik ben het vergeten aikeurde (zie 4.2.): 
"lk ben het verloren, wordt wei is waar gezegd - maar door wie?" (1847: 
36). Anders dan in het geval van vergeten zijn is Te Winkel (1849: 264) het 
met deze aikeuring eens. 

Meer gegevens heb ik over de geschiedenis van verloren zijn (acLief) niet ge
vonden. Uil het weinigc wal hier vermeld is, zullen we wei mogen opmaken 
dat hel misschien even oud is als vergeten zijn (actiei), maar dat bel nog 
sterker werd en wordl afgekeurd en daardoor tot op heden eeo vrijwel onopge
merkl bestaan heeft geleid. 

5.3. Dialect 

5.3.1. De in de dialectvragenlijsten gebruikte zinnen 

In de dialectvragenlijsten werden lwee Nederlandse zinnen met hel voltooid 
deelwoord verlorefl (actief) ter vertaling in dialect aangeboden. In D 45 
(1970) droegen ze de nummers 17 en 18; in D 60 (1985) de nummers 42 en 
43. In dil boek worden de zinnen aangeduid als w 1 en w 2. Omdat de letter 
'v' al gebruikt was voor de zinnen met vergeten. is voor de verloren-zinnen 
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gebruik gemaakt van de 'w', die opgevat mag worden als een aikorting van 
weg. De twee zinnen luiden: 

w 1. Waarom zeg je niks, ... je je tong verloren? 
w 2. Ik ... gisteren mijn portemonnee verloren. 

Deze zinnen waren alLeen bedoeld als voorbeeLden van de presentiscbe 1oe
standsbetekenis (w 1) en de perfectische bandeLingsbeLekenis (w 2); van de al 
dan nie[ aanwezige betrokkenheidsbetekenis had ik, bij beL opslellen van deze 
zinnen in 1970, nog geen weel (zie mervoor 5.1.). Mijn hypothese was dat 
w 1 eenhoger aantal zijn-opgaven zou vertonen dan w 2. 

5.3.2. De resultaten van het dialectonderzoek 

5.3.2.1. De dialecten in het algemeen 

5.3.2.1.1. De systematiek van het hebben- en zijn-gebruik 

De gegevens verkregen uit de vragenlijsten D 45 (1970) (N=1079) en D 60 
(1985) (N=590) zijn te vinden in tabe146. 

wI w2 

score/index 1970 1985 1970 1985 

O:geen 102 38 83 26 
1: h 718 353 637 271 
2: h(z) 4 7 4 6 
3: h/z 74 107 103 128 
4: (h)z 6 2 6 5 
5: z 175 83 246 154 

totaal scorewaarden 1847 1111 2208 1457 

totaal relevante antwoorden 977 552 996 564 

index 1,89 2,01 2,22 2,58 

gemiddelde index 1970: 2,06 1985: 2,30 

Tabe146 
Scores en indexen van de verloren-zinnen in de dialectvragenlijsten 

De nogal hoge O-scores van de beide zinnen zijn veroorzaakL door hel 
gebruik van andere woorden voor verloren: meestal kwijt of kwijtgeraakt en 
in Noord-Holland hel dialectische (ge)strooid. 

Voorzover de systematiek van bet hebben- en zijn-gebruik bij verloren uit 
de twee zinnen is op te maken, is deze in strijd mel de in 5.3.1. geformuLeer
de hypothese: w 1 verloont zowel in 1970 als in 1985 een lager aantal zijn
opgaven dan w 2. DiL blijkt uil tabel 46 voor het hele materiaal, en bel geldL 
ook voor de subgroepen die in 5.3.2.1.2. - evenals in de vorige hoofdstuk-

133 



ken - onderscheiden worden. De tabellen 47 tim 53 in 5.3.2.1.2. laten zien 
dat over de hele linie de index van w 1 lager is dan die van w 2. 

Zou voor de Nederlandse dialecten dus de betrokkenheidsbetekenis van 
w 1 (volgens Van Langendonck (zie 5.1.2.1.) meer hebben) tegenover de 
ruet-betrokkenheidsbetekenis van w 2 (meer zijn) de doorslaggevende factor 
zijn? De cijfers wijzen in die richting. Bij de opmerkingen van de informanlen 
over het hebben- en zijn-gebruik bij verloren (voor zover geen belrekking 
hebbend op ouderdorn van cen van beide hulpwerkwoorden: zie daarvoor 
5.3.2.1.2.) is er echter niet een die ondubbelzinnig steun geefl aan deze 
opvauing. De invuller voor Meeuwen L 364 (1970) schrijfl dat in w 2 hebben 
"acliever" en zijn "passiever" is, maar zijn parafrase (in bet geval van zijn
gebruik): "hel is me overkomen", lijkt bruikbaar voor zowel betrokkenheid 
als nieL-belrokkenheid. Daar staal tegenover dal vier informanten min of meer 
duidelijk le kennen geven, dat hebben gebruikl wordt als het om de handeling 
van het verliezen gaar (perfectische handeJingsbetekenis) en zijn als de 
toestand van het 'kwijt zijn' wordt uitgedrukt (presenLische toestands
belekenis). Drie invullers van de vragenlijsL van 1985 doon dat in de vorm 
van opmerkingen (voor de pia alsen Kontich K 283, Loosbroek L 15la en 
Venio L 271); een invuller van 1970 splitst zijn weergave van w 2 in tweeen: 
"lk ben mijn portemonnee verloren" en "Gisteren heb ik hem verloren" 
(Oegstgeest E 136). Hierbij moet wei worden aangetekend, dat het hier gaat 
om twee leraren en cen hoogleraar (de vierde informant geeft geen beroep 
op): mensen van wie verondersleld mag worden dal ze zoeken naar 
verklaringcn van dialectverschijnselen, en die in dit geval waarschijnlijk 
analogie met vergeten (de vergeten-zinnen stonden in de vragenlijsten vlak 
baven die met verloren) voor de hand liggend vonden. Maar het blijft opmer
kelijk, dal de meerderheid van de invullers in w 1 meer hebben en in w 2 
meer zijn gebruikt, lerwijl de weinigen die de systemaliek van dit gebruik 
becommeotarieren, meestal een verklaring aanvoeren die voor het omge
keerde geldt (meer zijn in wI en meer hebben in w 2). Er is overigens ook 
iemand - de invuller van de vragenlijsl van 1985 voor Stevensweerd L 378 -
die in w 2 met gisteren de voorkeur geeft aan zijll, en z6nder gisteren aan 
hebben, dus 'precies verkeerd am'! 

In de djalecten is de situatie dus a1 evenmin duideUjk als in de standaardtaal. 
De onduidelijkheid wordl nog versterkl door een paar andere opmerkingen 
van informanteo. De invuller voor Nieuwerkerken 064 sigoaleert het 'onvast 
gebruik' van de hulpwerkwoorden in w 1 en w 2 (1970); cen invuller voor 
Deventer F 133 noomt zijll in w 2 'minder good' (1970); terwijl de invuller 
voor Bodegraven E 180 vermeldt dar in w 2 zijn door 'bijna iedereen' gezegd 
wordt, maar 'per abuis' (1985). Bepaald raadselachtig zijn de opmerkingen 
dat zijn in w 2 'schools' zou zijo (Zwevegem 0 179; 1970), en dat in w 1 zijn 
door vo1wassenen en hebben door kinderen gebruikt zou worden (Werchter 
P 26; 1970). Verder zuBen we in 5.3.2.1.2. zien, dat de ondu idelijkheid niet 
alleen de systematiek, maar ook de verandering van het hebben- en zijn-ge
bruik belreft. 

In de dialectologische literatuur heb ik geen verheldering van de systema
tiek van het hulpwerkwoordelljk gebruik bij verloren gevonden. 
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5.3.2.1.2. De verandering van het hebben- en zijn-gebruik 

Deze paragraaf is op dezelfde wijze ingerichl als de overeenkomstige paragra
fen in de vorige hoofdstukken. Voor de algemene aspecten van het materiaal 
en de daarmee in verb and staande onderwerpen verwijs ik weer naar 
2.3.2.1.2. 

Uit tabel 46 in 5.3.2.1.1. blijkt dal ook bij de verloren-zinnen hel zijn
gebruik loeneemt. De gemiddelde index van de lwee zinnen is in 1970: 2,06, 
in 1985: 2,30. De toeneming (0,24) is echter vergeleken met die van de 
zinnen met geweesl (0,39), gegaan (0,32) en vergeten (0,29), de laagste van 
de vier. 

Misschien is het daaraan te wijtcn, dat de invullers van de vragenlijsten zich 
niet bewusllijken te zijn van de toeneming van het zijn-gebruik - voorzover 
we dit alLhans kunnen opmaken uil hun (vergeleken mel die over de andere 
zinnen niel talrijke) opmerkingen. Inlegendeel zelfs: de meerderheid van 
degenen die over dit aspect van hel hebben- en zijn-gebruik opmerkingen 
maken (in tOLaal vier in 1970 en vijf in 1985), zegt dat zijn de oudere (of 
hebben de jongere) vorm is. In 1970 wordl dil vermeld voor Horst L 246 
(w 1), Miste M 11 (w 2) en Genk Q 3 (w 1 en w 2); in 1985 voor Enschede 
G 234 (w 2), NieuwsLad L 433 (w 2) en Heule N 89 (w 1 en w 2). 

Daar slaan twee opmerkingen tegenover dal zijn de jongere vonn zou zijn, 
nl. voor Moerbeke I 170 (w 1; 1970) en Knesselare 1 185 (w 1 en w 2; 
1985). Een laatste opmerking is op zichzelf beschouwd aanloonbaar onjuist: 
de invuller voor Rene sse 130 (1985) schrijfl zijn in w 2 aan ABN-invloed 
toe. Maar we zullen wei magen aannemen dal hier mel • ABN' bedoeld is: 
'Hollandse spreeklaal'; in dal geval is ook bier zijn de jongere vorm. 

Waarschijnlijk is overigens de zojuist gebruikle forrnulering "dat de 
invullers van de vragenlijsten zich niet bewust lijkcn te zijn van de Loeneming 
van het zijn-gebrulk" niet adequaat. Dar het zijn-gebruik in het algcmeen 
toeneeml, betekent natuurlijk Diet dat dat ook in alle dialeclen afzonderlijk 
gebeurt. Er kunnen dialeclen zijn waarin het gebruik van zijll toeneerol (waar 
dus hebben de oudcre en zijn de jongere vorm is), en daarnaast dialecten waar 
het omgekeerde het geval is: zijn is ouder en netrol af, hebbetl is jonger en 
neemt toe. Tabel46 Loont alleen maar aan dal de eerste groep dlalecten groter 
moet zijn dan de tweede. Dat de tweede groep 66k bestaat zouden we dan 
o.a. moelen concluderen uil de hierboven vermelde opmerkingen van infor
manteno Onder hen bevindt zich b.v. de dialectoloog prof. dr. J. Goossens, 
wiens inlwties over het dialect van Genk Q 3 loch zeker serieus genomen 
rooeten worden. Ook zijn er in de dialectologische li.teratuur een paar 
aanwijzingen dat zijn bij verliezen met name in Nederlandssprekend Belgie 
'oud dialect' is (zie 5.3.2.2.). 

We zullen ons de situatie in deze lwee groepen dlalecten waarschijnlijk als 
voigt moeten voorstellen. In de eerste groep wordt verliezen, zoals in het 
Nederlands in het algemeen, van oudsher met hebben vervoegd, maar nremt 
- net als in en onder invloed van hel gesproken Standaard-Nederlands (vgl. 
5.l.3.2) - vervoeging met zijn toe. In de lweede groep wordt verliezen 
eveneens van oudsher mel hebben ~ervoegd (in hel Middelnederlands en hel 
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17e-eeuws vinden we geen zijn), maar heeft zich in de 18e of 1ge eeuw 
daarnaast of in plaats daarvan een vervoeging met zijn ontwikkeld. Onder 
invloed van het 'officiele' Standaard-Nederlands - waar alleen hebben erkend 
wordt - is dit zijn de laatste tijd echter op zijn retour. 

Of de ontwikkeling inderdaad op deze manier verlopen is en nog verloopt, 
en zo ja, welke dialecten tot de ene en welke tot de andere groep behoren, zou 
nader onderzoek vergen. 

Vast staat in ieder geval dat in de dialecten in het algemeen het gebruik van 
zijn toeneemt (zie tabeI46). 

De tabellen 47, 48 en 49, die de cijfers bevatten die van belang zijn in 
verband met de 'apparent time-methode', geven echter iets bijzonders te zien. 

wI w2 

score{mdex 0 j 0 j 

O:geen 61 37 51 29 
1: h 400 299 356 263 
2: h(z) 1 3 2 2 
3: h/z 36 34 50 50 
4: (h)z 3 3 4 2 
5: z 89 82 127 112 

totaal scorewaarden 967 829 1161 985 

totaal relevante antwoorden 529 421 539 429 

index 1,83 1,97 2,15 2,30 

gemiddelde index 0: 1,99 j: 2,14 

Tabel47 
Scores en indexen van de verloren-zinnen in de dialectvragen1ijst van 1970 

bij invullers van 63 jaar en ouder (0) (N=590) en invullers jonger dan 63 jaar (j) (N=458) 

wI w2 

score/index 0 0 j 

0: geen 26 12 15 11 
1: h 225 120 177 90 
2: h(z) 4 3 1 4 
3: h/z 55 48 71 50 
4: (h)z 0 2 2 3 
5: z 53 29 97 56 

totaal scorewaarden 663 423 885 540 

totaal relevante antwoorden 337 202 348 203 

index 1,97 2,09 2,54 2,66 

gemiddelde index 0: 2,26 j: 2,38 

Tabel48 
Scores en indexen van de verloren-zinnen in de dialectvragen1ijst van 1985 

bij invullers van 63 jaar en ouder (0) (N=363) en invullers jonger dan 63 jaar (j) (N=214) 
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wI w2 

scorermdex 1970 1985 1970 1985 

O:geen 12 13 11 9 
1: h 96 95 82 83 
2: h(z) 1 1 0 1 
3: h/z 14 22 23 23 
4: (h)z 2 0 0 1 
5:z 23 17 32 31 

totaal scorewaarden 263 248 311 313 

totaal relevante antwoorden 136 135 137 139 

index 1,93 1,84 2,27 2,25 

gemiddelde index 1970: 2,10 1985: 2,05 

Tabe149 
Scores en indexen van de verloren-zmnen in de dialectvragenlijsten van 1970 en 1985 

bij de 'real time-informanten' (N=148) 

Deze drie labellen geven eeo ander beeld dan de overeenkomslige voor de 
geweest-, gegaan- en vergeten-zinnen. Voor heteerst ondersteunen de gege
yens de 'apparent time-methode'. Zowel in 1970 als in 1985 gebruiken de 
'ouderen' meer bet 'oudere' hebben en de 'jongereo' mecT het 'jongere' zijn. 
De verschlllen. resp. 0,15 en 0,12, zijn niet groot, maar ze zijn aanwezig. 
Verder zijn degenen die zowe! in 1970 als in 1985 een vragenlijst ingevuld 
bebben, niet meer zijn gaan gebruiken, zoals bij de andere zinnen. Het zijn
gebruik is bij hen zelfs iets, zij bet weinig (0,05), achteruitgegaan. 

De verlorell-zinnen gedragen zich dus opnieuw anders dan de andere. Op 
de systematiek van het hebben- en zijn-gebruik - in standaardlaal en dialect -
was geen greep te krijgen; de verandering in dit gebruik leek ruet in alle dialec
ten op dezelfde manier te verlopen. Ik zie echter Diet direct verband tussen 
deze gegevens en hel in de tabellen 47, 48 en 49 geconstateerde. 

In de tabellen 50 en 51 zijn de scores en indexen van mannen en vrouwen 
opgenomen, respectievelijk in 1970 en 1985. 

Deze tab ellen geven weI betzelfde beeld als de overeenkomslige in de 
vorige hoofdstukken. In 1970 gebruikten de vrouwen minder zijn dan de 
mannen: hel verschiJ tussen de gemiddelde indexen is 0,19. 10 1985 gebrui
ken de vrouwen meeT zijn dan de mannen: het verschil is toevallig weer 0,19, 
maar in de andere richting. Hetzijn-gebruik is bij de vrouwen in dit geval nog 
aanzienlijk sneller toegenomen dan bij geweest, gegaan en vergeten, waar de 
toeneming ruim dubbel zo snel was als bij de mannen. Bij verloren is de 
toeneming bijna vier maal zo snel gegaan: hel verschiltussen de gemiddelde 
index en van 1970 en 1985 is bij de vrouwen 0,52 en bij de mannen 0.14. 
Voor de mogelijke veTklaring veTwijs ik naar 2.3.2.1.2. Toch moethierbij de 
kanuekening gemaakt worden, dat zijn bij verloren wet zonder meeT gelijkge-
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wI w2 

scorefmdex m v m v 

O:geen 66 23 51 14 
1: h 497 129 433 124 
2: h(z) 4 0 4 0 
3: h/z 54 10 82 16 
4: (h)z 5 1 5 1 
5:z 126 28 177 36 

totaal scorewaarden 1317 303 1592 356 

totaal relevante antwoorden 686 168 701 177 

index 1,92 1,80 2,27 2,01 

gemiddelde index m: 2,10 v: 1,91 

Tabel50 
Scores en indexen van de verloren-zinnen in de dialectvragenlijst van 1970 

bij mannen (m) (N=752) en vrouwen (v) (N=191) 

wI w2 

score{mdex m v m v 

0: geen 24 14 16 10 
1: h 251 93 194 72 
2: h(z) 6 1 4 1 
3: h/z 68 37 85 38 
4: (h)z 1 1 5 0 
5:z 54 25 100 50 

totaal scorewaarden 741 335 977 438 

totaal relevante antwoorden 380 157 388 161 

index 1,95 2,13 2,52 2,72 

gemiddelde index m: 2,24 v: 2,43 

Tabel51 
Scores en indexen van de verloren-zinnen in de dialectvragenlijst van 1985 

bij mannen (m) (N=404) en vrouwen (v) (N=I71) 

steld kan worden met zijn bij geweest, gegaan en vergeten. Bij geweest is zijn 
in de standaardtaal (vrijwel) bet enig bruikbare bulpwerkwoord; bij gegaan 
eveneens, zij het in wat mindere mate; bij vergeten staat zijn in elk geval veel 
sterker dan hebben. Bij verloren is zijn in de geschreven laal uitzonderLijk en 
is het ook in gesproken taal- misschien afgezien van een collocatie als Uil het 
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oog verliezen - minder gebruikelijk dan hebben. Oat de 'inhaalmanoeuvre' 
van de vrouwen zich juist hier zo duidelijk manifesteert, is dus weI opmer
kelijk en vooralsnog moeilijk verklaarbaar te noemen. 

In de tabellen 52 en 53 zijn de gegevens over de toeneming van het zijn
gebruik in Nederland en Nederlandstalig Belgie te vinden. 

wI w2 

score{mdex N B N B 

O: geen 86 16 81 2 
1: h 554 164 471 166 
2: h(z) 3 1 2 2 
3: h/z 56 18 84 19 
4: (h)z 5 1 5 1 
5:z 126 49 187 59 

totaal scorewaarden 1378 469 1682 526 

totaal relevante antwoorden 744 233 749 247 

index 1,85 2,01 2,25 2,13 

gemiddelde index N:2,05 B:2,07 

Tabe152 
Scores en indexen van de verloren-zinnen in de dialectvragenlijst van 1970 

bij Nederlanders (N) (N=830) en Belgen (B) (N=249) 

wI w2 

score{mdex N B N B 

0: geen 36 2 24 2 
1: h 299 54 224 47 
2: h(z) 7 0 6 0 
3: h/z 88 19 105 23 
4: (h)z 2 0 4 1 
5:z 69 14 138 16 

totaal scorewaarden 930 181 1257 200 

totaal relevante antwoorden 465 87 477 87 

index 2,00 2,08 2,64 2,30 

gemiddelde index N: 2,32 B: 2,19 

Tabel53 
Scores en indexen van de verloren-zinnen in de dialectvragenlijst van 1985 bij Nederlanders 

(N) (N=501) en Belgen (B) (N=89) 
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Ais we deze gegevens vergelijken, krijgen we een OOeid te zien dat nogal 
afwijkl van dat in de voorafgaande hoofdstukken. 

Allereerst vall op dat, terwijl bij geweest, gegaan en verge ten hel hulpwerk
woord hebben in Belgie in het algemeen sterker staat dan in Nederland, dat 
bij verloren in 1970 mel hel geval is en in 1985 in veel mindere mate dan bij 
de andere werkwoorden. Het verschil tussen de gemiddeide indexen van 
Nederland en BeIgie is in 1985 bij geweest: 1,17; bij gegaan: 0,92; bij 
vergeten: 0,80; bij verloren slechts 0,13. 

De verklaring zal weI zijn, dat bij geweest, gegaan en vergeten hel hulp
werkwoord hebben ouder is dan zijn, en als zodanig juist in de meer conserva
Lieve dialecten van Nederlandstalig Belgie bet best bewaard is gebleven. Bij 
verloren ligt dal anders: daar bestaat - zoals hierboven als waarschijnlijk is 
aangenomen - 66k een oud dialectisch zijn. 

De gemiddelde toeneming van het zijn-gebruik is in Nederland (13%) duide
lijk sterker dan in Belgie (ietsminder dan 6%). Als we mogen aannemen dat 
ook hier de dialecten veranderen in de richting van de slandaardtaal, zijn deze 
cijfers redelijk in overeenslemming met de enquetegegevens uit 5.1.3.2. Daar 
is immers gebleken dat verloren zljn (actief) in Amsterdam wal meer werd 
opgegeven dan in Leuven. 

Die toeneming is in Nederland overigens veel meer te danken aan w 2 
(17%) dan aan w 1 (8%). Ook dil is in zoverre in overeenstemming met de 
enquetegegevens uit 5 .1.3.2., dat w 2 (daar zin 10) in Amsterdam een veel 
bogere zijn-score vertoont dan w 1 (daar zin 16). 

Maar ook in Belgie is het zijn-gebruik in w 2 (8%) meer loegenomen dan in 
w 1 (ruim 3%). Zowel in 1970 als in 1985 heeft w 2 trouwens ook in Belgie 
een hogere ztjn-score dan w 1. En dat is met in overeenstemming met de Leu
vense enqueteresultaten in 5.1.3.2.: daar bebben de beide zinnen een vrijwel 
gelijke zijfl-score (die van w 2 = zin 10 is zetfs iets lager dan die van w 1 = 
zin 16). Misschien heeft bier bij de Leuvense studenten dialectverrnijding 
plaats gebad, in die zin dat zij waar zijn dialectisch het sterkst staat, het min t 
geneigd waren dil hulpwerkwoord als standaardtalig te beschouwen. Voor
zover ook bier weer niet de ral van bet toeval doorslaggevend geweest 1s. 

5.3.2.2. De geograjische spreiding 

Voor het onderzoek van de geografische spreiding van het hebben· en zijn
gebruik in verioren-zinnen, beb ik OOhalve van de dialectvragenIijsten alleen 
gebruik gemaakl van de dialectologische literatuur. In de RND komen geen 
zinnen mel verloren voor; de bandopnamen bevatlen slechts drie vol too ide
tijdsvormen van verloren (actief). 

Aangezlen de kaarten en de literatuurvermeldingen geen aanleiding geven 
tot een uitvoerige bespreking, is hier afgezien van een verdere indeling in 
paragrafen. 

De twee kaarten van de verloren-zinnen (kaart 19 en 20) laten zien dat 
vooral in het zuidwesten en het noorden en noordoosten van het taalgebied 
zijn weinig of mel voorkomt en dat in bet grote middenstuk hebben en zijn 
gemengd zijn. 
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De literatuurvenneldingen lijken, voorzover aanwezig, voor een groot deel 
weI in overeenstemming hiennee, maar ze zijn soms niet volkomen duidelijk. 
In het noorden en noordoosten zijn er geen problemen. Er wordt uitsluitend 
hebben opgegeven voor het Fries (Dijkstra 1900-1911: s.v.forlieze; Zantema 
1984: s.v./erlieze), het Bildts (Buwalda 1983: 19), het Gronings (Ter Laan 
1929 en 1952: s.v. verlaizen; met de toevoeging: "nooit ik bin' t mes verlo
ren"; Ter Laan 1953: 92), het Twents (Dijkhuis 1979: S.v. ve'leurenl 
verleurn), Heerde F 113 (Bosch 1937: s.v. ve(r)liezen) en Winterswijk M 13 
(Deunk 1982: s.v. verleezen). 

In het zuidwesten geldt hetzelfde voor de oudere opgaven voor West -Vlaan
deren (De Bo 1892: s.v. verliezen) en Zuid-Oost-Vlaanderen (Teirlinck 1908-
1922: s.v. verliezen). Ook de vennelding van aIleen hebben bij Endepols 
(1955: s.v. verliezen) voor Maastricht Q 95 lijkt, gezien het kaartbeeld van 
Zuid-Limburg, weI in overeenstemming met de werkelijkheid. Of dat ook 
nog opgaat voor een zelfde opgave bij Kats (1985: s.v. verliezen) voor Roer
mond L 329 en bij Staelens (1982: s.v. verliezen) voor Hasselt Q 2, is de 
vraag. 

Ook in Limburg schrijft Rutten een eeuw geleden (1890: s.v. verliezen): 
"Aanm. In geheel Vl.-Belgie wordt verliezen (bij het spel) ook met het 
hulpwerkwoord zijn verbogen, als er geen voorwerp bij is. Ik ben verloren 
en zal betalen. Jan zou zeker verloren geweest zijn, hadt gij hem geene tee
kens gedaan. Doch: Ik heb eenenfrank verloren, haddet gij mij niet geJwI
pen". 

Of dit "in geheel Vl.-Belgie" voorkwam. kunnen we natuurlijk betwijfelen 
(vgl. 4.3.2.2.5.). Zoals blijkt uit het hieronder vennelde citaat van Cornelis
sen en Vervliet, bestond dit zijn-gebruik in elk geval weI in het Antwerps. 
Maar de vraag is, of dit een voorbeeld is van het actieve gebruik van verlie
zen. waarover het in deze studie gaat. Het lijkl me heel goed mogelijk om 
verlorefl hier als een passief deelwoord of als een adjectief te beschouwen en 
dan is het hulp- of koppelwerkwoord zijn niels bijzonders. 

Hetzelfde probleem doet zich yoor bij de opgave van Joos (1900: s.Y. 
verliezen) voor hel Land van Waas. Hij geefL "hebben en zijn", maar in de 
voorbeelden komt alleen hebben voor bij actief gebruikl verliezen, en zijn in: 
." tIs verloren, vruchteloos, nutteloos". Was de vermelding van zijn bedoeld 
voor zuLke gevallen? 

Dezelfde vraag kunnen we stellen, maar niet beantwoorden, in verb and met 
de opgaven van hebben en zijn voor Leuven P 88 (Goemans 1954: s.v. ver
Ziezen) en Siltard Q 20 (Schelberg 1979: S.v. verleize), omdat hierbij geen 
voorbeelden in een voltooide tijd gegeven worden. 

AIleen bij Cornelissen en Vervliet (1899-1903: s.Y. verlieren) is hel dank 
zij de voorbeelden voldoende duidelijk dal hebben en zij" in het Anlwerps 
inderdaad beide bij het actief gebruikte werkwoord verlieun kunnen voorko
men. Zij geven: "Hij is at ze' geld verloren. Ik had en ik was mijne' sleutel 
vedoren . We hebben en we zjjn 'l spel verloren. Gij zij verloren (gij hel het 
spel verloren) en ik ben gewonnen". 

Al met al is er dus maar een bron waaruil ondubbelzinnig blijkl dal in de 
voltooide tijden van vcrliezen (actieO behalve hebben ook zijn gebruikt kan 
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worden. En dat terwijl dit hulpwerkwoord blijkens de vragenlijsten toch 
bepaald niet zeldzaam is. Niet alleen in het oudere Nederlands (zie 5.2.), 
maar ook in de dialecten heeft het blijkbaar een voomamelijk ondergronds 
bestaan geleid. 
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6. Slotbeschouwing 

6.1. Inleiding 

In dit slothoofdstuk worden wat ik als de voomaamste resultaten van het on
derzoek zie, in het kort gefuventariseerd en in een roimer verb and geplaatst. 

In de inleiding van dit boek sehreef ik, dat het doel van het onderzoek 
afgeleid kon worden uit de ondertitel (zie 1.2.). De titel, Van hebben naar 
zijn, is dan le beschouweo als de kortst mogelijke samenvalting van de belang
rijkste resultaten. In belltebben- en zijn-gebruik is immers verandering gecon
stateerd, en die verandering is van dien aard dal hebbul plaatsmaakt voor 
zijn. Aan deze twee aspecten van de zaak: de verandering als zodanig en de 
richting van de veraodering, .worden 6.2. en 6.3. gewijd. In 6.4. wordt even 
ingegaan op een verandering in omgekeerde richting. 

6.2. Van x naar y 

6.2.1. Syntactisclte verandering 

Verandering in het gebruik van hulpwerkwoorden die dienen voor de vor
ming van voltooide tijden, is syntactische verandering. Kort na elkaar zijn er 
twee studies over laatstgenoemd onderwerp versehenen die gescbreven zijn 
door medewerkers aan de afdeling Dialectologie van het P.l Meertens-Insti
ruul: hel proefschrift van Marine! Gerritsen over Synlaktische veranderillg in 
kontrolezinnen; een sociolingulstisclte studie van hel Brugs van de 13e tot de 
17e eeuw, en dil boek. Hoewel geheel verschiUend wat bel specifieke onder
zoeksobject en de wetenscbappelijke aanpak betreIt, komen deze werken im
mers in elk geval hierin overeen dat ze allebei over syntactische veraodering 
gaan. In de evaluaLie van haar methode van onderzoek loont Gerritsen zich 
tevreden over de resultaten van haar indeling in tijdvakken met een interval 
van bonderd jaar, waarin duideJijk verandering kon worden vastgesteld. Ze 
vraagt zich zelfs af "of hel de moeite loont om le kijken of een.fasering met 
inlervallen van 50 jaar met cen nog preciezer beeld van syntaktische verande
ringen kan geven", en ze beantwoordt die vraag bevestigend. Ze voegl daar 
echter aan toe Ie menen "dat bet belangrijke gegevens kan opleveren over syn
laktische verandering in een periode waarin de invloed van de standaardtaal 
nog niet erg groot kan zijn," maar dat ze betwijfelt "of dit ook opgaat voor 
een peri ode waarin de standaardtaal al wei invloed beeft" (Gerritsen 1987: 
220). 

Direct hierbij aansluitend, kan ik voor het door Gerritsen onderzochte 
dialect meedelen, dat in de dialectvragenlijsten van Brugge H 36 voor de zin z 
2 in 1970 hebben en in 1985 zijn is opgegeven, en voor de zinnen v 4, w 1 
en w 2 in 1970 hebben en in 1985 hebben en zijn. Afgezien van de O-scores, 
die hier niet ter zake doen, waren er verder russen de beide vragenlijsren geen 

143 



verschillen. Er was dus in een periode van vijfLien jaar syntactische 
verandering te constateren. en wei steeds in dezelfde ricbting. 

Dit is natUlrrlijk aardig om te vermelden. maar meer ook niet Tweemaal ren 
vragenJijst. bovendien in dit geval ingevuld door verschillende pcrsonen, kan 
niet a1s bewijs gelden. Bekijken we de gegevens van de dialecten echter in 
hun totaliteit. dan wordt het beeld heel duidelijk. Bij alle vier in deze studie 
behandelde werkwoorden werd tussen 1970 en 1985 kwantitatieve verande
ring in het hulpwerkwoordelijk gebruik vastgesteld. steeds in dezelfde rich
Ling. Daaruit blijkt dat in de dialecten als gebeel in een pcriode van niet meer 
dan vijftien jaar synlactische verandering mogelijk is. 

In verband mel de laatst geciLeerde opmerkingen van Gerritsen. over de 
invloed van de standaardtaal. wijs ik crop daL bet hier dus gaat om een perio
de waarin de slandaardtaal wei degeLijk invloed heeft. Die standaardtaal is 
trouwens juist de grote verandering bevorderende factor, want de dialecten 
veranderen in de richting van de standaardtaal. 

Maar de st.andaardtaal veranderl zelf ook. V oor hel gebruik van hebben of 
zijn bij geweest geldt dit nauwelijks meer, omdat de verandering (van hebben 
naar zijn) daar als voltooid beschouwd kan worden. Maar bij gegaan. verge
ten en verlorell is de zaak nog volop in beweging. In deze stu die blijkt dit uit 
het verschil tussen de oordelen van sprekers over het taalgebruik (in de 
standaardtaalenquetes) en de codificatie van dat taalgebruik door laalbeschrij
vers (in woordenboeken. grammatica's e.d.). Voor vergeten en verloren 
komt daar nog bet verschil tussen gesproken en geschreven taal bij. Ook bier 
gaat de verandering steeds in dezelfde - en verwachte - richting: de nieuwe 
taalvorm komt op in de gesproken taal. wordt daama ook geschreven, en pas 
daarna gecodificeerd. 

Vit de paragrafen over de oudere stadia van het Nederlands is gebleken dat 
de gesignaleerde tendentie tot verandering naoit van vandaag of gisteren is. 
en soms al heel oud. Maar dat de verandering in de dialeclen aanloonbaar is 
voor cen periode van maar vijftien jaar, vind ik zelf de grote verrassing van 
dit onderzoek. 

Op twee aspecten van de manier waarop deze verandering tot stand geko
men is. wordt in 6.2.2. en 6.2.3. ingegaan. 

6.2.2. De 'apparent time-metlwde' 

UiL de cijfers voor de geweest-, gegaan-, en vergeten-zinncn van de dialectvra
genJijsten blijkt, dat de verandering in bel gebruik van hebbell en Zij'l zich niet 
z6 voltrekt dat de ouderen vaaral de oude vonn en de jongeren voora! de 
nieuwe vorm gebruiken. Ook laten diezelfde cijfers zien. dat het hulpwerk
woordelijk gebruik van degenen die zowel in 1970 als in 1985 cen vragenLijsL 
hebben ingevuld. in de tussenliggende periode veranderd is, en wei in dezelf
de richting als dat van aile informanten tezamen. Dezefeilen zijn in strijd met 
de gedachtengang die len grondslag UgL aan de 'apparent time-methode'. 
volgens welke de taalvormen van ouderen die van een ouder taalstadium en 
de taalvormen van jongeren die van een nieuwer taalstadium vertegenwoor
digen. 
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De cijfers van de verloren-zinnen wijzen echter in tegenovergestelde rich
ting. Nu had ik over het werkwoord verliezen de minste gegevens, en de inter
pretalie van wat wei beschikbaar was, leidde niet tot duidelijke conclusies. 
Toch geefl het feit dal uit de verloren-zinnen tot Slcun aan de • apparent lime
methode' geconc1udeerd kan worden, aanJeiding tOl voorzichligheid. Maar 
het grootste en voomaamste deel van mijn onderzoeksresultaten wijst dus in 
dezelfde richting als de kriliek op deze methode die b.v. uitgebracht is in De 
Bot (1985) en Van Bree (1986). 

6.2.3. Mannen- en vrouwentaal 

De gesignaleerde verandering heeft zich in de onderzochle peri ode bij 
vrouwelijke dialectsprekers aanzienlijk sneller voltrokken dan bij mannelijke. 
DiL zou verklaard kunnen worden door de emancipalie van de vrouw en de 
sterk loegenomen invloed van de televisie, die de standaardtaal vooral bij de 
daarvoor meer gevoelige vrouw bevorderl. 

Dit verschil tussen mannen- en vrouwentaal doet zich bij aIle vier de 
onderzochte werkwoorden voor. Maar ook hier geven de cijfers van de ver
loren-zinnen iets eigenaardigs te zien. Het verschil tussen de scores van 
mannen en vrouwen is daar namelijk vee] groter (ten gunste van zijn) dan bij 
de andere werkwoorden, terwijl ik bell mijnportemollnee verloren nog maar 
nauwelijks tot de standaardtaal behoorl, in tegenstelling tal hel zijn-gebruik 
bij vergeten. gegaan en geweest. Uilgaande van de zojuist gegeven verkla
ring, hadden we dus eerder kunnen verwacbten, dat de toeneming van zijll bij 
vrouwen in dil geval niet zo snel gegaan zou zijn. . 

Maar evenals in 6.2.2. kunnen we dus in elk geval vaststellen dal het 
grootste en voomaamsle deel van de onderzoeksresullaten in dezeLfde richting 
wijst, en weI een richling die in de sociolingu'1'sliek goed bekend is: vrouwen 
confonneren zich - ceteris paribus - meer aan de (standaardtaal)norm dan 
mannen. 

6.3. Vall hebben naar zijn 

6.3.1. Bij de behandelde werkwoorden 

Ret onderzoek heeft uitgewezen, dal bij de voltooide lijden (aclief) van de 
werkwoorden zijn, gaan, vergeten en verliezen in sterke of minder sterke 
mate het bulpwerkwoord hebben vervangen is door het hulpwerkwoord zijn. 
Nadal in de voorafgaande hoofdstukken het veranderingsproces is beschre
yen, zal ik nu even slilstaan bij de mogelijke oorzaken van de verandering in 
deze richting. 

Dat is le meer van belang. omdat in de volgende paragrafen zal blijken, dat 
de verandering van hebben naar Zijfl zich niet aIleen bij de hier genoemde 
werkwoorden heefl voorgedaan en nog voordoet, maar a1gemener is. 

Voor het werkwoord zijn is het bijzonder moeilijk deze oorzaken op hel 
spoor te komen, omdat de verandering a1 begonnen is v66r de schriftelijke 
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overlevering van het Nederlands. Op zichzelf beschouwd is het vreemd, dat 
het toestandaanduidende, immutatieve zijn, als hulpwerkwoord zijn gekregen 
heeft, dat juist bij mutatieven gebruikt werd en wordt (vgl. ik ben naar huis 
gelopen en ik heb een uur gelopen). Voor het Hoogduits, waar ich bin 
gewesen heel oud is, denkt Wilmanns (geciteerd in Kern 1912: 106-107) aan 
invloed van het mutatieve worden: "evenals hij wordt groot en hij is groot 
naast elkander staan, zou men naar hij is groot geworden ook hij is groot 
geweest hebben gemaakt" (106). Kern sluit zich hierbij voor het Nederlands 
aan, en vervolgt: "Misschien mag men ook denken aan de tegenstelling is 
geweest tegenover heeft gehad. In al geval heeft het perfektum van worden 
(en wellicht dat van hebben) het zijne gedaan om in 't Opperduits aan zijn de 
alleenheerschappij te verschaffen en elders zijn gebied uit te brei den". (107) 
Verder geeft Kern weI een uitvoerige beschrijving van het veranderingspro
ces, maar gaat hij op de oorzaken van de verandering in de riehting van zijn 
nauwelijks meer in. 

Bij goon is de zaak duidelijker, althans voor de huidige standaardtaal, waar 
gaan als werkwoord van beweging alleen nog maar mutatief is (vgl. ik ben 
naar huis gegoon en "'ik heb een uur gegoon). Binnen de standaardtaal oefent 
het aldus gebruikte en verreweg het meeSl voorkomende werkwoord gaan 
invloed uil op de andere, ook weI immutatieve gebruikswijzen ervan, zodat 
zijn in de Amsterdamse enquete zelfs in Hoe lang is hij nou weI niet met dat 
meisje gegoon? in de meerderheid is. De standaardtaal drijft de dialecten dan 
weer in de richting van gegoon zijn. 

Het hulpwerkwoord zijn bij vergeten (actie!) is waarschijnlijk opgekomen 
onder invloed van het onpersoonlijk gebruikle het is mij vergeten. Maar bete
kenis II 'wt het geheugen kwijtraken', waar zijn grotendeels voor hebben in 
de plaats gekomen is, kunnen we ook als 'mutatief' beschouwen, in 
tegenstelling tot de 'immutatieve' betekenis I ('er niet aan denken te'). Dit 
doel b.v. De Vries, als bij zegt: "Vandaar ook heL onderscheid tussen ik heb 
de hele dag geJopen en ik ben naar de markt ge/open, en - zeer subtiel- ik 
heb het vergeten 'ik heb verzuimd bet te doen' en ik ben het vergeten 'ik wist 
het ooit, maar nu niet meer' (1986: 9). Betekenis II komt blijkbaar in hel 
taalgebruik meer voor dan betekenis I - in het Thesaurusmateriaal yond ik 
ruim dubbel zoveel voorbeelden van de eerSle -, wat de uitbreiding van zijn 
naar belekenis I (mede) veroorzaakt zal hebben; maar de verklaring van Van 
Es en Van Caspel (lk bell het vergetell = 'ik weet het niet meer' kIinkt minder 
'schuldig' dan ik heb het vergeten = 'ik heb bel niet gedaan') is te aardig am 
niel66k in overweging genomen te worden (1974: 41-42). 

In de voltooide tijden (actief) van bet werkwoord verliezen komt zijn bet 
minst va or van de vier hier behandelde werkwoorden. Over de geschiedenis 
van het zijn-gebruik bij dil werkwoord is nauwelijks iets bekend. De pogin
gen tot beschrijving van de systematiek van het hebben- en zijn-gebruik en de 
verandering daarin. in hoofdsluk 5,leidden Diet tot een bevredigend resultaat 
Speculaties over de oorzaken van bet opkomen van zijn naast hebben kunnen 
voor verliezen daarom beLer achterwege blijven. 
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6.3.2. Bij andere werkwoorden 

6.3.2.1. beginnen 

Over het hebben- en zijn-gebruik bij beginnen heb ik al iets meegedeeld in De 
Rooij (1981: 24-25), met als uitgangpunt een zin die opgenomen was in 
dialectvragenlijst D 46 (1971). Ret Iijkt me de moeite waard om ter vergelij
king met zijn, gaan, vergeten en verliezen hier even oader op beginnen in te 
gaan. Ik heb er niet aan gedacht de zin uit de vragenJijst van 1971 66k in 
1985 opoieuw af te vragen (vgl. 1.1 .) en het leek me niet gewenst het hebben
en zijn-onderzoek n6g langer te laten duren. Bovendien was in die vragenJijst 

maar een zin mel beginnen opgenomen, zodat dit werkwoord niet in verschil-
lende functies (b.v. inlransitief en Iransitiet) bestudeerd kon worden. Ik kan 
beginnen dus niet op dezelfde manier behandelen als de andere vier werk
woorden, en beperk me daarom tot een korte bespreking in dit slothoofdstuk. 

Wat de hedendaagse standaardtaal betreft geven de woordenboeken Van 
Dale (1984), Van Sterkenburg-Pijnenburg (1984), Kramers (1977) en 
Koenen (1974) alle vier op dat beginnen met de hulpwerkwoorden hebbell en 
zijn vervoegd wordt; in de voorbeelden verschijnen echter aIleen vormen van 
zijll. Het WNT is al in 1898 verrassend modem door aIleen "is" te vermel
den, al wordt daaraan toegevoegd: "vroeger bijna altijd heeft". De ANS 
noemt beginnen onder de uitzondcringen op de regel dat aIle overgankelijke 
werkwoorden met hebben worden vervoegd (1984: 519). 

Honselaar is het daar echter niet mee eens; hij geeft: 
"(32) deze woorden hebben vroeger met dezelfde klank begonnen 
(33) een concert met Von Karajan heeft het muziekseizoen '84-'85 begonnen" 
met als commenLaar: "In (32) is sprake van cen vrocger bestendige situatie 
(. .. ) In (33) wordt gesteld dal het concert de aanzet gaf tot opening van het 
muziekseizoen (vgl .. . heejt her muziekseizoen '84·' 85 geopend) en beginnen 
wordt dan als een causativum gebruikl. Daarentegen is Z meer op zijn plaats 
in (34) omdat daar sprake is van veranderingen in belleven van het subject: 
(34) Jan is zijn carriere begonnen mel hel handelen in oude auto's" (1987: 
64). 

Voor mij zijn de zinnen (32) en (33) met hebben ongrammalicaaI, nog 
afgezien van het feit dat ik (33) ook met is vreemd vind; ik zou zeggen: met 
een concert onder Von Karajan is he! muziekseizoen '84-' 85 begonnen. Dc 
negen invullers van de mini-enquete (zie 1.3.4.) bleken hel mel mij eens. Ik 
had aIle drie de zinnen van Honselaar in deze enquele opgenomen. In (32) en 
(34) werden uitsluitend vormen van zijn ingevuld. In (33) vulde een respon
dent heejt in, maar met de loevoeging "geopend?"; de anderen vulden is in, in 
vijf gevallen mel de bovengenoemde verandering van de zinsconstructie. 

In de corpora die ik gebruikL heb voor hel in De Rooij (1981) beschreven 
onderzoek yond ik ook uitsluilend vormen van zijn. Ik meen dus te mogen 
vaststellen, dat beginnen in de hedendaagse standaardtaal met zijn vervoegd 
wordt. 

Dat was vroeger echter anders, zoals al blijkt uit het oudste Nederlandse 
zinnetjeHebban olla vogala nestas bigunnan hinase hic anda thu. Vol gens 
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Kern (1912) is het hulpwerkwoord in het Middelnederlands "bijna onveran
derlik hebben" (61). Vit bet feit dat er in gevallen waarin het subject geen 
agens is, nauwelijks verschil tussen het passieve en actieve gebruik van 
beginnen bestaat (het,toernooi wordt begonnen = het toernooi begint) ver
klaart Kern "dal het bij de passieve konstruktie beborende perfektwn is begon
nen naast heelt begonnen in zwang kwarn" (63); rut werd nog "bevorderd 
door de mutatieve betekenis van het intransitieve ww." (64). In zulke geval
len wordt hel hulpwerkwoord zijn bij wijze van uilZondering al in de 13e 
eeuw aangetroffen (63). 

Bij een subject dat agens is, duurde bet veellanger voor men zijn ging ge
bruiken. Volgens Kern "is deze verandering tot stand gekomen in de 18e 
eeuw; zo vindt men: ik ben metweinig begonnen Burgerhart 817" (64). 

Interessant is de observalie van Kern over het taalgebruik aan het begin van 
de 20e eeuw: "Bij ecbt transitief gebruik handhaaft hebben zich tot heden toe 
( ... ), maar ook bier, naar 't schijnt sedert bel begin van de vorige eeuw, 
dringt zijn in, b.v. wat ben ik begonnen! naast wat heb ik begonnen!" (64). 
Nu de eeuw ten einde loopt, blijkt de indringer zijn - zoals we zojuist gezien 
hebben - bet oude hebben praktiscb te bebben verdrongen. 

Zelfs in de dialecten leidt hebben een kwijnend bestaan. Het relevante 
gedeelle van de desbetreffende vraag uil vragenlijsL D 46 (1971) luidde: "Wilt 
u een dialeklZin samensleUen uit de onderdelen van de volgende Nederlandse 
'zin': Het heeft/is gisteren beginnenlbegonnen (te) vriezen? Let u daarbij op 
de volgende punten: a. zegl u in uw dialekt is of heelt (heb, het, heit, enz.)? 
( ... ) Als er meer mogelijkbeden zijn, wilt u die dan ook vermelden?". Kwan
tilatieve verwerking van de vragenlijstgegevens op de roanier die voor de 
andere werkwoorden is loegepast (alleen het noteren van de O-score was bij 
een zin niet nodig; non-respons en niet-relevante antwoorden zijn eenvoudig 
niet roeegeteld) leidde tot de cijfers die tabel 54 laal zien. 

score/index 

1: h 125 
2: h(z) 2 
3: h/z 37 
4: (h)z 1 
5:z 835 

totaal scorewaarden 4419 

totaal antwoorden 1000 

index 4,42 

Tabe154 
Scores en index van de beginnen/begonnen-zin uit de dialectvragen1ijst van 1971 

De index (4,42) is nog hoger dan die van de sterkste geweest-zin (z 2) uit 
het jaar daarvoor, die 4,22 bedroeg (zie tabel 3 in 2.3.2.1.1.). 
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Om de region ale spreiding van hebben en zijn bij beginnen/begonnen na te 
gaan, beb ik van de vragenlijstgegevens een proefkaart getekend. Ret beeld 
dat deze proefkaart geeft, is af te leiden uit tabel55, waarin per provincie de 
aantallen zijn vermeld van de plaatsen op deze kaart waarvoor hebben en/of 
zijn werd opgegeven (bet kan om meer dan een opgave per plaats gaan). Voor 
Nederland is volstaan met de hebben-plaatsen, omdat die altijd maar 'vlekjes' 
zijn in een omgeving met een grote meerderheid van zijn-opgaven. In Belgie 
is de verhouding tussen de hebben en de zijn-opgaven heel anders; vandaar 
dat voor de Belgische provincies zowel de hebben- als de zijn-plaatsen zijn 
vermeld. 

Nederland 

Friesland 
Groningen 
Drente 
Overijsel 
Geldedand 
Uttecht 
Noord-Holland 

(aileen hebben) 

1 
4 
1 
3 
7 
1 

Zuid-Holland (min Goeree-Overflakkee) 
Zeeland (Plus Goeree-Overflakkee) 
Noord-Brabant 

10 
7 
6 
9 

Limburg 

Belgii! 
West-Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
Limburg 

Tabel55 

10 

hebben 
42 
12 
8 

22 
5 

zijn 
18 
34 
41 
41 
30 

Aantallen plaatsen waarvoor hebben en/of zijn bij beginnenlbegonnen 
werd opgegeven in de dialectvragenlijst van 1971 

Hoewel het in Nederland om kleine aantallen gaat, valt het op dat hebben in 
het noordoosten duidelijk zwakker venegenwoordigd is dan in het westen en 
zuiden, en dal eengeheel hebben-loos gebied onlbreekt. Deze beide feiten 
SLaan in tegenstelling tOl die welke de kaarten van de geweest-zinnen te zien 
geven (kaart 1 tim 8). 

Wat Belgie betreft valt natuurlijk allereerst op, dat hebben bier naar verhou
ding veel meer voorkomt dan in Nederland. Zoals zo vaak hebben de meer 
conservatieve, Zuidnederlandse diaIecten de oudere taalvorm beter bewaard 
dan de noordelijke. Binnen die Zuidnederlandse groep - en ook dat is niets 
nieuws - zijn de Westvlaamse diaIeclen dan het meest conservatief: aIleen 
daar is hebben in de meerderheid. 
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Evenals bij de kaarten van de geweesl-zinnen is er in Belgic een west-oost
tegenstelling: in West-Vlaanderen komt het meest, in Limburg het minst 
hebben voor. Maar die tegenstelling is hler lang Diet zo uitgesproken. Vergelij
king van de cijfers van Antwerpen en Brabant laal Len stotte ook iets als een 
tegenstelling tussen het no orden (minder hebben) en het zuiden (meer heb
ben) zien; ook in West- en Oost-Vlaanderen lijkt er iets dergeLijks aanwezig te 
zijn. 

Maar al mel al is - afgezien van het verschil tussen Nederland en Belgic -
hel beeld van de regionale spreiding van de hebben- en zijn-vormen bij begin
nen niet overduidelijk. 

6.3.2.2. Veranderingen in de twintigste eeuw 

In 6.3.2.1. constateerde ik een verschil tussen het laalgebruik dat Kern aan 
het begin van deze eeUW normaal yond (wat ben ik begonnen! naast wat heb 
ik begonnen!) en dat van nu (alleen wat ben ik beg onnen!). In deze paragraaf 
vermeld ik een paar andere voorbeelden van dergelijke betrekkelijk recente 
veranderingstendenties in dezelfde richLing, die me bij het doorlezen van 
Kerns studie opvielen. lk ga hierbij dan wei uitsluitend af op mijn eigen 
taalgevoel; onderzoek met behulp van enquetes of corpora heb ik voor deze 
werkwoorden, waarover ik Diet meer dan een enkele opmerking wil maken, 
niet gedaan. Vermeldingen van hulpwerkwoorden in woordenboeken als 
doorslaggevend beschouwen is - zoals uit mijn onderzoek gebleken moge 
zijn - weinig zinvol. 

Van hel werkwoord bevallen in de betekenis 'behagen' vindt men vol gens 
Kern "zowel is bevallen 'is (op een zeker ogenblikof ten slotte) in de smaak 
gevallen' , mutatief, als heelt bevallen 'beeft (gedurende zekere tijd) aange
staan', b.v. het is mij daar dadelik goed bevallen, het stuk is me slecht 
bevallen ( ... ), maar je gedrag heejt me allang niet bevallen, het sluk hee/t me 
voortdurend (of in '/ begin) goed bevallen" (1912: 167). Voor mij zijn de 
zinnen met heMe!l op z'n minst vreemd, vooral de laatste. Ik ben geneigd als 
regel te formuleren dal bevallen met zijfJ vervoegd wordt, al wit ik hebben
gebruik bij wijze van uitzondering niet belemaal onmogelijk noemen. A1s in 
de voorlaatste zin allang Iliet vervangen wordt door Moit.1ijkt hebben (naast 
zijn) me wei mogelijk. (Vergelijk biennee wal in 4.1.2.2. gezegd is over het 
hebben-bevorderende karakter van Moil in vergeten-zinnen.) 

Bij bel werkwoord ophouden 'niet doorgaan' constateerl Kern zelf al veran
dering, maar blijkens zijn formulering was die in zijn tijd nog niet zo alge
meen als nu. Hij zegt dat dit werkwoord "bijna zonder uilzondering met 
hebbett" wordt aangetroffen - in bet Middel- en Nieuwnederlands - en ver
voIgt: "ook hij heelt er einde/ijk mee opgehouden e.dgl.. de regen had 
opgehoude!"£, of schoon mutaLieve opvalLing bier nabijligt. Inderdaad zeggen 
velen is opgeJwuden, als is geeindigd, is begonllen" (66). Hel lijkt me dat 
tegenwoordig zeker voor de voorlaatste zin geldt. dat niet "velen" maar 
"allen" is opgehouden zeggen. 

Het laatste geval dal ik wi! noemen, is niet een op zichzelf staand werk
woord, maar een categorie van werkwoorden, n1. die mel bel voorvoegsel uit 
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'ten einde toe'. Hierover zegt Kern weliswaar samenvattend: "Over 't 
algemeen sehijnt bij de samenstellingen met uit- het gebruik van zi}n toe te 
nemen" (96), en vermeldt hij dat, "men nu altijd zegt de bloem is uitgebloeid 
( ... ), terwijl Brill nog de bloem heeft uitgebloeid kende" (95), maar in het 
algemeen maakt hij voor het taalgebruik van zijn tijd onderseheid tussen vol
tooide tijden met hebben van een werkwoord met uit- enerzijds en "koppelin
gen van zi}n met een zuiver adjektief' (95) anderzijds. Dat legt hij als voIgt 
uit: "Dit adjektief schijnt bij enkele vba het partie. van het refleksief te wezen 
en bij andere een navolging, maar mijn gegevens zijn niet voldoende voor een 
historiese behandeling; waarschijnlik is het uitgangspunt niet bij alle hetzelf
de. De betekenis van deze adjektieven is eigenlik tamelik verschillend van het 
partie. perf. aet. (d.w.z. het partie.pt. + partie.pres., b.v. uitgebromd heb
bende), b.v. uitgepraat is niet iemand die 'uitgepraat heeft', niet meer praat, 
maar iemand die 'zieh uitgepraat heeft', die niets meer te zeggen heeft, die alle 
onderwerpen heeft uitgeput, vandaar ik ben uitgepraat, hi} is er nooit over 
uitgepraaf' (95). 

Voorzover ik dit onderscheid begrijp, geloof ik dat het voor het hedendaag
se taalgebruik niet meer geldt. Ik ken tenminste alleen hi} is uitgepraat, 
eveneens hi} is uitgehoest, uitgelachen, uitgeniesd en zelfs de kip is uitgeka
keld; voorbeelden die bij Kern op bIz. 93-95 allemaal met heeft voorkomen. 
AIleen in een enkel als lexieaal ge'isoleerd te besehouwen gevallijkt hebben 
me normaal, b.v. die schrijfmachine heeft uitgediend (in Van Dale 1984 zelfs 
"thans veroud[ erd] of verouderend" genoemd). 

6.3.3. Meer 'van hebben naar zijn' dan andersom 

Volgens T. Hoekstra, in een artikel in Onze Taal, "zijn er werkwoorden die 
vroeger met 'zijn' werden verbonden en nu met 'hebben', en andersom. Is 
het 'ik ben daar opgetreden' of 'ik heb daar opgeb"eden'? Het antwoord lijkt 
van uw leeflijd af te hangen, maar hel is allerminsl duidelijk waarom oudere 
sprekers hier de voorkeur zouden geven aan 'zijn' en jongere aan • hebben'" 
(Hoekstra 1985: 54). Vit de volgorde in de eerste zin, en aan de koppeling 
'ouder - zijn / jonger - hebben' in de laatsLe, zou de lezer - met name als bij 
in de 'apparent time-theorie' gelooft - de indruk kwmen krijgen dat er in het 
Nederlands vooral verandering van zijn naar hebben optreed1. Dal is dan niet 
meer dan een indruk uiteraard. want de auteur zegt dit niet met zoveel woor
den, en gaat er in zijn artikel ook niet verder op in. 

Explicieler lijkt Honselaar, die aan hel eind van zijn artikel. dat in dit boek 
meermalen ter sprake gekomen is, schrijft: "H treedt vaker op bij traditionele 
Z-werkwoorden dan Z bij traditionele H-werkwoorden" (1987: 67). We zul
len deze opmerking moeten zien in verband met wat de auteur in zijn inleiding 
schrijft: ''In dit artikel wordt getoond dat het gebruik van Z en H meer ver
breid is dan men op grond van de ANS zou verwaehten" (56), waar "ver
breid" blijkbaar op te vallen is als "gedifferentieerd". Die differentiatie is- dan 
volgens hem vaker van dien aard dat hebben mogelijk is waar de ANS zijn 
geeet, dan omgekeerd. Her is alleen de vraag of dat k!opt. Ik heb in dil boek 
uileraard uitsluitend aandachl besteed aan wat Honselaar zegt over de werk-
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woorden die ik zelf bestudeerd heb, maar daarop had ik hier en daar weI het 
een en ander aan te merken. In het algemeen vind ik, dat hij nogal eens 
conclusies trekt uit ten minste twijfelachtige voorbeelden, en dat de door hem 
gebruikte methode - jezelf beschouwen als 'ideal native speaker' en geen 
gebruik maken van corpora en slechts incidenleel en op voor de lezer on con
troleerbare wijze van informanten - voor de onderzochte soort Laalverschijn
selen niet deugt. 

Wat hiervan zij, ik heb de indruk dat in de geschiedenis van het Neder
lands - vanaf de vroegste gegevens lOl heden - de verandering in het bulp
werkwoordelijke gebruik bij vollooide tijden (actiet) meer 'van hebben naar 
zijn' is gegaan en nog gaat. dan omgekeerd. Dat kan ik naluurlijk nauwelijks 
concluderen uit de vijf werkwoorden die ik zelf min of meer grondig bestu
deerd heb (waarbij ik beginnen meereken), en de weinige waaraan ik een 
enkele opmerking heb gewijd. maar wei uil de zeer uitvoerige, degelijke en 
van zowel indrukwekkende cruditie als groot observatievermogen getuigende 
studie van Kern (1912). 

Zeker, Kern noemt ook enkele gevallen waarin zijn door hebben vervangen 
is, b.v. onpersoonlijke werkwoorden als berouwen (118) en woorden die een 
naluurverschijnsel aanduiden (waaien, sneeuwen. vriezen) (239-240). Maar 
in het algemeen conc1udeert hij: "1n 't biezonder treft ons de uilbreiding van 
het aanlal mutatieve ww., m. a. w. de vermeerdering van de perfecta met zijn 
bij de intransitieven, bet doordringen van zijn bij gewezen transitieven en het 
behoud ervan bij transitieven met sommige prefiksen, de vorming van het 
perf. van het vb. subst. met zichzelf ( ... ), in geringere mate de vervanging 
van zijn door hebben bij ww. die hun mutatief karakter verliezen" (33), en: 
"dat aan de ene kant de mutalieve opvatting zich heeft uitgebreid en daardoor 
bij vele ww. hel vb. subst. in gebruik is gekomen, aan de andere kant de 
mUlatieve opvatting soms voor de niel-mutatieve is geweken, waardoor zij 
hebben in plaats van zijn hebben aangenomen" (260; cursivering van andere 
woorden dan hebben en zijn is van mij. JdR.). 

Als we dan mogen aannemen dat de verandering van hebben naar zijn in hel 
Nederlands een nogal wijd verbreide tendentie is, koml opnieuw de vraag 
naar de oorzaak daarvan naar voren. In de hierboven gegeven citaten van 
Kern dringt zich een element op: hel mulalieve aspect. Ook in 6.3.1. en 
6.3.2. was dit te constateren; zelfs bij bel niel-mutaLieve zijn werd analogie 
met bet mutatieve worden verondersteld. En Kern vat hel peobleem dan ook 
samen in de formulering: "De veranderingen in het gebruik van het bulpww. 
nu worden vooral bepaald door de vraag. wat in een zeker Lijdperk voor het 
taalgevoel als mUlatief geldt" (56). Mutatieve werkwoorden trekken hel 
hulpwerkwoord zijn aan. Gegeven de toeneming van het zijn-gebruik moe
ten we dus constateren, dat meer werkwoorden vooe het taalgevoel als mULa
tief, als verandering-aanduidend. zijn gaan gelden. De oorzaak van de veran
dering (in het bulpwerkwoordelijk gebruik) zou dan zijn: een verruimjng van 
de opvalling van verandering (m.b.t. de werkwoorden waarvan de voltooide 
tijden gevormd worden). 
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Wat daarvan dan weer de oorzaak is, lijkt me geen taalkundige onderzoeks
vraag meer. Het gedicht van Ed Hoomik is niet zonder reden op de omsiag 
van dit boek afgedrukt, niet in het hoek zeif. 

6.4. Van zijn naar hebben 

In zijn inaugurele rede noemt De Vries enkele eigenaardigheden van het 
Nederlands van buitenlanders. Ben daarvan is: "hel hulpwerkwoord zijn 
wordt vervangen door hebben" (1986: 11, vgl. 7 en 9). De Vries gaat daar 
min ofmeer uilvoerig op in, aande hand van Hoekstra (1984 en 1986). Mij 
gaat het hier niet om de taaltheoretische implicaties, maar om hel feit dat deze 
ontwikkeling zich voordoet. De Vries verwijst wal dit betreft niet naar 
onderzoeksverslagen, maar ik heb geen enkele reden eraan te twijfelen dat 
zijn uitspraken empirisch onderbouwd zijn. 

De vraag is dan weI of het in 6.3 .3. gestelde met op losse schroeven koml 
te staan. Als anderstaligen nietlwee hulpwerkwoorden voor de vorming van 
voltooide tijden Cacliet) gebruiken. maar slechlS 66n. is dat natuurlijk heel 
goed te begrijpen als een middel tot grammaticale vereenvoudiging. Maar 
waarom kiezen ze v~~r hebben en niel voor zijn? Zouden ze zich aansluiten 
bij een misschien toch bestaande tendentie 'van zijn naar hebben' in het 
modeme Nederlands, die tot nog toe verborgen is gebleven voor ons, maar 
niet voor buitenlanders, die niet gehinderd worden door ingeslepen taalge
woonten en nonnatieve oordelen over wat goed Nederlands is? 

Ik geloof het niet. Ik denk dat de uitspraak die de titel van 6.3.3. vormt 
overeind kan blijven, maar dat in het taalaanbod waar de anderstalige mee te 
maken krijgl, als hulpwerkwoord voor de vorming van voltooide tijden (ac
tief) tach vaker hebben dan zijn voorkomt. Ret eerste hoeft het lweede im
mers niet uit te sluiten. En het lweede kan vrij makkelijk zo niet aangeloond, 
dan toch aannemelijk gemaakt worden. 

Ervan uitgaande dat hier vooral het gesproken taalaanbod van belang is, 
heb ik de frequentie nagegaan van de werkwoorden die met hebben en die 
met zijn vervoegd worden in bet frequentiewoordenboek Spreektaal (De Jong 
1979). Vit de frequentielijst Cl 'Woordvormen, geordend naar dalende fre
quentie, totaal' (117-119), waarvan de ondergrens bet tienmaal voorkomen 
van een woordvorm is, verzamelde ik aBe voltooide deel woorden en splitsle 
die in twee groepen. a1 naargelang ze in voltooide tijden (acliei) met hebben 
of met zijn gecombineerd worden. Ret resultaat is te zien in label 56. (De 
frequentiegetaUen van de participia geleerd en geweest zijn samengesteld uit 
lwee getallen in de lijst: geleerd koml voor mel de code van transilief 
(frequemie 14) en intransitief (frequentie 11) gebruikl werkwoord; geweest 
met de code van hulp- of koppelwerkwoord (frequenlie 67) cn intransilief 
gebruikt werkwoord (frequenLie 20).) 
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met hebben met zijn 

gehad 113 geweest 87 
gedaan 86 geworden 34 
gegeven 52 gegaan 24 
gezegd 45 gekomen 24 
gemaakt 41 gelrouwd 19 
gezien 40 afgelopen 15 
betaald 29 verandezd 12. 
geleerd 25 215 
gehoord 24 
gewerkt 19 
ge1ezen 15 
gezeten 15 
gestudeerd 14 
gebracht 12 
gekocht 12 
gekregen 12 
meegemaakt 12 
geclacht 10 
gehaald 10 
genomen li! 

596 

Tabe156 
VollOoide deelwoorden met hebben en zijn in de 

dalende-frequentielijst van woordvonnen in De Jong (1979) 

Uiteraard is rut de parLicipia zonder meer niet alLijd op te maken of ze in de 
bronnen waarop de frequentielijst gebaseerd is. met hebben dan wei met zijn 
gecombineerd waren. WeI in gevallen als getrouwd. alge/open en veranderd. 
waar uit de codering op le maken was dat het om de intransitieve 
werkwoorden ging. Maar niet in een geval als gegaan, waar in bepaalde 
gebruikswijzen hebben i.p.v. zijn mogelijk is. Die gebruikswijzen zijn echter 
niet frequent, en ook dan is hebben zeker in Amsterdam, waarvan het 
materiaal aikomstig is. niet zo waarschijnlijk (vgl. 3.1.2.). Ook zijn bij de 
transitieve werkwoorden meestal passieve vormen mogelijk, maar die komen 
in gesproken taal niet zo veel voor. Verder kunnen voltooide deelwoorden 
ook zonder hulpwerkwoord verschijnen (b.v. Zo gezegd zo gedaarz), maar 
ook daL soort synlagma's is niet frequent Al met al meen ik le mogen 
aannemen, dat de verhouding Lussen hebbett en zijn, die op grond van de 
label 596 : 215 = (afge.rond) 2.8 : 1 bedraagt. niet wezenlijk aangetast zou 
worden als we het werkelijk aantal keren dal de hulpwerkwoorden hebberz en 
zijrz in de bronnen voorkomen. zouden tellen. 

DaaruiL trek i.k de vooriopige conclusie. dat de anderstaligen voor hebben 
kiezen omdat dil hulpwerkwoord in het laalaanbod waar ze mee te maken 
krijgen. duidelijk frequenter is dan zijn. OiL ondanks het feil dat de Neder
iandstaligen zich in zekere mate van hebben naar zijn bewegen. Misschien dat 
Nederlands lerende anderstaligen over b.v. tweeduizend jaar het hulpwerk
woord zijn zullen overgeneraliseren. 
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D 45, 12 = g 6: Als ... , ... het vast niet goed gegaan. 

geen (relevante) opgave 

• h£bben 

~ vooral h£bben 

[) h£bben en zijn 

~ vooral zijn 

o zijn 



0 
0 .. • • 0 

0 • • • .0 0 0 • ~.~ 0 

~ ~ • • 0 • • • • • • •• • • • • •• go • • • 

KAART 15 

• • 
• .. 

... : 
• • o . a lii .... . .. .. .. · . .. . • • • ••• • •• • •• - . •• Ogg 

• • · • 

• :.. =-• 
• • IJ •• •• 1['1.. •• 

I e ••• • • • •• • .0. • • • . ... IJ.. • • • .. · . ••• • · . • • • • 

• 

• • 
• .. 

~ . 
• • • 

• 
.. 

o .. 

D 45, 13 = V 1: Nou ... ik m' n regenjas vergeten! 

geen (relevante) opgave 

• hebben 

.. vooral hebben 

~ hebben en zijn 

~ vooral zijn 

D zijn 
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D 45, 14 = V 2: Hij ... alles vergeten wat ie geZeerd heelt. 

geen (relevante) opgave 

• hebben 

.. vooral hebben 

[J hebben en zijn 

~ vooral zijn 

o zijn 
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D 45. 15 = V 3: De datum ... ik vergeten. 

gecn (relevante) opgave 

• hebben 

iii vooral hebben 

[J hebben en zijn 

~ vooral zijn 

D zijn 
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D 45, 16 = V 4: Ik ... z' n hele verjaardag vergeten. 

geen (relevante) opgave 

• hebben 

~ vooral hebben 

[J hebben en zijn 

~ vooral zijn 

o zijn 
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D 45, 17 = w 1: ... je je tong verloren? 

geen (relevante) opgave 

• hebben 

~ vooralhebben 

[J hebben en zijn 

~ vooral zijn 

D zijn 
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D 45, 18 = w 2: lk ... gisteren m' n portemonnee verloren. 

geen (relevante) opgave 

• hebben 

iii vooral hebben 

[J hebben en zijn 

~ vooral zjjn 

0 zjjn 
l 
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