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1. Inleiding: woordgeslacht of grammaticaal genus 

 

1.1   Vooraf 
 

Deze scriptie handelt over een onderzoek naar de verwerving en het behoud van 
grammaticaal genus, een studie die werd uitgevoerd in het Zuid-Nederlandse taalgebied.  
Voor dat onderzoek werden 80 informanten met een leeftijd variërend van 7 tot 65 jaar 
ondervraagd om na te gaan hoe zij grammaticaal genus behouden en toepassen in de 
(pronominale) verwijzing.  In het Nederlandse genussysteem blijken namelijk een aantal 
ontwikkelingen aan de gang te zijn.  Ontwikkelingen die in het Noorden van het 
taalgebied al veel verder staan dan in het Zuiden.  Zo is het pronominale systeem in het 
Noord-Nederlands gebaseerd op de semantische eigenschappen van de referent, en niet 
langer op het grammaticaal genus van het substantief.  Dit onderzoek werd dan ook 
opgezet om een beter inzicht te krijgen in soortgelijke veranderingen in het Zuid-
Nederlands.  Maar eerst zal dieper worden ingegaan op het concept genus en genussysteem.  
In paragrafen 1.2 en 1.3 zal uitgebreid worden uitgelegd wat een genussysteem precies 
inhoudt, en wat de onderliggende regels zijn, om dan in paragraaf 1.4 het Nederlandse 
genussysteem toe te lichten.  In paragraaf 1.5 zullen dan de veranderingen in het 
Nederlandse genussysteem aan bod komen.  In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksopzet 
grondig uiteengezet, met aandacht voor de doelstellingen en methodologie van dit 
onderzoek.  In hoofdstuk 3 zullen de resultaten worden besproken, waarbij zowel een 
algemeen beeld zal worden geschetst van de behaalde scores en afwijkingen, als voor de 
afzonderlijke resultaten voor elke categorie.  In hoofdstuk 4 zal geprobeerd worden 
inzichten met betrekking tot taalverandering te distilleren, door na te gaan of er sprake 
kan zijn van een transmissieproces dan wel van een diffusieproces.  In hoofdstuk 5 tot 
slot zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste conclusies die dit onderzoek 
heeft opgeleverd. 
 

1.2   Genussystemen 

1.2.1 Definitie van een genussysteem 
 
Een genussysteem is een bepaalde manier van nominale classificatie.  Eigenlijk verschilt 
het weinig van bijvoorbeeld getal dat substantieven indeelt in enkelvoud en meervoud.  
Wanneer in een bepaalde taal woorden worden ingedeeld volgens woordgeslacht of 
genus, heeft die een genussysteem.  Maar hoe wordt een genussysteem zichtbaar?  Dat 
blijkt volgens de World Atlas of Language Systems (WALS) vooral uit agreement of 
congruentie: “The defining characteristic of gender is agreement: a language has a gender 
system only if we find different agreements ultimately dependent on nouns of different 
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types.”  (Corbett 2005).  Er moet dus een overeenkomst zijn tussen substantief en 
omgeving, die enkel kan verklaard worden door uit te gaan van een indeling volgens 
genus.  Duidelijker wordt het met een voorbeeld, in dit geval uit het Russisch (Corbett 
2005): 
   

(1) Žurnal  ležal           na      stole.   
    Tijdschrift  liggen M    op      tafel. 

(2) Kniga ležal-a         na       stole.   
    Boek   liggen V    op       tafel. 

(3) Pis’mo  ležal-o         na       stole.   
    Brief    liggen N    op       tafel. 

 
Het werkwoord heeft telkens een andere vorm, in overeenkomst met het substantief.  Er 
is echter geen verschil in getal, casus of syntactische structuur.  Dus moeten de 
substantieven een ander kenmerk hebben dat die bepaalde vorm van het werkwoord 
oproept.  Dat kenmerk is hier het genus of woordgeslacht: žurnal uit zin (1) is masculien, 
kniga uit zin (2) feminien, en pis’mo uit zin (3) neutraal.  Die karakteristieke agreement of 
overeenkomst houdt natuurlijk ook in dat twee woorden tot een zelfde genus of dus een 
zelfde woordklasse behoren wanneer de beide woorden, ongeacht in welke omgeving ze 
worden geplaatst, allebei dezelfde overeenkomsten oproepen.   
 
Voor het Nederlands luidt de definitie als volgt: “Genus of woordgeslacht, is een 
eigenschap van substantieven die bepalend is voor de (vorm van) lidwoorden, adjectieven 
en de meeste voornaamwoorden waarmee een enkelvoudig substantief in combinatie 
optreedt of waardoor het vervangen kan worden” (ANS).  Wanneer woorden dus een 
woordgeslacht hebben, wordt dit (in het Nederlands) zichtbaar aan de lidwoorden, 
adjectieven en voornaamwoorden waarmee het woord verschijnt.  Dit is dus de 
overeenkomst die volgens de WALS noodzakelijk is om van een genussysteem te kunnen 
spreken.  Voorbeelden (4) tot en met (6) verduidelijken de definitie uit de ANS: 

 
(4) De koe stond in de wei.  Ze dronk melk. 
(5) Dat/Dit cadeau vind ik prachtig.  
(6) Lies heeft een grote hond. 

 
Niet elke taal heeft echter een genussysteem.  De WALS onderzocht 256 talen in de 
wereld, en concludeerde dat er 112 talen een genussysteem gebruiken.  Het Nederlands is 
er, net als het Russisch, één van.  Van de 112 talen die een genussysteem hanteren, 
hebben de meeste talen (namelijk 50) twee genera, 26 talen hebben er drie, 12 talen 
hebben er vier en 24 talen hebben maar liefst vijf of meer verschillende genera.  Het 
Nederlands behoort tot de 26 talen die drie verschillende genera hebben: masculien, 
feminien en neutraal.  De koe uit voorbeeld (4) heeft een feminien woordgeslacht, het 
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cadeau in (5) is neutraal, en de hond uit (6) tot slot, heeft een masculien genus of 
woordgeslacht.   
 
Genussystemen zijn grotendeels taalspecifiek: het aantal genera kan verschillen (cf. supra), 
alsook de woorden die overeenkomst vertonen met het substantief: voor het Russisch 
waren dat bijvoorbeeld werkwoorden, terwijl voor het Nederlands genus enkel invloed 
heeft op adjectieven, lidwoorden en pronomina.  In veruit de meeste genussystemen is er 
een semantische basis: een overlapping tussen de substantieven die een bepaalde 
overeenkomst oproepen enerzijds (of dus tot een bepaald genus behoren), en een bepaald 
semantisch kenmerk anderzijds.  De meerderheid van de talen met een semantisch 
genussysteem heeft een systeem dat gerelateerd is aan biologisch geslacht, net als het 
Nederlands.  Bij de genussystemen van het andere type (dus geen correlatie met sekse, 
maar wel bijvoorbeeld indeling op basis van bezieldheid) zal hier dan ook niet verder bij 
worden stilgestaan.  Binnen de systemen die zich baseren op sekse, bestaat er ook heel 
wat variatie.  Er is bijvoorbeeld variatie in wat de systemen als seksegedifferentieerd 
beschouwen: geslachtelijke differentiatie bestaat zelfs bij insecten en planten, al is er 
volgens de WALS geen taal die dat in haar genussysteem opneemt.  Daarnaast zijn er 
talen waarin elk woord dat een mannelijke referent noemt masculien is, en elk masculien 
woord een mannelijke referent noemt, terwijl in andere talen, zoals het Frans en het 
Nederlands, niet alle masculiene woorden een mannelijke referent noemen, maar ook 
andere referenten omvatten.   
 

1.2.2 Natuurlijk vs. Grammaticaal 
 
Natuurlijk geslacht lijkt een vanzelfsprekend biologisch gegeven, maar in relatie tot 
woordgeslacht zorgt het soms voor verwarring.  Woordgeslacht of grammaticaal geslacht 
wordt vaak ten onrechte verward met natuurlijk geslacht, maar beide termen dekken niet 
hetzelfde concept.  Zo heeft een woord als meisje een neutraal woordgeslacht, maar de 
referent waarnaar het woord verwijst, heeft uiteraard een vrouwelijk (natuurlijk) geslacht.  
Dit kan soms leiden tot zinnen als: “Als het meisje op bezoek komt, moeten we haar goed 
ontvangen.” waarin het pronomen om naar meisje te verwijzen het zou zijn indien in 
overeenstemming met het grammaticaal genus.  Toch wordt er verwezen met haar, wat 
aantoont dat de verwijzing hier gebaseerd werd op het natuurlijk geslacht van de referent, 
niet op het woordgeslacht.   
 
Van Haeringen (1954) onderscheidt geslacht van genus.  Het eerste impliceert het 
onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke woorden, zoals dat bij persoonsnamen het 
geval is.  Persoonsnamen noemt hij dan ook geslachtelijke substantieven: hun geslacht (of 
beter: het geslacht van hun referent) is grammaticaal relevant.  De tweede term, genus, 
verwijst dan naar de driedeling masculien, feminien en neutraal waarmee elk substantief 
verbonden wordt.  De twee classificaties (geslacht vs. genus) kunnen elkaar doorkruisen, 
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zoals in het voorbeeld uit de vorige paragraaf blijkt.  Genus is dus een grammaticaal, 
taalkundig kenmerk van woorden, met een indeling in masculien, feminien en neutraal, 
terwijl geslacht een biologisch kenmerk is, aangetroffen bij mensen en dieren, met een 
onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk.  In navolging van Van Haeringen zullen ook 
hier de termen genus – geslacht gereserveerd worden voor respectievelijk grammaticaal 
woordgeslacht en natuurlijk geslacht.   
 
Deze tweedeling, grammaticaal – natuurlijk geslacht, wordt door Nijen Twilhaar 
beschouwd als afkomstig van twee subsystemen van het genussysteem, die hij 
respectievelijk woordgeslacht en referentieel geslacht noemt (Nijen Twilhaar 1992). Ook Dahl 
(2000) maakt een onderscheid tussen lexicaal en referentieel genus.  Dat heeft volgens hem te 
maken met de bron van het genus: is die bron het woord zelf, en is genus dus gebaseerd 
op eigenschappen van dat woord, dan gaat het om lexicaal genus.  Is de bron echter de 
referent van een nominale constituent, dan gaat het om referentieel genus, dat kan 
afhangen van de context (zie ook ANS voor binnentekstelijke en buitentekstelijke verwijzing 
§5.1.1).  Volgens hem kan genus bovendien enerzijds als een eigenschap van het 
substantief worden opgevat, en anderzijds als de eigenschap van een nominale 
constituent.   
 
De overeenkomst tussen substantieven en hun omgeving (lidwoorden, werkoorden, 
voornaamwoorden etc.) kan dus ofwel berusten op het grammaticaal genus, en dan 
spreekt men van syntactische overeenkomst, ofwel berust het op de semantische 
eigenschappen van de referent, dan is er semantische overeenkomst of congruentie.  
Corbett (1991) spreekt in dat opzicht ook wel van syntactisch en semantisch genus.  
Bepaalde auteurs, zoals Zonneveld, menen dat pronominale verwijzing niets met het 
genussysteem te maken heeft, maar louter gebaseerd is op natuurlijk geslacht (Zonneveld 
1998).   
 

1.3 Genus: meer dan een arbitraire classificatie 
 

Wat bepaalt nu dit woordgeslacht van woorden?  Zijn er überhaupt regels in een 
genussysteem terug te vinden?  Vaak neemt men ten onrechte aan dat genussystemen 
arbitrair zijn.  Ook veel taalkundigen gaan daarvan uit, zoals Bloomfield (1973): “…the 
gender categories of most Indo-European languages…do not agree with anything in the 
practical world…there seems to be no practical criterion by which the gender of a noun in 
German, French or Latin could be determined. (p.271, 280).” 
   
Toch zijn genussystemen niet zo arbitrair als soms wordt aangenomen.  Een arbitrair 
genussysteem zou bovendien te hoge eisen stellen aan het menselijk geheugen (Zubin & 
Köpcke 1981).  Blijkens de WALS zijn er dan ook twee manieren om genus toe te 
kennen: ofwel wordt genus toegekend op basis van semantische regels, waarbij de 
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conceptuele eigenschappen van de referent bepalend zijn voor het woordgeslacht en de 
toekenning ervan.  Ofwel wordt genus gebaseerd op een combinatie van regels: 
semantische en formele (nooit louter op formele regels).  Formele regels geven woorden 
een woordgeslacht op basis van hun vorm en vormelijke eigenschappen.  Ze worden 
onderverdeeld in morfologische en fonologische regels.  Bij de systemen die 
woordgeslacht toekennen op basis van semantische regels is er een onderscheid tussen 
strikte systemen enerzijds, waar de regels vanzelfsprekend zijn en zo goed als het volledige 
lexicon beslaan, en hoofdzakelijk semantische systemen anderzijds, waar er een 
minderheid van uitzonderingen is.  Bij conflicten tussen formele en semantische regels, 
geldt dat de semantische regel dominant is (WALS 2005). Een voorbeeld van een 
semantische regel is de zogenaamde natural gender rule of ook wel animacy rule, onder meer 
in het Engels werkzaam, waarbij het natuurlijk geslacht van de referent bepaalt welk 
grammaticaal geslacht het woord heeft.  Zo is het woord father masculien, omdat de 
referent mannelijk is.  Een voorbeeld van een formele regel in het Nederlands is dat alle 
substantieven met een diminutiefuitgang een neutraal genus hebben: stoeltje, flesje, boompje.  
Van de 112 door WALS onderzochte talen die een genussysteem hebben, zijn er 53 waar 
het genus wordt toegekend enkel en alleen op basis van semantische parameters, en 59 
waar die verdeling ook nog steunt op de vormelijke eigenschappen van het woord.  Het 
Nederlands maakt blijkens de ANS gebruik van zowel formele als semantische regels.   
 

1.4   Genus in het Nederlands  
 
Het Nederlands is een taal die, net als heel wat andere Indo-Europese talen, een 
genussysteem heeft, dat substantieven op een bepaalde manier indeelt.  Hoe dat gebeurt, 
op welke regels er wordt gesteund, welke uitwerking genus heeft, komt aan bod in de 
volgende paragrafen.   
 

1.4.1 Vorm of zichtbaarheid van het Nederlandse genus 
 
In paragraaf 1.2.1 werd reeds de definitie gegeven van het Nederlandse genussysteem 
zoals die door de ANS gegeven wordt: “Genus of woordgeslacht, is een eigenschap van 
substantieven die bepalend is voor de (vorm van) lidwoorden, adjectieven en de meeste 
voornaamwoorden waarmee een enkelvoudig substantief in combinatie optreedt of 
waardoor het vervangen kan worden”.  Elk substantief in het Standaardnederlands heeft 
dus een grammaticaal geslacht of genus, zichtbaar aan de lidwoorden, adjectieven en ook 
de meeste voornaamwoorden waarmee het kan gecombineerd worden (of waardoor het 
vervangen kan worden).   Oorspronkelijk was genus ook zichtbaar aan de vorm van het 
substantief zelf, toen het Nederlandse taalsysteem nog naamvallen had (cf. Geerts 1966). 
 
Eerst en vooral is er dus het adnominale domein, waar een onderscheid terug te vinden is 
tussen de-woorden, waartoe de oorspronkelijk feminiene en masculiene woorden behoren, 
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en het-woorden, de neutrale woorden.  De adnominale congruentie gebeurt op basis van 
het grammaticaal genus:  “Het lidwoord moet dus in getal en genus overeenstemmen met 
de substantivische kern van de naamwoordelijke constituent waarin het als determinator 
optreedt.” (ANS §4.2.1).  Tot het adnominale domein behoort ook de verbuiging van de 
adjectieven.  Ook daar is een tweedeling terug te vinden: ofwel verschijnt het substantief 
met de verbogen vorm, zoals dat het geval is bij de meeste niet-neutrale woorden (ANS 
§6.4.1.2.2) ofwel verschijnt het substantief met de onverbogen vorm van het adjectief, wat 
het geval is bij de neutrale woorden (ANS §6.4.1.2.3).  Tot slot is er ook nog de 
pronominale verwijzing, waar bij de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden een 
driedeling terug te vinden is tussen masculiene, feminiene en neutrale pronomina.  Net op 
dit domein bestaat er echter variatie tussen verschillende variëteiten van het Nederlands, 
met name tussen het Noord-Nederlands en het Zuid-Nederlands.  Op die variatie zal 
verderop nog teruggekomen worden (§1.5).  Pronominale verwijzing laat bovendien 
ruimte voor verwijzing die niet gebaseerd is op grammaticaal genus, maar op natuurlijk 
geslacht: 
 

“Met dit verschil tussen binnen- en buitentekstelijke verwijzing hangt samen, dat er 
niet altijd overeenkomst is tussen het genus van het substantief dat de referent noemt 
en de verwijzende voornaamwoorden die op dezelfde referent betrekking hebben. Dit 
komt bijvoorbeeld voor bij het-woorden die personen aanduiden. Bij binnentekstelijke 
verwijzing (naar het onzijdige substantief) wordt een onzijdig voornaamwoord 
gebruikt; bij buitentekstelijke verwijzing (rechtstreeks naar de referent) wordt het 
genus van het voornaamwoord bepaald door het natuurlijke geslacht van de referent. 
Verwijzing naar het antecedent is alleen gebruikelijk als het natuurlijke geslacht van de 
referent niet bekend is, er niet toe doet of buiten beschouwing gelaten wordt omdat 
men zowel mannelijke als vrouwelijke referenten wil aanduiden.” (ANS §5.1.2) 

 
De persoonlijke pronomina kunnen zich dus in bepaalde gevallen naar het biologisch 
geslacht richten en niet naar het grammaticaal genus.  Op die pronominale verwijzing, 
vooral met de persoonlijke voornaamwoorden, zal verderop nog uitgebreid worden 
ingegaan, omdat die variatie vertoont, en blijkens een aantal onderzoeken een 
ontwikkeling doormaakt of heeft doorgemaakt (cf. §1.5). Betrekkelijke en aanwijzende 
voornaamwoorden, met een tweedeling tussen die en dat enerzijds en deze en dit anderzijds, 
richten zich enkel naar het grammaticaal genus en sluiten aan bij de tweedeling die het 
adnominaal domein bepaalt. 
 

1.4.2 Regels die het genus bepalen 
 
Wat zijn de regels waarop het Nederlandse genussysteem zich baseert om woorden een 
grammaticaal genus toe te kennen?  Blijkens de ANS bestaan er voor het Nederlands 
zowel formele als semantische regels:  de ANS maakt een indeling in vormcategorieën en 
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betekeniscategorieën.  Dit wijst erop dat sommige woorden een bepaald genus hebben door 
hun vorm, en andere woorden door hun betekenis.  Voorbeelden van dergelijke regels 
zijn: 
 

(7)    a. Afleidingen van een werkwoordsstam zonder toevoegsel, al dan niet met  
klinker- en soms medeklinkerverandering, zijn de-woorden.  Vb. de aankoop, 
de groei, de inzet, alsook: de gift, de inbraak, de sprong.  

b. Woorden die eindigen op het achtervoegsel –de of –te zijn de-woorden. Vb.    
    de liefde, de begeerte. 

       c. Alle verkleinwoorden zijn het-woorden.  Vb. het poesje, het kopje. 
(8)     a. Alle persoonsnamen (soortnamen) zijn de-woorden.  Vb. de vader, de moeder,  

  de onderwijzeres, de naaister.   
        b. Alle namen van bloemen zijn de-woorden.  Vb. de roos, de lelie, de narcis. 

                   c. Alle namen van metalen zijn het-woorden.  Vb. het ijzer, het zilver, het goud. 
 

Regels 7a tot c zijn formele regels, terwijl regels 8a tot c semantische regels zijn.  Regel 8a 
kan enigermate geïnterpreteerd worden als de natural gender rule want de woorden uit deze 
categorie hebben allemaal een menselijke referent en zijn bijgevolg mannelijk of 
vrouwelijk (afhankelijk van hun natuurlijk geslacht).  Deze regels dekken allicht niet het 
hele lexicon, en bovendien geven ze ook niet aan waarom bepaalde woorden feminien 
dan wel masculien zijn.  Genera zijn vaak historisch gegroeid, en voor de hedendaagse 
taalgebruiker lijkt die indeling dan ook arbitrair.  Tot slot moet nog worden opgemerkt 
dat dit regels zijn die het woordgeslacht bepalen, en dus los staan van de manier waarop 
ernaar verwezen wordt en of er al of niet gesteund wordt op grammaticaal genus bij de 
verwijzing naar het substantief.  
1.4.3 Nederlands tussen Duits en Engels 
 

Het Nederlands wordt vaak geacht een middenpositie in te nemen tussen het Duits en het 
Engels.  Ook wat het genussysteem betreft, neemt het Nederlands een plaats in tussen de 
genussysteem van het Duits, dat nog een zeer conservatief genussysteem heeft, en dat van 
het Engels, dat al een verdere ontwikkeling heeft doorgemaakt. 
 
In het Duits bestaan er nog drie genera: masculien, feminien en neutraal.  Bovendien 
wordt het grammaticaal geslacht nog zichtbaar op verschillende domeinen: zowel op het 
adnominale domein (lidwoorden en adjectieven) als op het pronominale domein 
(voornaamwoorden).  Voor beide domeinen geldt dat de verwijzing en verbuiging gebeurt 
op basis van het grammaticaal genus.  Er zijn dus zo goed als geen semantische motieven 
waarop gesteund kan worden.  Er is voor het Duits dan ook sprake van zogenaamde 
syntactische congruentie: het genus van pronomina en de verbuiging van lidwoorden en 
adjectieven correleert met het genus van het nomen.  Dat is in tegenstelling tot het 
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Nederlands, waar het adnominale domein weliswaar steunt op grammaticaal genus, maar 
de pronominale verwijzing dat niet altijd doet (cf. §1.5).   
 
Substantieven in het Duits krijgen een grammaticaal genus toegekend op basis van zowel 
formele als semantische regels.  Köpcke (1982) meent de volgende hiërarchie waar te 
nemen: eerst worden semantische regels toegepast, daarna formele regels.  Binnen die 
formele regels worden eerst de morfologische regels en dan pas de fonologische regels 
toegepast. Voorbeelden van regels die in het Duits werkzaam zijn, zijn onder meer de 
volgende: eind -ur/-ür > feminien of eind -ft/-cht > feminien (morfologisch); woorden die 
een alcoholische drank als referent hebben, zijn masculien, vb. der Gin, der Grog, der Schnaps 
(semantisch). 
 
Het Engels had oorspronkelijk een genussysteem zoals andere Germaanse en Indo-
Europese talen dat hadden, met formele en semantische regels die het genus van woorden 
bepaalden, en syntactische congruentie op adnominaal en pronominaal domein.  Nu heeft 
het daarentegen een heel ander genussysteem, dat een ouder ‘grammaticaal’ systeem als 
dat van het Duits heeft vervangen.  De adjectief- en lidwoordparadigma’s zijn verdwenen, 
en daarmee ook de genusmarkeerders binnen de nominale constituent: er is slechts één 
vorm van het lidwoord en één vorm van het adjectief over.  Enkel bij pronominale 
verwijzing is er nog een driedeling terug te vinden, die steunt op de belangrijkste 
semantische regel die in het Engels werkzaam is: de al eerder aangehaalde natural gender 
rule. Alle niet-menselijke referenten zijn neutraal, ook dieren, enkel persoonsnamen zijn 
vrouwelijk of mannelijk, afhankelijk van hun natuurlijk geslacht. Het Engels heeft dus 
nauwelijks nog een genussysteem: het grammaticaal genus van woorden speelt geen 
enkele rol meer, want op het adnominale domein is er geen genusonderscheid (meer) en 
op het pronominaal domein gebeurt de verwijzing op basis van semantische motieven 
(eigenlijk slechts één regel).  Toch wordt het Engels, allicht omwille van die ene 
semantische regel die de pronominale verwijzing bepaalt en omwille van het 
oorspronkelijke genussysteem, door de WALS tot talen met een genussysteem gerekend.  
 
Het Duits, het Engels en het Nederlands vertegenwoordigen drie stadia in de 
ontwikkeling van het genussysteem.  Het Duits heeft het oorspronkelijk drieledig 
genussysteem volledig bewaard, zowel op adnominaal als pronominaal vlak.  De 
verwijzing en verbuiging verloopt er volledig volgens het grammaticaal genus 
(syntactische congruentie).  Het Engels heeft geen echt genussysteem meer: op het 
adnominaal domein is er maar één mogelijkheid, en de pronominale verwijzing is 
gebaseerd op zo goed als één semantische regel, die steunt op het natuurlijk geslacht van 
de referent.  Het Nederlands bevindt zich daar tussenin: adnominaal is er een tweedeling 
die berust op het grammaticaal genus, pronominaal is er variatie tussen het systeem van 
het Noord-Nederlands en het systeem van het Zuid-Nederlands, waarbij het eerste 
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veeleer bij het Engels aansluit, het tweede bij het Duits.  Deze variatie wordt in de 
volgende paragrafen uitgebreider bekeken.   
 

1.5   Veranderingen in het Nederlandse genussysteem 
 
In het Nederlandse genussysteem bestaat een discrepantie tussen het systeem van het 
Noord-Nederlands, en het systeem van het Zuid-Nederlands.  Vooral het aantal 
pronominale genera en de manier waarop die verwijzing verloopt divergeren in Noord en 
Zuid.  Betreffende het aantal genera heeft het Noord-Nederlands voor de verwijzing naar 
niet-menselijke referenten maar twee genera meer: commuun (de oorspronkelijk 
masculiene en feminiene woorden) en neutraal, terwijl het Zuid-Nederlands de 
oorspronkelijke driedeling wel bewaard heeft voor verwijzing naar niet-menselijke 
referenten.  Het zuidelijke Nederlands wordt dan ook wel eens gezegd het historisch 
feminien te hebben bewaard, waar het noorden dat verloren heeft.  Het gaat hier wel om 
variatie binnen de standaardtaal, waarbij geen van beide systemen als regionaal mag 
worden beschouwd (ANS §3.3.3.5).  De volgende zinsparen, waarvan telkens de eerste tot 
het noordelijke en de tweede tot het zuidelijke taalgebruik behoort, zijn dus evenwaardig. 
 

(9)         Als de tafel in de weg staat, schuif 'm dan maar opzij.  
       Als de tafel in de weg staat, schuif ze dan maar opzij.  

(10) Waar heb ik die pan gelaten? O ja, hij staat op de vensterbank.  
      Waar heb ik die pan gelaten? O ja, ze staat op de vensterbank.  

(11) Hoe vind je die peer? Ik vind 'm erg lekker.  
Hoe vind je die peer? Ik vind ze erg lekker.  
 

Het tweede punt waarop Noord en Zuid afwijken van elkaar, is de aard van de verwijzing.  
In het Noord-Nederlands gebeurt de pronominale verwijzing steeds vaker op grond van 
semantische motieven (cf. Audring 2006, zie ook §1.5.1), terwijl die in het Zuid-
Nederlands nog in overeenstemming met het grammaticaal genus verloopt.  De Noord-
Nederlandse pronomina congrueren dus semantisch (zoals in het Engels), terwijl die 
congruentie in het Zuid-Nederlands net als het Duits, syntactisch gebeurt.   

 
In de volgende paragrafen zullen de verschillende systemen, dat van het Noord-
Nederlands en dat van het Zuid-Nederlands, grondiger bekeken worden. 
 

1.5.1 Het genussysteem van het noordelijk Nederlands 
 
Het Noord-Nederlands verschilt dus van het Zuid-Nederlands op het vlak van de 
pronominale verwijzing.  Voor het overige heeft het Noord-Nederlands net als de 
Standaardtaal en het Zuid-Nederlands een innovatief 2-generasysteem dat bepaalt welk 
lidwoord (de of het) gebruikt wordt, hoe het adjectief verbogen wordt en welke 
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aanwijzende, vragende en betrekkelijke voornaamwoorden er gebruikt worden.  Daarbij 
steunt de verwijzing volledig op het grammaticaal genus.  Op pronominaal gebied heeft 
het Noord-Nederlands eeuwen geleden een belangrijke ontwikkeling ondergaan.  Bij 
persoonsnamen is de oorspronkelijke driedeling bewaard gebleven, en wordt er naar 
vrouwelijke personen verwezen met een feminien pronomen, maar voor verwijzing naar 
andere referenten zijn er slechts twee opties meer in het Noord-Nederlands: ofwel 
gebeurt dat met een commuun pronomen (bijv.  de persoonlijke voornaamwoorden hij of 
hem), ofwel met een neutraal pronomen (bijv.  het).  Die ontwikkelingen zijn in de 
literatuur al vaak aan bod gekomen, onder meer bij Van Haeringen (1954) die het 
voornaamwoordelijk gebruik in de gesproken taal onderzoekt en tot de vaststelling komt 
dat ten opzichte van grammaticaal genus het Zuid-Nederlands voor de Noord-
Nederlander evenzeer een vreemde taal is als het Latijn dat is.  Een andere studie die deze 
ontwikkeling beschrijft, is die van Geerts (1966) over genus en geslacht in de Gouden Eeuw.  
Geerts onderzocht onder meer het taalgebruik van het Noorden in de 17e eeuw, evenals 
het gebruik van ze in de Vroegnieuwhollandse periode.  Hij concludeert daarbij dat in de 
17e eeuw de voornaamwoordelijke aanduiding nog drieledig is, maar niet meer in verband 
staat met de nominale drieledige classificatie: feminiene pronomina worden voornamelijk 
nog gebruikt voor de verwijzing naar vrouwelijke substantieven (dus substantieven met 
een vrouwelijke referent) waardoor het bereik van de feminiene pronomina sterk is 
ingeperkt.  Het gaat hier dus duidelijk om een eeuwenoude ontwikkeling, die zich stilaan 
ook in het zuiden lijkt te voltrekken (cf. §1.5.2). 
 
Recenter onderzoek voor het noorden van het taalgebied is dat van Audring (2006a, 
2006b) en toont een andere ontwikkeling aan, die allicht gepaard is gegaan met of 
voortgevloeid uit de evoluties die Geerts (1966) uitgebreid beschreef.  Blijkens Audring 
(2006b) verloopt de reductie van genusmarkeerders volgens een bepaald stramien.  Het 
meest gevoelig voor reductie zijn lidwoorden en adjectieven, gevolgd door predicatieve 
elementen en betrekkelijke voornaamwoorden.  Maar persoonlijke voornaamwoorden 
behouden vaak veel langer een paradigma met meer genusdistincties dan elders in de 
grammatica.  Zij onderzocht dan ook of er bepaalde patronen waargenomen konden 
worden in de pronominale aanduiding.  Ze gebruikte daarvoor materiaal uit het Corpus 
Gesproken Nederlands.  Dat leverde een relatief helder beeld op van het 
pronomengebruik in het moderne gesproken Nederlands.  In bepaalde gevallen week het 
genus van het pronomen af van het genus van zijn antecedent: de keuze bleek er te 
correleren met de graad van individuering van de referent.  Entiteiten die hoog 
geïndividueerd zijn, met andere woorden telbaar,  worden met een commuun pronomen 
aangeduid, uitgezonderd vrouwelijke personen, waarvoor een feminien pronomen wordt 
gebruikt.  Laag geïndividueerde of niet-telbare entiteiten krijgen een neutraal pronomen: 
 

(12) [+telbaar]:  over dat boek : ‘Dan moet ik ‘m ook nog niet gaan inleveren’ 
(13) [-telbaar]: over olijfolie: ‘hoe ’t geconserveerd wordt’ 
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Dat betekent volgens Audring dat er een hersemantisering heeft plaatsgevonden, die net als 
in het Engels en in de Scandinavische talen, de voornaamwoorden van het Nederlands 
met bepaalde semantische waarden verbindt.  Er is kortom een tweede ontwikkeling die 
het Noord-Nederlands heeft doorgemaakt of nog doormaakt: waar voorheen 
pronominale verwijzing plaatsvond op basis van het grammaticaal genus, berust die 
verwijzing nu al grotendeels op semantische motieven.  Men zegt dan ook wel eens dat 
het Noord-Nederlands het historisch feminien verloren heeft.  Daarbij moeten de 
volgende nuanceringen gemaakt worden: het Noord-Nederlands gebruikt het feminien 
pronomen wel nog voor vrouwelijke personen, en voor dieren wanneer men het geslacht 
expliciet wil aangeven. Voor woorden die formeel gemarkeerd zijn en om die reden 
feminien, zoals woorden op -ij, -heid (cf. ANS §3.3.3) zou er ook nog een feminien 
pronomen gebruikt worden.  Dat is althans waar de ANS van uitgaat, maar concrete 
onderzoeksdata hierover ontbreken echter. 
 

1.5.2 Het genussysteem van het zuidelijk Nederlands 
 

1.5.2.1 Het conservatieve Zuid-Nederlandse genussysteem 
 

In de spreektaal in het zuiden van het Nederlandse taalgebied (grosso modo het gebied 
ten zuiden van de grote rivieren), handhaaft het oude ‘grammaticale’ genussysteem met 
drie (pronominale) genera zich (voorlopig) nog steeds.  De meeste Zuid-Nederlandse 
dialecten vertonen ook op adnominaal vlak nog een driedeling, wat de zichtbaarheid (en 
hoorbaarheid) van elk afzonderlijk genus (dus ook feminien) sterk verhoogt (cf. Geerts 
1966).  De volgende vormenrijkdom treffen we onder meer nog aan in het Oost-Vlaams 
(de streek waarin het onderzoek werd uitgevoerd) (Taeldeman 2005): 
 

(14) Bepaald lidwoord:  
a. Voor een masculien enkelvoudig substantief: den (-n enkel bewaard wanneer 

het volgende woord met een klinker, een t- , een d- of een b- begint). 
b. Voor een feminien enkelvoudig substantief: de  
c. Voor een neutraal enkelvoudig substantief: ‘t (< het)    

(15) Onbepaald lidwoord: 
d. Voor een masculien enkelvoudig substantief: nen (-n enkel bewaard wanneer 

het volgende woord met een klinker, een t- , een d- of een b- begint). 
e. Voor een feminien enkelvoudig substantief: een (met een doffe e) 
f. Voor een neutraal enkelvoudig substantief: ee(n) ( –n enkel wanneer het 

volgende woord met een klinker, een t- , een d- of een b- begint). 
(16) Het voornaamwoord: 
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g. Voor een masculien enkelvoudig substantief: onder andere mijnen en dienen 
(-n enkel bewaard wanneer het volgende woord met een klinker, een t- , een 
d- of een b- begint). 

h. Voor een feminien enkelvoudig substantief: onder andere mijn en die 
i. Voor een neutraal enkelvoudig substantief: onder andere mijn en dat 

(17) Het bijvoeglijk voornaamwoord:  
j. Masculien enkelvoud: ne zieken (h)ond, ne langen dag, maar ook ne schone 

prijs, nen arme mens, nen ouwe schoen 
k. Feminien enkelvoud: een schone vrouw, een lege fles 
l. Neutraal enkelvoud: geen uitgang: ons groot huis, da’ bruin paard  

 
Hieruit blijkt duidelijk dat de dialecten in het zuiden een heel uitgebreid genussysteem 
gebruiken, waarbij het genus veel zichtbaarder  wordt. Het Zuid-Nederlandse systeem is 
dan ook vergelijkbaar met het Duitse systeem, dat eveneens adnominaal en pronominaal 
een driedeling kent en waarbij er congruentie is met het woordgeslacht.  
 
Door die verhoogde zichtbaarheid van het genus kennen taalgebruikers uit het zuiden 
beter het genus van woorden, wat uiteindelijk ook doorschemert in hun gebruik van de 
standaardtaal, waar zij dan ook de driedeling consequent toepassen.  Kinderen die 
dergelijke duidelijke onderscheidingen voortdurend waarnemen, leren vanzelfsprekend 
onthouden welk genus een bepaald woord heeft en ondervinden dan ook weinig 
moeilijkheden bij de pronominale verwijzing en adnominale markeringen.  Maar uit heel 
wat onderzoeken is gebleken dat in het zuiden de dialecten stilaan teloorgaan en worden 
verdrongen door meer regionale of tussentalige taalvariëteiten.  In de taal van (vooral)  
jongeren doen zich verschuivingen voor in de richting van de standaardtaal, en hoewel zij 
niet noodzakelijk de standaardtaal onder de knie krijgen, resulteert deze tendens wel in 
een verlies van dialectkennis.  Met een verlies van dialectkennis en de vormenrijkdom die 
genus in het dialect zo zichtbaar maakt, verdwijnt ook het ‘geheim’ (Geerts 1966) van het 
genusgevoel in het zuidelijk Nederlands (cf. Taeldeman 1980).   Een onderzoek naar het 
behoud van grammaticaal genus in een regiolect van het Noord-Brabants, toonde aan dat 
een goede dialectkennis correleert met een goede kennis van het traditioneel 
driegenerasysteem voor de pronominale verwijzing (Hoppenbrouwers 1983).  Door dat 
dialectverlies en dus verlies van het genusgevoel lijkt het plausibel, net zoals in het 
noorden al het geval is gebleken, dat het zuidelijke driegenerasysteem evolueert naar een 
tweegenerasysteem (cf. MAND 2005, Hoppenbrouwers 1983) en de (pronominale) 
verwijzing niet langer syntactisch maar semantisch verloopt.   
 

1.5.2.2 Belang van onderzoek 
 
Als door een verlies van dialect het genus minder zichtbaar wordt, bestaat natuurlijk de 
kans dat ook het genussysteem van het zuiden een adnominale en pronominale 
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tweedeling krijgt en dat het grammaticaal genus aan belang verliest als gevolg van een 
verwijzing gebaseerd op semantische motieven.  Dat zijn ontwikkelingen die het Noord-
Nederlands reeds heeft ondergaan, en die ook erg aannemelijk zijn voor het zuiden.  
Onderzoek naar het genussysteem in het Zuid-Nederlands is dan ook wenselijk.   
 
Door Geeraerts (1992) werd al een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de wat 
hij een tendens tot masculinisering noemt (de tendens tot verwijzing met een masculien in 
plaats van een feminien pronomen), op standaardtaalniveau in Nederlandstalig België.  
Het onderzoek werd uitgevoerd bij studenten Germaanse Filologie in West-Vlaanderen 
en Brabant, en had tot doel inzicht te krijgen in de linguïstische factoren die het 
masculiseringsproces bevorderden of afremden.  Er werden enkel feminiene woorden 
opgevraagd, waarnaar de studenten met een persoonlijk of bezittelijk voornaamwoord 
moesten verwijzen.  Bij ongeveer 23% van de antwoorden werd er masculinisering 
waargenomen.  De homogeniteit van antwoorden van de West-Vlaamse en Brabantse 
studenten, meent Geeraerts te verklaren, door het bestaan van een gelijklopend proces, 
zijnde de vereenvoudiging van het genussysteem, wat ook bijvoorbeeld voor het Engels 
vastgesteld is.  De gelijklopende resultaten bleken dus niet het gevolg van de invloed van 
de in Nederland bestaande standaardtaal.  In zijn enquête nam Geeraerts woorden uit vier 
verschillende categorieën op: diernamen, formeel herkenbare abstracta, niet formeel 
herkenbare abstracta waarvoor de Woordenlijst Nederlandse Taal een normatieve 
voorkeur voor de zij-aanduiding geeft, en een laatste groep woorden waar de Woordenlijst 
geen normatief maar regionaal verschil aanduidt (in principe de ‘vanouds feminiene 
substantieven’ (Geeraerts 1992)).  Enkel de diernamen, of dus de biologisch gekenmerkte 
groep, bleek werkelijk bestand tegen de tendens tot masculinisering.  Daarnaast bleken 
ook de formeel herkenbare abstracta een zekere resistentie tegen masculinisering te 
vertonen.  Het onderzoek van Geeraerts richtte zich echter enkel op de tendens tot 
masculinisering, maar niet op de achterliggende motieven, zoals hersemantisering. 
 

1.5.2.3 Taalverwerving 
 
Belangrijk is ook onderzoek naar taalverwerving en meer bepaald naar de verwerving van 
het genussysteem.  Zo deed Mills (1986) voor het Engels en het Duits al onderzoek naar 
de verwerving van het genussysteem.  Haar voornaamste conclusie luidt daarbij dat het 
belang van een regel in het systeem bepaalt hoe snel die regel wordt verworven.  De 
volgorde waarin een kind genusbepalende regels verwerft, hangt af van de reikwijdte van 
en het aantal uitzonderingen op die regel.  Bovendien bepaalt ook de talige input de 
snelheid waarmee een kind de regels verwerft.  Hoe sneller een kind een regel verwerft, 
hoe belangrijker die dus is in het systeem.  Daarom kan onderzoek naar de verwerving 
van het genussysteem een inzicht verlenen in welke regels belangrijk zijn in het (Zuid-) 
Nederlandse systeem. 
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Onderzoek naar de verwerving van het Nederlandse genussysteem, gebeurde onder meer 
door De Houwer (1987), die onderzocht hoe een driejarig kind het Nederlandse 
genussysteem verwerft.  Haar voornaamste conclusie was daarbij dat de relatieve 
distributie van genusmarkerende vormen, in combinatie met de absolute frequentie van 
deze vormen in de talige input van het kind, een grote invloed heeft op welke vormen het 
kind aanvankelijk zal produceren (De Houwer 1987).  Hiermee bevestigt ze dus wat Mills 
eerder al concludeerde voor het Engels en het Duits.  Zie voor ander onderzoek 
(voornamelijk over adnominaal genus) ook nog: onder meer Hulk & Cornips (2006) en 
Unsworth (2007) voor de verwerving van grammaticaal genus bij kinderen die het 
Nederlands als tweede taal verwerven, en Van der Velde (2004) voor de verwerving van 
morfologische genusmarkeringen bij Nederlandstalige kinderen, en ook Blom, Polišenská 
& Weerman (2006) voor de effecten van leeftijd op de verwerving van genus. 
 
Een ander recent onderzoek naar de verwerving van het Zuid-Nederlandse genussysteem, 
is dat van De Vogelaer (2006).  De Vogelaer testte bij een groep Zuid-Nederlandse 
taalverwervers de kennis van het grammaticaal genus in een aantal categorieën, zijnde 
nomina met een menselijke, bezielde, telbare of niet-telbare referent.  De kinderen kregen 
testzinnen waarbij ze naar het woord uit de eerste zin moesten verwijzen met een passend 
pronomen.  Uit de resultaten van zijn onderzoek bleek dat een aantal kenmerken die het 
Noord-Nederlandse systeem vertoont, ook terug te vinden zijn bij de taalverwervende 
Zuid-Nederlandse kinderen.  Tot die kenmerken behoren een lage gebruiksfrequentie van 
het feminien pronomen voor niet-menselijke referenten, een opvallend frequent gebruik 
van het masculien pronomen voor de referentie naar telbare entiteiten en van het neutrale 
het voor referentie naar niet-telbare referenten.  Deze laatste twee kenmerken werden 
door het corpusonderzoek van Audring (2006) voor het Noord-Nederlands aangetoond.  
Uit het gedrag van de Zuid-Nederlandse taalverwervers blijken dus een aantal tendensen 
die ook in het Noord-Nederlandse en Engelse systeem zijn vastgesteld, met name 
bepaalde semantische regels die aan de verwijzing ten grondslag liggen (De Vogelaer 
2006).  Aangezien de snelheid waarmee kinderen een bepaalde regel verwerven, correleert 
met het belang van die regel in het systeem (Mills 1986), impliceert de prominentie van de 
semantische motieven dat het behoud van het grammaticale genus in de zuidelijke helft 
van het Nederlandse taalgebied potentieel aan erosie onderhevig is.  
 

1.5.3 Normering van het genussysteem  
 
Het noordelijke en zuidelijke Nederlands hebben dus duidelijk een ander pronominaal 
systeem.  Voor deze discrepantie is er ruimte gelaten in de normgeving.  Dat was 
aanvankelijk wel anders.  In de jaren ’60 van de 19de eeuw werd door De Vries en Te 
Winkel niet alleen een spellingshervorming naar voren geschoven, maar ook een regeling 
betreffende genus.  Hun regeling was vooral gebaseerd op het belang van 
genusonderscheid voor het toepassen van de buigings-n.  Maar eenvoudig was deze 



15 
 

regeling allerminst.  Ze baseerde zich in sterke mate op de etymologische afkomst van de 
substantieven, maar de gewone taalgebruiker bleef door gebrek aan die kennis, vaak met 
onzekerheid achter: “al wie tegenwoordig in het Nederlands de geslachtslijst van De Vries 
– Te Winkel wil <naleven>, moet vrij dikwijls naar zijn woordenboek grijpen om niet te 
struikelen.” (Blancquaert 1943).  Ze deed de talige werkelijkheid dus allerminst recht aan. 
 
In 1954 verscheen er een nieuwe regeling van de Nederlands-Belgische 
Woordenlijstcommissie.  Deze regeling liet meer ruimte voor de verschillen tussen Noord 
en Zuid, en stond de Noord-Nederlanders toe bij alle de-woorden behalve die 
substantieven die vrouwelijke dieren of personen aanduiden, of die formeel gemarkeerd 
zijn, masculiene verwijzing te gebruiken.  Tegelijkertijd liet het ook aan de Zuid-
Nederlanders de ruimte feminiene pronomina te blijven gebruiken voor de woorden die 
in oorsprong feminien waren en door de Zuid-Nederlandse taalgebruikers ook nog als 
dusdanig worden ervaren.  Wie de Van Dale openslaat, zal dan ook niet overal dezelfde 
aanduidingen vinden.  Bij sommige woorden staat er enkel ‘de’, bij andere ‘de (v.)’ en bij 
nog andere ‘de (m.)’ (naast ‘het’ uiteraard).  De markering ‘de (m.)’ wordt gebruikt bij 
woorden die van oudsher masculien zijn, type stoel, bij persoonsnamen die naar mannen 
verwijzen of bij gemeenkundige persoonsnamen die een beroep of functie aanduiden, 
type dokter.  Bij diernamen  “wanneer de naam uitsluitend verwijst naar mannelijke dieren, 
of wanneer de naam zich als masculien woord gedraagt in contexten waarin het 
geslachtsonderscheid niet relevant is”.  Ook voor de aanduiding met (v.) geeft Van Dale 
weer wanneer ze gebruikt wordt: bij een formeel gemarkeerd feminien woord als waarheid, 
en bij persoonsnamen die uitsluitend naar vrouwen verwijzen zoals tante.  Bij diernamen 
ligt het iets complexer, daar wordt (v.) gebruikt “wanneer de naam uitsluitend verwijst 
naar vrouwelijke dieren, of wanneer de naam zich als feminien woord gedraagt in 
contexten waarin het geslachtsonderscheid niet relevant is”.   Een woord als koe krijgt die 
aanduiding, terwijl woorden als kat, slak enkel ‘de’ krijgen.  De aanduiding ‘de’ gebruikt 
Van Dale voor zaaknamen met een ‘variabel genus’, type tafel, in het zuidelijk Nederlands 
nog feminien, in het noordelijk Nederlands aangeduid met een masculien pronomen.  
Ook voor diernamen met een variabel genus wordt die aanduiding gebruikt.  De categorie 
woorden die in Van Dale ‘de’ krijgen, zijn dus die woorden die in Noord en Zuid een 
verschillend genus hebben, terwijl een expliciete aanduiding met (m.) of (v.) wordt 
gereserveerd voor die woorden waar er nog overeenstemming is.   
 
Maar in welke mate komt de situatie zoals die door Van Dale is vooropgesteld nog 
overeen met de talige werkelijkheid?  Daar is voorlopig weinig onderzoek naar, maar wel 
is het zo dat de door Audring (2006) gerapporteerde ontwikkelingen in het Noord-
Nederlands, door deze labelling niet gerespecteerd worden.  Het lijkt dus allerminst zeker 
dat deze labels nog accuraat zijn en aan de taalrealiteit beantwoorden.   
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1.5.4 Tot slot 
 
Genus of woordgeslacht is een eigenschap van substantieven die zichtbaar wordt op 
bepaalde domeinen, voor het Nederlands adnominaal en pronominaal.  De onderliggende 
regels kunnen semantisch en/of formeel zijn.  De overeenkomst of congruentie kan 
steunen op het woordgeslacht (syntactische congruentie) of op semantische motieven 
(semantische congruentie).  Voor het Nederlands berust de adnominale overeenkomst op 
het woordgeslacht, wat een tweedeling oplevert in de-woorden en het-woorden.  Het 
pronominale systeem varieert: dat van het Noord-Nederlands is gebaseerd op semantiek, 
meer bepaald op de graad van individuering, en gebruikt daarbij vooral het masculien en 
neutraal pronomen.  Het feminien pronomen wordt enkel nog gebruikt voor vrouwelijke 
referenten, dieren (indien het geslacht relevant is of expliciet gemeld moet worden), en 
(volgens de ANS) formeel gemarkeerde feminiene woorden (type -heid, -ij, -theek…).  Het 
Zuid-Nederlandse genussysteem maakt gebruik van pronominale verwijzing die gebaseerd 
is op het woordgeslacht.  De drie pronomina worden dan ook nog evenredig gebruikt.  
Recente onderzoeken wijzen erop dat in het zuiden soortgelijke ontwikkelingen 
plaatsgrijpen als in het noorden.  Wordt naar  feminiene woorden steeds vaker verwezen 
met masculiene pronomina (cf. Geeraerts 1992), of ook met neutrale, zoals in een 
regelsysteem als dat van Audring (2006) te verwachten valt?  En zijn inderdaad 
categorieën als [dieren] en formeel gemarkeerde abstracta het meest resistent tegen 
veranderingen?  Bij taalverwervende kinderen spelen de semantische motieven een rol in 
de pronominale verwijzing (De Vogelaer 2006) maar in hoeverre is dat bij volwassenen 
het geval?  Hoe snel wijzigt het genussysteem in het zuiden van het taalgebied?  En is er 
sprake van convergentie of divergentie met het noordelijk Nederlands?  In de volgende 
hoofdstukken zal geprobeerd worden enigszins een antwoord te geven op dergelijke 
vragen, om zo meer inzicht te krijgen in het genussysteem van het Zuid-Nederlands. 
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2   Onderzoeksopzet  
 
 
In dit hoofdstuk zal het onderzoeksopzet behandeld worden.  Het gaat hier om een 
onderzoek naar de verwerving en het behoud van het grammaticaal genus door Zuid-
Nederlandse taalverwervers en volwassen taalgebruikers.  In de eerste paragrafen zal 
worden uitgelegd wat het opzet is van dit onderzoek en wat de beoogde doelstellingen 
zijn, waarom er voor zo’n onderzoek gekozen is, wat de werkwijze is.  Daarna zal dieper 
worden ingegaan op de verschillende semantische categorieën waarin woorden werden 
opgevraagd.   
 

2.1   Opzet  
 
De ontwikkelingen in het Nederlandse genussysteem vormen een uitermate interessant 
onderwerp voor diverse studies en experimenten.  Er ligt, voornamelijk in het Zuiden, 
nog heel wat terrein braak, waardoor de mogelijkheden zeer uiteenlopend zijn.  In wat 
volgt zullen dan ook een aantal concrete onderzoeksvragen en doelstellingen worden 
aangedragen.   
 

2.1.1 Doelstellingen 
 
Uit de inleiding is duidelijk naar voren gekomen dat er in het Nederlandse genussysteem 
variatie is.  Adnominaal stemmen het noordelijk, het zuidelijk en het Standaardnederlands 
overeen: er zijn twee genera, namelijk neutraal en commuun (of niet-neutraal) die steunen 
op het grammaticaal genus.  Pronominaal is er echter variatie: waar het Noord-
Nederlands de pronominale verwijzing baseert op de conceptuele eigenschappen van de 
referent en daarbij hoofdzakelijk twee genera gebruikt, behoudt het Zuid-Nederlands het 
conservatieve systeem met verwijzing gebaseerd op het grammaticaal genus en drie 
pronominale genera.  De reden waarom het Zuid-Nederlands die driedeling en de 
syntactische congruentie heeft bewaard, is het betere genusgevoel dat de taalgebruikers er 
hebben.  Dit genusgevoel is het gevolg van de verhoogde zichtbaarheid van genus in de 
zuidelijke dialecten, waar er ook adnominaal nog een driedeling is en waar meer 
morfologische onderscheidingen zijn die genus duidelijk(er) maken.  Toch zijn er 
aanwijzingen dat het conservatieve systeem zoals dat in het Zuiden bewaard is, 
(potentieel) aan erosie onderhevig is (cf. inleiding).  Dat roept meteen een aantal 
belangwekkende onderzoeksvragen op.  Hoe intact is het conservatieve systeem nog?  
Welke veranderingen zijn er aan de gang, en bij wie?  Wat remt of bevordert de 
ontwikkelingen?   
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2.1.2 Taalverwerving & apparent-time 
 
Er is enerzijds gekozen om met taalverwervers te werken (de 7-jarigen maar ook de 14- en 
15-jarigen) en anderzijds om volwassen taalgebruikers te enquêteren (de drie oudste 
groepen).   Taalverwervers, omdat het belang van bepaalde regels in het systeem 
correleren met de snelheid waarmee ze verworven worden (cf. Mills 1986).  Volwassen 
taalgebruikers, omdat het de mogelijkheid biedt tot het vergelijken van groepen met de 
zogenaamde apparent-time-methode (cf. Labov 1966).  Die methode uit de sociolinguïstiek 
bestaat erin verschillende generaties op hetzelfde moment te vergelijken om variatie op te 
sporen.  Die variatie zou dan een indicatie kunnen zijn van een zogenaamde change in 
progress, een taalverandering die aan de gang is.  Daarbij veronderstelt men dat zodra een 
individu de adolescentie heeft bereikt, het taalgedrag relatief stabiel blijft. Dat betekent dat 
het taalgebruik van een 60-jarige kan beschouwd worden als het taalgebruik van 40 jaar 
geleden (gesteld dat het taalgebruik vanaf 20-jarige leeftijd niet meer verandert), en dat een 
vergelijking tussen bijvoorbeeld 25- en 65-jarigen neerkomt op een vergelijking van het 
hedendaags taalgebruik met dat van 40 jaar geleden.  Zo kan er worden nagegaan of er 
ook bij de oudste groep veranderingen in het genussysteem zijn en met welk tempo de 
ontwikkelingen zicht doorzetten. 
 

2.1.3 Het pronominale systeem 
 
In dit onderzoek is ervoor gekozen om enkel de pronominale verwijzing te bestuderen.  
Het pronominale systeem, ten eerste omdat dit bij uitstek het domein is waarop er variatie 
is tussen Noord en Zuid en waarvan de veranderingen al uitgebreid zijn beschreven voor 
het noordelijk Nederlands (cf. Geerts, Audring).  Ten tweede kan een onderzoek naar 
pronominale verwijzing duidelijk maken of en in welke mate er voor het zuidelijk 
Nederlands sprake is van hersemantisering.  Bovendien kan een dergelijk onderzoek een 
antwoord bieden op de vraag of het feminien genus (i.e. de verwijzing met een feminien 
pronomen) achteruitgaat, en wat de mogelijke oorzaken zijn.  Het onderzoek zou ook 
meer inzicht kunnen geven in de achterliggende mechanismen die het proces van 
verandering (in dit geval veranderingen in het genussysteem) sturen.   
 
Het onderzoek schenkt alleen aandacht aan de pronominale verwijzing met persoonlijke 
voornaamwoorden.  Geeraerts toonde aan dat binnen de voornaamwoorden de 
betrekkelijke voornaamwoorden wegens hun bijvoeglijk karakter meer vatbaar waren voor 
masculinisering (en dus verandering) dan de zelfstandige persoonlijke voornaamwoorden 
(Geeraerts 1992).  Er werd zowel voor de subject- als objectsvorm van het pronomen 
gekozen.  In zijn onderzoek naar pronominale masculiseringsparameters toonde 
Geeraerts namelijk ook aan enigszins een verschil waar te nemen tussen beide.   
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2.2   Methode 
 
In wat volgt zullen uitgebreid alle stappen van het onderzoek worden weergegeven.  Eerst 
zal een schets worden gegeven van de methode die bij de enquêtering werd gebruikt.  
Daarop volgt een typering van de informanten en een beschrijving van de sociologische 
parameters waar rekening mee werd gehouden.   
 

2.2.1 Schriftelijke enquêtes: invulzinnen 
 
Het materiaal werd verzameld door middel van een schriftelijke enquête en betreft dus 
Standaardnederlands taalgebruik.  Door het materiaal via een schriftelijke enquête te 
verzamelen, werd het mogelijk om op korte tijd veel informatie te verzamelen. 
Na een korte mondelinge toelichting kregen de informanten een vragenlijst met 
testzinnen. Een testzin bestond telkens uit twee kortere zinnetjes, waarbij in de eerste zin 
het onderzochte woord in vet gedrukt stond.  In de tweede zin werden zij gevraagd naar 
dit vetgedrukte woord te verwijzen met hij, ze1 of het of, in het geval van objectverwijzing, 
met hem, haar/ze of het.  Er werden twee versies opgevraagd.  Dit om alle woorden zowel 
in subjectfunctie als in objectfunctie te kunnen opvragen.  In bijlage (1) en (2) zijn de 
enquêtes terug te vinden.  Voorbeelden van testzinnen zijn: 
 

(18) Mijn sleutel zat op de deur, maar nu zit            er niet meer op. 
De kudde wordt te groot dus wordt            verplaatst naar een grotere wei. 

                  Staat er nog melk op tafel?  Neen,             is op. 
(19) Ons dak lekt, dus je zal            moeten herstellen. 

Herinner je nog die dag in de dierentuin?  Ja, ik herinner mij            nog goed. 
Een schaap heeft niet veel nodig.  Zet            in een wei met een schuilplaats 
voor de regen. 

 
De informanten kregen vier opgaven, twee waarin ze de subjectsvorm moesten invullen, 
twee waarin ze de objectsvorm moesten invullen.  Bij elk van de twee versies waren er 
enquêtes waarbij eerst de zinnen met subjectverwijzing aan bod kwamen, en enquêtes 
waarbij eerst de verwijzing met een objectsvorm kwam.  Dit om de effecten van de 
eventuele afnemende aandacht bij de kinderen en ook bij de volwassen taalgebruikers, 
naarmate ze langer met de enquête bezig waren, te beperken.   
 
 
 
 

                                                 
1 In principe is het subjectspronomen voor het feminien genus in het Nederlands zij veeleer dan ze (de zwakke of 
doffe vorm).  Sterke voornaamwoorden worden echter niet of zelden gebruikt om naar niet-menselijke referenten 
te verwijzen.  Daarom kregen de informanten niet zij maar ze als antwoordmogelijkheid.  Voor de objectsvorm 
mochten de informanten naast haar eveneens de zwakke vorm ze invullen. 
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2.2.2 Selectie van de informanten 
 

2.2.2.1   Afkomst 
 
De informanten zijn allemaal afkomstig uit het zuidelijke deel van het Nederlandse 
taalgebied, meer bepaald uit Moerzeke, een dorp gelegen in Oost-Vlaanderen, in het 
overgangsgebied tussen de Denderstreek en het Waasland.  Alle informanten hebben een 
dialectische achtergrond.  Wat betreft genus, behoort deze streek tot de conservatiefste 
streken (cf. MAND 2005).  Bij het op zoek gaan naar informanten werd rekening 
gehouden met de afkomst van de ouders.  In bijna alle gevallen zijn de ouders van de 
informant eveneens afkomstig uit Moerzeke, Kastel of Hamme2, dus autochtone 
inwoners.  Dit is van belang om een aantal redenen.  Ten eerste is al gebleken dat in de 
zuidelijke dialecten het genus nog prominenter naar voren komt door onder meer de 
verbuiging van het onbepaalde lidwoord (cf. supra).  Het is dus belangrijk dat de 
informanten zijn opgegroeid en opgevoed met een dialect waarin een dergelijke driedeling 
nog aanwezig is.  Informanten met een dialectische achtergrond komen in contact met de 
conservatiefste systemen, dus ook met het conservatieve genussysteem.  Ten tweede werd 
de afkomst gecontroleerd om te vermijden dat informanten zouden afwijken van het 
grammaticaal genus omdat ze geen autochtoon Moerzeeks dialect beheersen.  Toch werd 
in een beperkt aantal gevallen genoegen genomen met informanten waarvan één van de 
ouders afkomstig was uit een naburige plaats. 
 

2.2.2.2 Gender 
 
Er werden voor het onderzoek zowel mannen als vrouwen ondervraagd.  In de 
sociolinguïstiek is reeds meermaals gewezen op het verschil in taalgedrag bij mannen en 
vrouwen.  Uit heel wat onderzoeken is bijvoorbeeld gebleken dat vrouwen vooroplopen 
bij een verandering in de richting van een prestigevariant (Van Bree 1990). Ook met 
betrekking tot het genussysteem en de veranderingen erin, zou dit onderscheid verschillen 
kunnen opleveren.  Zo bleken observaties en onderzoeken van Hoppenbrouwers, aan te 
tonen dat de ontwikkeling zich bij mannen en vrouwen in een ander stadium bevond 
(Hoppenbrouwers 1983), wat gerelateerd kon worden aan de voorkeur voor de 
standaardtaal, die bij vrouwen sterker bleek.  Daardoor verloren vrouwelijke sprekers in 
Noord-Brabant sneller het grammaticaal feminien genus. 
 
 
 

                                                 
2 Moerzeke maakt deel uit van de gemeente Hamme, die naast Moerzeke ook nog Kastel, Zogge en St-Anna 
omvat.   
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2.2.2.3 Leeftijd 
 
De informanten werden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, en in elke leeftijdsgroep werden 
8 mannelijke en 8 vrouwelijke informanten opgenomen.  Een onderzoek van 
Hoppenbrouwers (1983) naar het genus in een Brabants regiolect, toonde nadrukkelijke 
leeftijdsgebonden verschillen aan.  Vandaar dat ook in dit onderzoek een indeling naar 
leeftijd werd gehanteerd.  Bovendien levert een leeftijdsgebonden aanpak de mogelijkheid 
tot een apparent time vergelijking (cf. §2.1.2).  Een eerste groep bestaat uit 7-jarige kinderen.  
Verder omvatten groep twee 14- en 15-jarigen, groep drie 20- tot 22-jarigen, groep vier 28 
tot 38-jarigen en groep vijf 55- tot 65-jarigen.  Van de laatste groep wordt verondersteld 
dat zij nog het best op de hoogte zijn van het grammaticaal genus, omdat zij nog de 
breedste dialectkennis hebben (cf. ook Hoppenbrouwers voor de correlatie tussen goede 
dialectkennis en behoud van genus).  Omdat het in een kleine dorpsgemeenschap niet zo 
zinvol is een (beperkte) sociale stratificatie te hanteren, werd deze parameter achterwege 
gelaten (zie ook Hoppenbrouwers 1983).  Bepaalde veranderingen hoeven namelijk niet 
altijd met een bepaalde sociaaleconomische klasse verbonden worden.  Dat laatste geldt 
dan in het bijzonder voor die samenlevingsvormen waarin een sociale hiërarchie niet of 
slechts in zeer beperkte mate aanwezig is, zoals vroegere, nogal geïsoleerde agrarische 
(streek- of dorps)gemeenschappen (Van Bree 1990).   
 

2.3   Onderzochte substantieven 
 

2.3.1 Semantische categorieën  
 
In wat volgt komen de verschillende categorieën aan bod waaruit woorden werden 
opgevraagd.  De ANS maakt voor de substantieven zowel morfologische en syntactische 
als semantische indelingen.  De ANS hanteert bij de semantische indeling (cf. tabel 2.1) de 
parameter abstractheid (concreet vs. abstract) en telbaarheid (voorwerpsnamen vs. 
stofnamen).  Deze parameters zijn van belang voor het onderzoek want ze blijken een rol 
te spelen in systemen als het Engelse, waar de pronominale verwijzing op semantische 
motieven berust, alsook in het Noord-Nederlands.   Er werd in dit onderzoek dan ook 
gekozen om vrijwel uit alle categorieën die de ANS aangeeft, woorden op te vragen: zowel 
concrete woorden (diernamen en (telbare) zaaknamen) als stofnamen (concreet niet-
telbare woorden), verzamelnamen (collectiva) en abstracte woorden (waar het 
onderscheid telbaar - niet-telbaar werd aan toegevoegd).  De categorie waaruit geen 
woorden werden opgevraagd, is die van de persoonsnamen, omdat daar het systeem van 
het grammaticaal genus bijna volledig gebaseerd is op het natuurlijk geslacht, en in dit 
onderzoek de aandacht uitgaat naar verwijzing op basis van grammaticaal genus en de 
mate waarin die syntactische congruentie mogelijk wordt overgenomen door verwijzing 
op semantische basis.  
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 Soortnamen  Eigennamen 

CONCRETA Voorwerpsnamen Persoonsnamen 

Diernamen  

Zaaknamen  

man, meisje, soldaat 

hond, kat, papegaai  

huis, stad, rivier  

Jan, Sylvia, 

Vermeulen 

Bello, Minou, 

Lorre  

Veldzicht, 

Rotterdam, 

Rijn  

 Stofnamen water, bier, beton, 

goud, zeep, gas 

 

 Verzamelnamen kroost, vee, 

postzegelverzameling, 

gebergte, archipel 

Alpen, 

Pyreneeën, 

Antillen 

ABSTRACTA  val, goedheid, lengte, 

voetbalclub, stroming, 

maand 

Vitesse, 

romantiek, 

april 

Tabel 2.1 Semantische categorieën bij substantieven volgens de ANS. 

Voor zowel de parameters abstractheid en telbaarheid kan de opmerking worden gemaakt 
dat een binaire indeling te eng is.  Een ruimere indeling, zoals Audring (2006) voorstelt 
met de term ‘geïndividueerd’, laat ruimte voor meer graduele interpretaties.  Zo is wijn 
weliswaar een stofnaam, dus niet-telbaar, maar is het niet geheel onmogelijk te spreken 
van een aantal lekkere wijnen.  Graduele parameters zijn echter maar te onderzoeken door 
veel meer items op te vragen dan in dit onderzoek aan bod komen.  Vandaar dat er hier is 
gekozen voor de indeling telbaar – niet-telbaar en concreet – abstract.   
 

2.3.2 De parameter frequentie 
 
Binnen de semantische categorieën (cf. de volgende paragrafen) werd ook een 
onderscheid gemaakt tussen frequente en niet-frequente woorden.  Frequentie is een 
parameter die een aanwijzing kan geven over hoe het veranderingsproces verloopt: of 
eerst de frequente dan wel de niet-frequente worden geaffecteerd, heeft belangrijke 
consequenties voor het bepalen van het type veranderingsproces (cf. hoofdstuk 4).  
Hiervoor werd gebruik gemaakt van de frequentielijst totalph uit het Corpus Gesproken 
Nederlands.  Totalph is een alfabetische woordfrequentielijst met daarin de frequentie van 
voorkomen van woordvormen over alle data in het Corpus Gesproken Nederlands.  Tot 
de frequente woorden werden woorden beschouwd die meer dan 130 keer voorkwamen 
in het CGN.  Tot de niet-frequente woorden behoren die met een frequentie lager dan 50. 
De jongste groep (7-jarigen) kregen enkel frequente woorden opgevraagd.  Om zeker te 
zijn dat deze ook daadwerkelijk gekend waren bij de 7-jarigen, werd een beroep gedaan op 
de Streeflijst Woordenschat Voor Zesjarigen (Schaerlaekens 1999). 
 

2.3.3   De categorie [concreet telbaar] 
 
De eerste categorie is die van de concreet telbare woorden.  Dat betekent dat deze 
woorden [+concreet] en [+telbaar] zijn.  Het kenmerk [+concreet] blijkt, althans voor 
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bepaalde variëteiten van het Engels, een associatie met niet-neutraal genus op te roepen, 
terwijl het kenmerk [-concreet] of [+abstract] een associatie met neutraal genus oplevert 
(Siemund 2002).  De parameter telbaarheid werd door Audring (2006) voor het Noord-
Nederlands, en De Vogelaer (2006) voor het Zuid-Nederlands als prominent ervaren in 
het genussysteem.  De opgevraagde woorden voor deze categorie zijn de volgende: 
 
 

 Masculien Feminien Neutraal 

Frequent Sleutel 205 Bank 674 Dak 341 

 Brief 687 Fles 235 Schip 240 

Niet-Frequent Bloesem 7 Klier 4 Kadaver 5 

 Olm 4 Vod 6 Sas 16 

        Tabel 2.2 Overzicht van de substantieven die werden opgenomen in de enquête  voor de   

        categorie [concreet telbaar]. 

 
De cijfers in de tabel zijn de frequentiecijfers (cf. §2.3.1.2). De categorie van de concrete 
en telbare woorden kan beschouwd worden als die categorie waarin het herkennen van 
genus geen al te groot probleem mag vormen, omdat het hier gaat om tastbare 
voorwerpen die daarenboven telbaar zijn.  Tot slot moet worden opgemerkt dat het genus 
van deze woorden werd toegekend op basis van het plaatselijke dialect, waarvoor een 
beroep werd gedaan op betrouwbare zegslieden die het dialect nog beheersten.  In dit 
geval, de concreet telbare woorden, is er voor alle woorden een overeenkomst tussen het 
genus in het Standaardnederlands en dat in het dialect van Moerzeke. 
 

2.3.4   De categorie [concreet niet-telbaar] 
 
Verwacht wordt dat het grammaticaal genus van de concreet niet-telbare woorden 
moeilijker zal worden behouden, omdat het gaat om woorden die [-telbaar] zijn, een 
parameter die niet alleen in het Engels (cf. Mills 1986), maar ook in het Nederlands (cf. 
De Vogelaer 2006, Audring 2006) een belangrijke maar voor niet-neutrale woorden 
enigszins nefaste invloed heeft op de verwerving en kennis van het grammaticaal genus.  
De woorden die in deze categorie werden opgevraagd zijn terug te vinden in 
onderstaande tabel: 
 

 Masculien Feminien Neutraal 

Frequent Steen 252 Sla 180 Hout 472 

 Rijst 140 Melk 208 Vlees 397 

Niet-Frequent Kaviaar 4 Zeep 60 Koper 34 

 Blubber 8 Henna 4 Beleg 17 

   Tabel 2.3 Overzicht van de substantieven die werden opgenomen in de enquête  voor de   

   categorie [concreet niet-telbaar]. 
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Het gaat in deze tabel om stofnamen, die geen meervoud hebben.  De woorden steen en 
zeep hebben weliswaar een meervoud, maar wanneer zij als stofnaam gebruikt worden, zijn 
ze niet telbaar (cf. Van Dale).  Het woord vlees is volgens Van Dale weliswaar telbaar, maar 
wordt duidelijk voornamelijk enkelvoudig gebruikt (zo blijkt in elk geval uit het 
taalgebruik op internet): tegenover de 3 595 000 hits die de zoekmachine Google oplevert 
voor vlees, staan slechts 2034 hits voor het meervoud vlezen of dus 0.056%3. 
 
Volgens Audring (2006) komen er bij dergelijke woorden heel vaak switches voor i.e. 
verwijzingen met een pronomen dat op basis van het grammaticale genus niet werd 
verwacht.  Noord-Nederlandse taalgebruikers duiden deze woorden vaak aan met een 
neutraal pronomen, ook als het om de-woorden gaat.  Die tendens maakt onderdeel uit 
van wat Audring de hersemantisering van het pronominale genussysteem noemt.  Ook 
Siemund (2002) rapporteert voor het Engels een associatie tussen concrete, niet-telbare 
woorden en het neutraal pronomen. 
 

2.3.5 De categorie [abstract telbaar] 
 
Een derde categorie waaruit woorden werden gekozen voor dit onderzoek, is de categorie 
van de abstract telbare woorden.  De woorden die in deze categorie werden opgevraagd, 
worden weergegeven in onderstaande tabel. 
 

 Masculien Feminien Neutraal 

Frequent Vorm 756 Kleur 419 Cijfer 127 

 Dag 5689 Ruzie 313 Weekend 1545 

Niet-Frequent Bluts4 2 Vondst 28 Atoom 2 

 Cultus 4 Gave 42 Taboe 24 

        Tabel 2.4 Overzicht van de substantieven die werden opgenomen in de enquête  voor de   

        categorie [abstract telbaar]. 

 
De woorden in deze categorie hebben de kenmerken [+abstract] en [+telbaar].  Dat 
betekent dat deze woorden referenten aanduiden die ontastbaar of onstoffelijk zijn (Van 
Dale) maar wel telbaar.  Abstracte woorden zouden in het (Noord-)Nederlands correleren 
met een neutraal pronomen, aldus Fletcher (1987).  Indien de pronominale verwijzing ook 
in het zuidelijk Nederlands meer op semantische motieven dan op grammaticaal genus 
steunt, zou een dergelijke correlatie uit de resultaten naar voren kunnen komen.   
 
 

                                                 
3 Deze internetzoekopdracht werd uitgevoerd op 20 april 2008. 
4 Volgens het WNT is bluts een feminien woord, in de van Dale is er enkel een aanduiding ‘de’,  maar navraag 
bij zegslieden die het dialect van Moerzeke nog beheersten, gaf aan dat dit woord daar als masculien beschouwd 
wordt. 
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2.3.6   De categorie [abstract niet-telbaar] 
 
De woorden die in deze categorie werden opgevraagd zijn [+abstract] en [-telbaar].  Dat 
houdt in dat deze woorden referenten hebben die onstoffelijk of ontastbaar zijn, en 
bovendien niet telbaar.   
 

 Masculien Feminien Neutraal 

Frequent Adem 238 Rust 353 Weer 18151 

 Hulp 466 Kou 129 Geluk 460 

Niet-Frequent Hinder 19 Griep 53 Proza 22 

 Advent 12 Do 5 Applaus 49 

        Tabel 2.5 Overzicht van de substantieven die werden opgenomen in de enquête  voor de   

        categorie [abstract niet-telbaar]. 

 
Ook voor woorden die [+abstract] en [-telbaar] zijn, blijkt in het Engels de associatie met 
een neutraal pronomen te bestaan (Siemund 2002).  Bovendien worden de beide 
parameters, [+abstract] en [-telbaar] door Fletcher (1987) tot die factoren die een neutraal 
pronomen oproepen gerekend, voor semantische systemen als dat van het Noord-
Nederlands.  Indien het Zuid-Nederlandse pronominale genussysteem dus eveneens een 
tendens tot semantisch systeem zou vertonen, zou het vaker voorkomen van een neutraal 
pronomen in deze categorie een indicatie kunnen zijn van die tendens tot semantische 
verwijzing.   
 

2.3.7 De categorie [dieren] 
 
De items die voor de categorie [dieren] werden opgevraagd, zijn terug te vinden in tabel 
2.6.  De categorie [dieren] is een uiterst interessante categorie om na te gaan in hoeverre 
het grammaticaal genus door het natuurlijk genus is vervangen, dus in hoeverre het 
grammaticaal systeem al is geëvolueerd naar een semantisch systeem.  In de ANS wordt er 
namelijk ruimte gelaten om bij een categorie als deze te verwijzen naar het natuurlijk 
geslacht (dus semantische verwijzing) of naar het grammaticaal geslacht (syntactische 
verwijzing).  De vraag is dus in welke mate de informanten zich baseren op het 
woordgeslacht dan wel op het natuurlijk geslacht. Ook met betrekking tot het behoud van 
het feminien genus kan het een interessante categorie zijn.  Uit een onderzoek naar de 
pronominale masculiniseringsparameters, is namelijk gebleken dat de categorie [dieren] het 
minst vatbaar is voor wat Geeraerts masculinisering noemt, vermoedelijk omdat deze 
categorie biologisch gekenmerkt is (Geeraerts 1992). 
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 Masculien Feminien Neutraal 

Frequent Hond 560 Kat 250 Paard 247 

 Vis 258 Koe 132 Schaap 167 

Niet-Frequent Panter 5 Zwaluw 2 Hert 14 

 Gorilla 4 Krokodil 5 Kuiken 2 

        Tabel 2.6 Overzicht van de substantieven die werden opgenomen in de enquête  voor de   

        categorie [dieren]. 

 

2.3.8   De categorie [collectiva] 
 
Collectiva zijn woorden met een enkelvoudsvorm, maar met een meervoudsbetekenis.   
In onderstaande tabel zijn de geënquêteerde collectiva weergegeven: 
 

 Masculien Feminien Neutraal 

Frequent Groep 1633 Brandweer 148 Leger 254 

 Raad 297 Politie 1123 Gezin 394 

Niet-Frequent Senaat 36 Kliek 10 Korps 12 

 Vijfling 0 Kudde 37 Comité 0 

       Tabel 2.7 Overzicht van de substantieven die werden opgenomen in de enquête  voor de   

       categorie [collectiva]. 

 
In taaladviezen wordt vaak aangeraden in gesproken taalgebruik meervoudige 
verwijzingen te gebruiken, terwijl in het geschreven taalgebruik de enkelvoudige 
verwijzingen geschikter worden geacht.  Zo wordt op de website van de VRT 
(VRTtaal.net) de volgende richtlijn meegegeven:  
 

- Geschreven taal: Het gezin heeft recht op schadevergoeding omdat het een goede 
verzekering had.  

- Gesproken taal: Het gezin heeft recht op schadevergoeding omdat ze een goede 
verzekering hadden. 
 

Het genus van gezin is neutraal, dus strikt gezien is enkel de eerste zin in overeenstemming 
met het grammaticaal genus.  Dat de groep collectiva niet meteen de meest eenvoudige 
categorie is om de pronominale verwijzing te onderzoeken, blijkt ook uit de ANS: 
  

“Met het verschil tussen binnen- en buitentekstelijke verwijzing hangt ook samen, dat 
meervoudige voornaamwoorden bij enkelvoudige antecedenten kunnen voorkomen. 
Dit komt voor bij verzamelnamen, die als woord enkelvoudige substantieven zijn, maar 
meerdere personen of zaken aanduiden. Bij binnentekstelijke verwijzing (naar het 
enkelvoudige substantief) wordt een enkelvoudig voornaamwoord gebruikt; geschiedt 
de verwijzing buitentekstelijk (rechtstreeks naar de referent), dan komen ook 
meervoudige voornaamwoorden in aanmerking.” 
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Dat betekent dat er zowel met een meervoudspronomen als met een 
enkelvoudspronomen kan worden verwezen.  In de enquête kregen de informanten enkel 
de enkelvoudige pronomina ter beschikking.  Vormelijk valt het enkelvoudige feminien 
pronomen samen met het meervoudspronomen (nl. ze).  Bij de subjectsvorm werkt de 
congruentie echter verduidelijkend genoeg om een meervoudsinterpretatie uit te sluiten.  
Maar er bestaat ook de tendens om bij verzamelnamen feminiene bezittelijke 
voornaamwoorden te gebruiken, hoewel door de ANS afgekeurd (§3.3.3.6).  Er zijn dus 
aanwijzingen in de richting van het feminien pronomen, waardoor deze categorie een 
interessant perspectief kan bieden tegenover de andere categorieën. 
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3 Resultaten 

 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek overlopen en geanalyseerd.  
Eerst wordt er een algemeen beeld gegeven (§3.1), om dan per categorie dieper in te gaan 
op de behaalde cijfers (§3.2 tot §3.7).  In een laatste onderdeel (§3.8) worden dan een 
aantal belangrijke conclusies getrokken die uit deze resultaten gedistilleerd kunnen worden 
 

3.1   Algemeen overzicht van de resultaten 
 

3.1.1 Stabiliteit van het grammaticaal genus 
 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van het gemiddelde behoud van het grammaticaal genus bij 
de verschillende leeftijden.  Er werden voor elk genus woorden opgevraagd in zes 
verschillende categorieën, en per categorie werden er vier woorden opgevraagd (twee 
frequente en twee niet-frequente) (cf. hoofdstuk 2).  Dat levert een totaal van 72 items 
voor de vier oudste groepen, en 36 items voor de jongste groep, die enkel de frequente 
woorden kreeg opgevraagd.  Wat de totaalscore betreft, stijgt het aantal correcte 
antwoorden met leeftijd.  De jongste groep haalt net niet de helft, de groep 14- en 15-
jarigen doet dat wel al.  Er is vooral een veel betere score zichtbaar vanaf de groep 20- tot 
22-jarigen, wat er op wijst dat het grammaticaal genus op 14- en 15-jarige leeftijd nog niet 
volledig verworven is.  De stijgende lijn gaat ook verder na de 20- tot 22-jarigen, met de 
beste score voor de oudste groep.  Toch scoren ook zij slechts gemiddeld 56.31 op 72, 
wat neerkomt op 78.21%.   
 

 Groep I5 

7j. 

Groep II 

14-15j. 

Groep III 

20-22j. 

Groep IV 

28-38j. 

Groep V 

55-65j. 

Significantie6 

Totaal  

(op 72) 
33.24 40.44 48.62 54.00 56.31 p < 0.001 

Masculien Genus 

(op 24) 
10.62 12.62 13.44 16.19 15.44 p = 0.574 

Feminien Genus 

(op 24) 
10.00 10.69 15.25 17.94 19.94 p= 0.010 

Neutraal Genus 

(op 24)  
12.62 17.12 19.94 19.88 20.94 p = 0.045 

Tabel 3.1 Overzicht van de scores voor het grammaticaal genus volgens leeftijd.   

 
Van de drie genera wordt het neutrale genus het best bewaard en ook het snelst 
verworven.  Het feminien genus daarentegen staat het minst stabiel: waar de groep 55- tot 
65-jarigen nog 19.94 haalt, scoren de 20- tot 22-jarigen nog maar 15.25.  Ook bij de 
                                                 
5 De jongste groep kreeg enkel de frequente items opgevraagd.  De scores stonden dus respectievelijk op 36, 12, 
12 en 12.   
6 Ook verderop in dit werk zal in bepaalde tabellen het significantiecijfer gegeven worden, om aan te geven of de 
verschillen significant zijn of niet.  Voor de p-waarde geldt: ligt ze tussen 0.010 en 0.005, dan is het verschil een 
statische tendens, ligt ze tussen 0.005 en 0.001 is het verschil statistisch significant, en is ze kleiner dan 0.001, 
dan is het verschil statistisch zeer significant.   
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masculiene woorden zien we een daling van het aantal antwoorden volgens grammaticaal 
genus, maar de verschillen zijn hier niet statistisch significant. 
 
Bij de resultaten moeten een aantal kanttekeningen worden gemaakt.  Allereerst gaat het 
hier om een onderzoek naar de verwerving en het behoud van grammaticaal genus.  In de 
inleiding is gewezen op het onderscheid tussen grammaticaal genus en natuurlijk geslacht, 
en tussen syntactische en semantische congruentie.  Het is dan ook niet uitgesloten dat 
informanten zich baseren op semantische motieven, wat in bepaalde gevallen niet altijd 
fout is.  Zo is het voor de categorie [dieren] blijkens de ANS toegestaan om te verwijzen 
op basis van het natuurlijk geslacht.   Ten tweede gaat het om een onderzoek waarvoor 
een zeker vermogen nodig is om introspectief over taal en taalgebruik na te denken.  Wat 
in het dagelijkse taalgebruik vanzelfsprekend lijkt, is plots minder evident wanneer het 
expliciet wordt opgevraagd.  Hoewel de enquêtes mondeling werden toegelicht, waarbij er 
bijvoorbeeld op werd gewezen naar het vetgedrukte woord te verwijzen (en dus niet iets 
in te vullen wat zomaar past in de tweede zin), bleken heel wat informanten toch geneigd 
om het in te vullen, of zelfs die, dat niet eens tot de invulmogelijkheden behoorde.  Bij het 
opstellen van de enquêtes werd er in de mate van het mogelijke voor gezorgd dat het 
invullen waar er een masculien of feminien pronomen moest komen, onmogelijk was.  
Toch blijkt dit pronomen een zeer brede toepasbaarheid te hebben, wat ook blijkt uit de 
ANS, die voor het gebruik van het een drietal alternatieve toepassingsmogelijkheden 
onderscheidt (zie daarvoor ANS §5.2.5.2.2).   
 

In de volgende paragrafen zullen de afzonderlijke resultaten per categorie worden 
weergegeven.  Dat zal een geschakeerder beeld geven van de scores, want die blijken niet 
voor alle categorieën even gelijklopend te zijn.  In paragraaf 3.2 zal de categorie [concreet 
telbaar] worden bekeken, gevolgd door [concreet niet-telbaar] in 3.3.  In paragraaf 3.4 
komt de categorie [abstract telbaar] aan bod, in 3.5 de categorie [abstract niet-telbaar].  
Paragraaf 3.6 geeft de resultaten voor de categorie [dieren], en paragraaf 3.7 tot slot, gaat 
verder in op de categorie [collectiva].   
 

3.1.2 Subject versus Object 
 
In dit onderzoek werd het behoud van grammaticaal genus nagegaan door de 
informanten te testen op pronominale aanduiding.  Daarbij werd zowel voor persoonlijke 
voornaamwoorden in subjectsvorm als in objectsvorm gekozen (cf. hoofdstuk 2).  Elke 
informant moest naar de helft van de opgevraagde woorden verwijzen met een 
subjectspronomen en naar de andere helft met een objectspronomen.  In onderstaande 
tabel wordt het totale behoud van het grammaticaal genus weergegeven, per leeftijd en 
gerangschikt volgens subject- en objectsvorm.  Volgens een onderzoek van Geeraerts 
(1992), zou er differentie zijn tussen de verschillende vormen van het voornaamwoord en 
hun weerstand tegen wat Geeraerts masculinisering noemt.  Het verschil is echter vooral te 
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vinden tussen de persoonlijke voornaamwoorden enerzijds, en de betrekkelijke 
voornaamwoorden anderzijds.  Deze laatste zouden minder resistent zijn tegen de 
masculinisering. Van enig relevant verschil tussen subjectsvormen en objectsvormen werd 
echter weinig gewag gemaakt (een aanvankelijk verschil bleek vertekend te zijn, waarna 
een aanvullende enquête meer duidelijkheid schiep). 
 

 
Subjectspronomen Objectspronomen 

Groep I7 

7j. 
16.88 16.38 

Groep II 

14-15j. 
19.59 19.42 

Groep III 

20-22j. 
23.99 24.83 

Groep IV 

28-38j. 
26.13 27.59 

Groep V 

55-65j. 
29.10 27.46 

   Tabel 3.2  Overzicht van het aantal antwoorden volgens grammaticaal genus volgens subject- en      

   objectsvorm. 

 
De tabel geeft aan dat er amper verschil is tussen het aantal antwoorden volgens 
grammaticaal genus bij de subject- en objectsvormen. Ook na analyse van deze resultaten 
per afzonderlijke categorie, werden er geen categoriegebonden tendensen geconstateerd.  
Duidelijke discrepanties tussen subjectsvormen en objectsvormen waren sterk 
woordgebonden, en veeleer uitzonderlijk.  In de meeste gevallen lagen de individuele 
resultaten voor beide vormen in dezelfde lijn.  Vandaar dat in de volgende paragrafen de 
scores zijn opgeteld en er geen onderscheid is gemaakt tussen beide vormen. 
 

3.2 De resultaten van de categorie [concreet telbaar] 
 
In de volgende paragrafen zullen de resultaten voor de categorie [concreet telbaar] 
worden besproken.  Eerst zal een algemeen beeld worden gegeven van de behaalde 
resultaten voor het grammaticaal genus.  In de daaropvolgende paragrafen zal per genus 
worden ingegaan op de afzonderlijke scores per item, waarbij zowel aandacht besteed zal 
worden aan het behoud van het grammaticaal genus, als aan de afwijkingen ervan.  Na de 
analyse van de resultaten per genus, zal een overzicht worden gegeven van de 
voornaamste conclusies die uit de resultaten van deze categorie getrokken kunnen 
worden. 
 
 
 

                                                 
7 De jongste groep kreeg enkel de frequente items opgevraagd.  De scores stonden dus oorspronkelijk op 18. 
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3.2.1 Algemeen overzicht 
 
Grafiek 3.1 geeft de resultaten weer voor het behoud van het grammaticaal genus van de 
frequente concreet telbare woorden (frequentie >130 cf. supra),  die werden opgevraagd 
in de enquête.  Het gaat per leeftijd telkens om 32 antwoorden: voor elke leeftijdsgroep 
werden er 16 informanten ondervraagd, die per categorie 2 items kregen opgevraagd. 
 
Het grammaticaal genus wordt het best behouden bij de neutrale woorden, gevolgd door 
de masculiene woorden.  De feminiene woorden zijn blijkens deze grafiek het minst 
stabiel.  De verwerving van de masculiene woorden (de categorie HIJ in de grafiek) neemt 
een relatief trage start: de jongste groep past slechts in 56.25% van de gevallen de 
verwijzing toe op basis van het grammaticale genus.  Vanaf de tweede groep is er een 
duidelijke stijging in het behoud van het grammaticaal genus, namelijk 81.25%, wat erop 
wijst dat de verwerving ook nog na 7-jarige leeftijd verder gaat.  Die lijkt pas echt voltooid 
te zijn bij de derde groep, want vanaf groep drie stagneren de scores voor de masculiene 
woorden.   
 
 

(1) C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het grammaticaal genus van de feminiene woorden (de categorie ZE in de grafiek) 
worden heel wat trager verworven: de groep 7-jarigen bewaart in slechts 40.62% van de 
gevallen het grammaticaal genus.  Op 14- en 15-jarige leeftijd staat die verwerving nog iets 
verder (50.00%), maar loopt ze nog steeds duidelijk achterop op de verwerving van de 
masculiene en neutrale woorden.  De verwijzing met een feminien pronomen gaat 
duidelijk achteruit: de oudste groep haalt nog 96.87%, de vierde groep al 78.12% meer en 
de derde groep (20-22j.) nog minder met 71.12%. 
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Grafiek 3.1 Overzicht van de antwoorden (%) volgens grammaticaal 
genus voor de frequente woorden uit de categorie [concreet telbaar]. 
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De verwerving van de neutrale woorden (of HET-woorden) verloopt het best.  De jongste 
groep past de syntactische verwijzing (i.e. verwijzing op basis van het grammaticaal genus) 
al toe in 71.87% van de gevallen, de groep 14- en 15-jarigen scoort met 81.5% nog beter, 
maar het is pas vanaf de groep 20- tot 22-jarigen dat de kennis van het neutraal genus 
volledig beheerst lijkt te zijn.  Het behoud van het neutraal genus bij de drie oudste 
groepen is zeer hoog: er wordt in totaal maar twee keer afgeweken van het grammaticaal 
genus.   
 
In grafiek 3.2 zijn voor dezelfde categorie de resultaten van de niet-frequente woorden 
(frequentie <50 cf. supra) weergegeven.  Ook hier gaat het telkens om een score op 32.   
De jongste groep kreeg enkel de frequente woorden opgevraagd en werd dan ook niet 
opgenomen in deze grafiek.  De resultaten in de grafieken 3.1 en 3.2 zijn vrij verschillend, 
wat kan gerelateerd worden aan een verschil in frequentie.  Opvallend is echter dat de 
scores voor masculien en neutraal genus hier lager liggen dan bij de frequente woorden, 
terwijl de feminiene niet-frequente woorden net beter scoren dan hun frequente 
tegenhangers.   
 
De verwerving van de masculiene items (de categorie HIJ in de grafiek) verloopt bij de 14- 
en 15-jarigen iets moeizamer dan het geval is bij de frequente masculiene items (46.87% 
tegenover 56.25% voor de frequente).  Ook het behoud van het grammaticaal genus door 
de oudste groepen, is relatief laag: de groep 28- to 38-jarigen haalt wel nog 65.62%, maar 
de oudste groep en de groep 20- tot 22-jarigen halen maar nipt de helft.  De resultaten 
worden echter sterk vertekend door de scores van het niet-frequente bloesem (zie ook 
§3.2.1).   
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 Grafiek 3.2 Overzicht van de antwoorden (%) volgens grammaticaal 
genus voor de niet-frequente woorden uit de categorie [concreet 
telbaar]. 
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De verwerving van de concreet telbare, niet-frequente feminiene woorden (de categorie 
ZE in de grafiek) verloopt vermoedelijk even traag als de verwerving van de frequente 
substantieven: de groep 14- en 15-jarigen haalt voor zowel de frequente als de niet-
frequente woorden een score van 50.00%.  Maar het totale behoud van het woordgeslacht 
van deze items ligt wel degelijk hoger: vooral groepen drie (20-22j.) en vier (28-38j.) zijn 
beter op de hoogte van het grammaticaal genus van de opgevraagde niet-frequente items 
en halen allebei een score die meer dan 90% bedraagt.   
 
De niet-frequente neutrale items (de categorie HET in de grafiek) behalen voor alle 
groepen lagere scores: de scores liggen voor groep twee, de 14- tot 15-jarigen, bijna 20% 
lager, voor de 20- tot 22-jarigen zelfs 30% en voor groep vier, de 28- tot 38-jarigen bijna 
20% lager dan de resultaten voor de frequente woorden (cf. grafiek 3.1).  Enkel de oudste 
groep lijkt niet beïnvloed te zijn door het verschil in frequentie.  Dat ze er minder 
gevoelig voor zijn blijkt ook al uit de resultaten voor het feminien genus. 
 

3.2.2 De masculiene woorden 
 
Tabel 3.3 geeft de individuele uitkomsten per item weer voor de masculiene, concreet 
telbare substantieven.  De frequente items die werden opgevraagd waren brief en sleutel, de 
niet-frequente waren olm en bloesem.  Voor de frequente woorden bedraagt de totaalscore 
van het grammaticaal genus 136 op 160, dus 85.00%.  De niet-frequente woorden scoren 
slechter: 69 op 128 of 53.91%, maar dat heeft te maken met de individuele score van 
bloesem.  Het verschil tussen de niet-frequente items onderling is namelijk zeer groot:  het 
behoud van het grammaticaal genus van bloesem bedraagt 21.87%, of 14 op 64, terwijl olm 
toch nog 85.94% haalt, of 55 op 64.  De totaalscores van de afzonderlijke items bij de 
frequente woorden daarentegen, verschillen niet van elkaar: beide woorden halen 68 op  
80, wat neerkomt op 85.00%.   
 

Tabel 3.3  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het masculien genus in de 

categorie [concreet telbaar]. 

 

 Brief 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Sleutel 
  
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Bloesem 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Olm 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

7j.   8/16         5         3 10/16         5        1   

14-15j. 13/16         2         1 13/16         3        0 2/16           8        6 13/16         0        3 

20-22j. 16/16         0         0 14/16         2        0 3/16          13       0 13/16         0        3 

28-38j. 15/16         1         0 16/16         0        0  7/16         9         0 14/16         1        1 

55-65j. 16/16         0         0 15/16         1        0 2/16          9         5 15/16         1        0 

Totaal 68/80       8         4 68/80       11       1 14/64      39       11 55/64       2        7 
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De verwerving van de frequente items verloopt relatief traag: de jongste groep past de 
verwijzing op basis van het grammaticaal genus toe in 18 van de 32 gevallen, maar de 
groep 14- en 15-jarigen doet dat al in 26 van de 32 gevallen.  Echt volledig verworven lijkt 
het woordgeslacht van de frequente woorden toch maar te zijn vanaf de groep 20- tot 22-
jarigen.  Vanaf dan is er amper nog een verschil waar te nemen tussen de groepen, die het 
woordgeslacht van de frequente woorden bijna perfect beheersen.  De verwerving van het 
niet-frequente olm, en ook het behoud ervan door de oudste groepen, loopt nagenoeg 
gelijk met de frequente items.  Maar opvallend zijn de cijfers voor bloesem: het woord 
wordt niet alleen slecht verworven (van de 14- en 15-jarigen duiden er maar 2 
informanten het grammaticale genus aan!), maar is ook door de oudere groepen zeer 
slecht gekend.  De groep 28- tot 38-jarigen haalt de beste score, maar 7 op 16 is nog 
steeds niet eens de helft. 
 
De afwijkingen van het woordgeslacht zijn vooral aanduidingen met een feminien 
pronomen, namelijk 60 tegenover 23 met een neutraal pronomen (zonder de afwijkingen 
bij bloesem is dat 21 tegenover 12), en worden vooral gemaakt door de jongste groepen: de 
taalverwervende groepen zijn verantwoordelijk voor 37 van de in totaal 83 afwijkingen.  
Het opvallendst zijn vooral de afwijkingen bij bloesem: maar liefst 39 keer werd voor een 
feminien gekozen, en 11 keer voor een neutraal pronomen.   
 
Hoe komt het dat de resultaten voor bloesem zo afwijkend zijn?  Het woord is niet alleen in 
de standaardtaal duidelijk masculien (getuige de aanduiding (m.) in de Van Dale cf. 
§1.5.3), ook navraag bij zegslieden uit de dialectstreek in kwestie, leverde ‘nen bloesem’ als 
antwoord op, en dus masculiene aanduiding.  Een mogelijke verklaring zou de associatie 
met het feminiene bloem kunnen zijn.  Bloesems zijn de jonge bloemen van een plant of 
boom (cf. Van Dale).  De beide referenten zijn dus verwant.  Maar ook vormelijk lijkt 
bloesem ook sterk op bloem.  Mogelijk heeft deze verwantschap de informanten beïnvloed 
waardoor zij het masculiene bloesem als feminien hebben aangeduid.  Want hoewel er 
binnen een genussysteem bepaalde regels werkzaam zijn, gebeurt het toekennen van 
genus in vele gevallen arbitrair.  Het is voor de taalgebruiker dan ook niet altijd even 
evident van elk woord het genus te kennen, en vaak maakt hij of zij dan ook gebruik van 
associatieve strategieën bij het refereren aan het woordgeslacht van woorden die ze niet 
kennen of weinig gebruiken (cf. Mills 1986). 
 

3.2.3 De feminiene woorden 
 
De resultaten voor de frequente (fles en bank) en niet-frequente (vod en klier) feminiene 
items worden in tabel 3.4 getoond.   
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Tabel 3.4  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het feminien genus in de 

categorie [concreet telbaar]. 

 
De totale score voor de frequente woorden bedraagt 108 op 160, of  67.50%, voor de 
niet-frequente is dat 78.91% of 101 op 128.  Wanneer echter de score van de jongste 
groep, de 7-jarige taalverwervers, buiten beschouwing gelaten wordt, bedraagt het 
resultaat voor de frequente woorden 95 op 128, of 74.21%, een score die nauwer aansluit 
bij de niet-frequente resultaten.  Onderling verschillen vooral de frequente woorden 
tegenover elkaar: fles haalt 72.50% of 58 op 80 terwijl bank met 62.50% 50 op 80 het iets 
minder goed doet.  De verschillen tussen vod en klier zijn verwaarloosbaar: respectievelijk 
halen ze 81.25% of 52 op 64 en 76.56% of 49 op 64.     
 
De verwerving van de feminiene woorden gebeurt iets trager dan de verwerving van de 
masculiene woorden: de 7-jarigen antwoorden slechts in 13 van de 32 gevallen met een 
pronomen dat aansluit bij het woordgeslacht.  De groep 14- en 15-jarigen scoort wel al 
beter, maar het is pas vanaf groep drie dat het feminiene genus enigszins beheerst lijkt.  
Het behoud van het grammaticaal genus is bijna perfect bij de oudste groep informanten: 
zij beheersen het feminiene genus nagenoeg zonder afwijkingen.  De groep 28- tot 38-
jarigen daarentegen, vertoont toch een 10-tal afwijkingen in totaal, de 20- tot 22-jarigen 
een 16-tal, wat wijst op de toenemende instabiliteit van de feminiene verwijzing.  De niet-
frequente woorden vertonen vergelijkbare patronen.  Een relatief trage verwerving bij de 
14- en 15-jarigen, de groep 20- tot 22-jarigen die toch al een pak beter scoort en de twee 
oudste groepen die het grammaticaal genus bijna perfect beheersen en toepassen. 
 
De afwijkingen omvatten in totaal 26 keer het neutraal pronomen, en 53 keer het 
masculien pronomen.  Bovendien worden 21 van de 26 het-afwijkingen gemaakt door de 
twee jongste, taalverwervende groepen, waardoor het overig aantal het-afwijkingen 
verwaarloosbaar is.  De afwijkingen met een masculien voornaamwoord duiken echter 
ook op bij de oudere groepen, wat aantoont dat ook bij oudere groepen de verwijzing met 
een feminien pronomen inboet ten voordele van een masculien pronomen. 

 Fles 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

Bank 
  
hij/hem ZE/HAAR  het 

Vod 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

Klier 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

7j.  1       7/16       8 4      6/16        6   

14-15j.  6      10/16      0 8      6/16        2 6      7/16        3 5      9/16        2 

20-22j.  1      13/16      2 6     10/16       0 2     14/16        0 5     11/16       0 

28-38j.  3      13/16      0 3     12/16       1 1     15/16        0 1     14/16       1 

55-65j.  0      15/16      1 0     16/16       0 0     16/16        0 1     15/16       0 

Totaal  11    58/80     11    21    50/80      9    9     52/64        3   12     49/64      3 
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Tabel 3.4 toont dan ook duidelijk aan dat de kennis van het feminiene woordgeslacht 
voor concreet telbare woorden, achteruitgaat.  De resultaten geven aan dat de verwijzing 
steeds vaker met een masculien pronomen gebeurt, ook bij oudere groepen.  Dat kan te 
maken hebben met de zogenaamde masculiniseringstendens die Geeraerts (1992) waarneemt, 
maar het sluit allicht vooral aan op de hersemantisering die ook in het Zuid-Nederlands is 
begonnen (zie ook §3.8).  Op deze achteruitgang van het feminien en de relatie tot de 
ontwikkelingen in het (Zuid-)Nederlandse genussysteem, zal verderop nog worden 
teruggekomen.    
 

3.2.4 De neutrale woorden 
 

Tabel 3.5 geeft een overzicht van de behaalde scores van de neutrale, concreet telbare 
substantieven.  De neutrale items die in deze categorie werden geënquêteerd zijn: dak en 
schip (frequent) en kadaver en sas (niet-frequent).  De totaalscore voor de frequente 
woorden bedraagt 143 op 160, of 89.37% (met onderling slechts een beperkt verschil 
tussen dak (91.25% of 73 op 80) en schip (87.50% of 70 op 80)), voor de niet-frequente 
woorden is dat 98 op 128, of 76.56%.  Er kan dus zeker van een frequentie-effect 
gesproken worden (p-waarde is 0.003).  De afzonderlijke cijfers voor de niet-frequente 
woorden bedragen 81.25% of 52 op 64 voor kadaver, terwijl sas het met 71.87%  of 46 op 
64 toch iets minder goed scoort. 
 
 Dak 

 
hij/hem  ze/haar  HET 

Schip 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Kadaver 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Sas 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

7j. 2        1     13/16 1        5     10/16   

14-15j. 3        0     13/16 1        2     13/16 5        2       9/16 5        0     11/16 

20-22j. 0        0     16/16 0        0     16/16 1        1     14/16 5        3       8/16 

28-38j. 0        1     15/16 0        0     16/16 1        1     14/16 2        3     11/16 

55-65j. 0        0     16/16 0        1     15/16 1        0     15/16 0        0     16/16 

Totaal  5        2    73/80 2        8     70/80  8       4     52/64 12       6    46/64 

Tabel 3.5  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het neutraal genus in de 

categorie [concreet telbaar]. 

 

De neutrale woorden zijn binnen de semantische categorie van de telbare concreta zonder 
twijfel de best scorende items.  Het genus van neutrale woorden wordt het best behouden 
en ook het vroegst verworven, zoals blijkt uit de resultaten van de jongste groep: zij 
kennen al in 23 van de 32 gevallen het grammaticale genus van de opgevraagde woorden, 
wat veel beter is dan de niet-neutrale woorden.  Die kennis stijgt bij de 14- en 15-jarigen 
tot 46 op 64.  De drie oudste groepen behouden het woordgeslacht zeer goed: met 
uitzondering van het niet-frequente sas bij de groepen 20- tot 22-jarigen en 28- tot 38-
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jarigen, zijn de afwijkingen voor de oudste groepen, voor zowel de frequente als niet-
frequente substantieven, verwaarloosbaar.   
 
Afwijkingen van het grammaticaal genus zijn er dan ook niet veel: slechts in 47 gevallen 
wordt er afgeweken van het woordgeslacht, en dat gebeurt 27 keer met een masculien en 
20 keer met een feminien pronomen.  Van het totaal aantal afwijkingen worden er 27 
gemaakt door de taalverwervende groepen. 
 

3.2.5 Conclusies 
 
Uit de analyse van de voorgaande resultaten vallen een aantal interessante besluiten af te 
leiden.  Zo is eerst en vooral gebleken dat voor de concreet telbare woorden, het neutrale 
genus het snelst verworven wordt, en ook het best behouden blijft.  De niet-neutrale 
woorden vertonen minder stabiliteit, vooral de feminiene woorden.  In totaal werd er 
voor de masculiene woorden 83 keer afgeweken van het grammaticaal genus, waarvan 23 
keer met een neutraal en 60 keer met een feminien pronomen.  Die laatste afwijkingen 
werden vooral door het niet-frequente bloesem omhoog getrokken, waar er maar liefst 39 
keer met een feminien pronomen werd afgeweken.  Dit hoge aantal afwijkingen kon 
verklaard worden door de associatieve strategie die de informanten toepasten (cf. Mills 
1986).   
 
De afwijkingen van het grammaticaal genus bij de feminiene woorden, omvatten 26 keer 
een neutraal en 53 keer een masculien pronomen.  De aanduidingen met het werden 
echter in 21 van de 26 gevallen door de twee jongste, taalverwervende groepen gemaakt.  
Uit onderzoek naar de verwerving van het genussysteem door Zuid-Nederlandse 
kinderen, bleek ook al de tendens om bij de verwerving van het grammaticaal genus het 
regelmatig te overgeneraliseren bij ze-woorden (De Vogelaer 2006).  De afwijkingen met 
het blijken dus eigen aan het verwervingsproces.  Uit datzelfde onderzoek bleek ook een 
zekere associatie te bestaan tussen de telbaarheid van de referent, en het gebruik van een 
masculien pronomen.  Maar niet enkel de resultaten van taalverwervende kinderen en 
jongeren vertonen veel afwijkingen met een masculien pronomen, de afwijkingen zetten 
zich door bij de volwassenen.   Dit lijkt er dus op te wijzen dat het feminien genus minder 
stabiel is dan de overige genera.   
 
Over de hele lijn werd er voor de concreet telbare woorden wel nog vrij goed verwezen 
op basis van grammaticaal genus.  Een vergelijking met andere categorieën die in de 
volgende paragrafen aan bod komen, zal meteen aantonen dat de scores voor het behoud 
van het woordgeslacht voor deze categorie eigenlijk hoger liggen dan voor andere 
categorieën het geval is. 
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3.3   De resultaten van de categorie [concreet niet-telbaar] 
 
In deze paragraaf zal dieper worden ingegaan op het behoud van het grammaticaal genus 
van woorden die [+concreet] en [-telbaar] zijn.  In de eerste paragraaf wordt er een 
overzicht gegeven de behaalde resultaten.  In de volgende paragrafen worden de 
resultaten per genus uiteengezet  (§3.3.1, §3.3.2 en §3.3.3), met aandacht voor zowel het 
behoud van het grammaticaal genus als aandacht voor de afwijkingen ervan.  Tot slot zal 
dan in paragraaf 3.3.4 nog een overzicht volgen van de conclusies die uit deze resultaten 
getrokken kunnen worden. 
 

3.3.1 Algemeen overzicht 
 
Grafiek 3.3 laat alle scores zien van het grammaticaal genus bij de frequente, concreet 
telbare substantieven.  Bij deze categorie valt meteen op dat hier niet de feminiene maar 
de masculiene woorden (de HIJ-woorden in de grafiek) het minst stabiel zijn. De 
verwerving ervan verloopt veel trager dan de verwerving van de telbare woorden, want de 
jongste groep zit nog maar aan 34.37%, de tweede groep aan 40.62%, dus nog steeds niet 
de helft.  Het behoud van het grammaticaal masculien genus bij de oudste groepen reikt 
niet verder dan 75.00% bij de oudste groep, en neemt ook af met de leeftijd: de groep 28- 
tot 38-jarigen past de verwijzing op basis van het woordgeslacht nog toe in 68.75% van de 
gevallen, de 20- tot 22-jarigen in 59.37% .   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De verwerving van de feminiene woorden (de ZE-woorden in de grafiek) verschilt amper 
van die van de masculiene woorden: de jongste groep haalt een zelfde cijfer van 34.37% 
en vanaf de tweede groep stijgt de score van het feminien uit boven die van het 
masculien, met 50.00%.  Het behoud van het genus is vooral bij de oudste groep stabiel, 
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Grafiek 3.3 Overzicht van de antwoorden (%) volgens grammaticaal 
genus voor de frequente woorden uit de categorie [concreet niet-
telbaar]. 
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en daalt bij de jongere groepen: waar de oudste groep nog 96.87% haalt, scoren de 28- tot 
38-jarigen 84.37% en de 20-tot 22-jarigen 71.87%.   
 
De neutrale woorden in deze niet-telbare categorie (de HET-woorden in de grafiek), 
worden opvallend snel verworven, sneller dan de telbare concrete woorden.  Bij de telbare 
woorden scoorde de jongste groep gelijkaardig (71.87% tegenover 68.75% hier), maar was 
de verwerving nog aan de gang bij de 14- en 15-jarigen.  Hier is die duidelijk al voltooid: 
de 14- en 15-jarigen stemmen in 96.87% van de verwijzingen de overeenkomst af op het 
grammaticaal genus.  Ook het behoud bij de neutrale niet-telbare woorden is zeer goed en 
vrij stabiel bij de drie oudste groepen: er wordt in totaal maar 2 keer afgeweken van het 
grammaticaal genus.   
 
Grafiek 3.4 schetst een beeld van de resultaten voor de niet-frequente woorden van de 
categorie [concreet niet-telbaar].  Er is voor de drie genera duidelijk sprake van een 
frequentie-effect, maar de algemene tendens blijft ook hier dat de masculiene woorden 
het minst stabiel zijn, gevolgd door de feminiene en de neutrale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De verwerving van de niet-frequente masculiene woorden (de categorie HIJ in de grafiek) 
verloopt ietwat trager dan die van de frequente: waar de 14- en 15-jarigen 40.62% scoren 
bij de frequente woorden, is dat bij de niet-frequente 34.37%.  Ook de oudere groepen 
laten een frequentie-effect zien: de 20- tot 22-jarigen halen slechts 37.50%, de 28-tot 38-
jarigen 59.37% (tegenover 68.75%), de oudste groep 56.25% (tegenover 75.00%).   
 
De verwerving van de niet-frequente feminiene items (de ZE-woorden in de grafiek) 
verloopt niet zoveel trager dan die van de frequente (de 14-15-jarigen scoren 46.87% 
tegenover 50.00%, een verwaarloosbaar verschil), maar het behoud bij de niet-frequente 
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woorden blijkt toch problematischer te zijn.  De groep 20- tot 22-jarigen haalt 46.87% 
tegenover 71.87% bij de frequente, de groep 28- tot 38-jarigen 71.87% beduidend lager 
tegenover 84.37%.  Bij de oudste groep is het verschil het opvallendst, omdat het bijna 
30% bedraagt: de oudste informanten halen hier een score van 68.75%.   
 
Bij de neutrale woorden (de HET-woorden in de grafiek) lijkt frequentie in mindere mate 
een rol te spelen: de 14- en 15-jarigen scoren met 81.25% wel minder goed dat de 96.87% 
voor de frequente, maar bij de overige groepen blijven de verschillen veeleer beperkt.  De 
groep 20- tot 22-jarigen vertoont met 96.87% geen verschil, en de oudste groepen scoren 
beiden 93.75 %, waar dat in de vorige grafiek respectievelijk 100% en 96.87% was, maar 
ook die verschillen zijn verwaarloosbaar. 
 
De verwerving van het grammaticaal genus zoals die bij deze categorie verloopt, sluit aan 
bij de resultaten van het onderzoek naar taalverwerving dat De Vogelaer (2006) uitvoerde 
bij Zuid-Nederlandse taalverwervers.  Ook daar bleek de verwerving van het 
grammaticaal genus van de neutrale substantieven het best te verlopen, gevolgd door de 
feminiene woorden en tot slot de masculiene.  Ter vergelijking: de 6- en 7-jarige kinderen 
uit het onderzoek van De Vogelaer haalden voor het masculiene, het feminiene en het 
neutrale genus respectievelijk 4.84%, 37.21% en 91.80%; in dit onderzoek scoorden de 7-
jarigen respectievelijk 34.37%, 34.37% en 68.75%.    
 
3.3.2 De masculiene woorden  
 

De resultaten in tabel 3.6 zijn de scores van de individuele items die in de categorie 
[concreet niet-telbaar] werden geënquêteerd voor het masculien genus.    De frequente 
woorden daarbij zijn steen en rijst, die een totaalscore van 89 op 160 opleveren, of 55.62%.  
De niet-frequente woorden in deze categorie zijn kaviaar en blubber, samen goed voor 60 
op 128, of 46.87%.   
 

 Steen 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Rijst 
  
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Kaviaar 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Blubber 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

7j.  7/16         6         3  4/16         6         6   

14-15j.  8/16         3         5 5/16          2         9    7/16       1        8 4/16      1        11 

20-22j. 11/16        4         1 8/16          4         4   6/16        2        8    6/16       4         6 

28-38j. 13/16        1         2 9/16          5         2 10/16        3        3 9/16      3         4 

55-65j. 14/16        1         1 10/16        1         5 13/16        1        2 5/16      4         7 

Totaal 53/80     15       12 36/80      18      26 36/64      7        21 24/64     12        28  

Tabel 3.6  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het masculien genus in de 

categorie [concreet niet-telbaar]. 
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Zowel voor de frequente woorden als voor de niet-frequente, lopen de scores per item 
nogal sterk uiteen.  Voor steen wordt het grammaticaal genus 53 keer behouden op een 
totaal van 80, of dus 66.25%, terwijl dat voor rijst slechts in 36 van de 80 (45.00%) 
gevallen zo is.  Kaviaar haalt 36 op 64, of 56.25%, blubber scoort dan weer maar 24 op 64, 
of 37.50%.   
 
De jongste groep lijkt vooral problemen te ervaren met de verwerving van rijst: in amper 4 
van de 16 keer wordt er met een masculien pronomen verwezen.  Steen doet het met 7 op 
16 wel beter, maar toch is dit ook hier nog niet de helft.  De groep 14- en 15-jarigen doet 
het voor de frequente woorden nauwelijks beter dan de jongste groep en haalt in totaal 24 
op 64.  De 20- tot 22-jarigen geven in 19 van de 32 gevallen het grammaticale genus juist 
aan voor de frequente woorden, in 12 van de 32 voor de niet-frequente.  Iets beter zijn de 
cijfers van de 28- tot 38-jarigen, die respectievelijk 22 op 32 en 19 op 32 scoren voor de 
frequente en niet-frequente woorden.  Het stabielst wordt het masculiene genus bewaard 
door de oudste groep, die voor de frequente 24 op 32 scoort en voor de niet-frequente 
woorden 18 op 32.  
  
De afwijkingen die door de verschillende groepen gemaakt worden, zijn bij drie van de 
vier woorden hoofdzakelijk afwijkingen met een neutraal pronomen.  Steen is daarop een 
uitzondering: daar wordt iets meer afgeweken met een feminien dan met een neutraal 
pronomen.  Dat er zoveel wordt gekozen voor een neutraal pronomen, is op zich niet 
verrassend.  Uit §3.3.5 zal nog blijken dat dergelijke afwijkingen deel uitmaken van een 
algemener patroon, dat ook in het Noord-Nederlandse taalgebruik is waargenomen, en 
typerend is voor een semantisch genussysteem.   
 

3.3.3 De feminiene woorden 
 

De opgevraagde feminiene woorden waren sla en melk (frequent) en henna en zeep (niet-
frequent).  De behaalde scores zijn terug te vinden in tabel 3.7.  De cijfers van de 
frequente items sla en melk lopen enigszins uiteen: respectievelijk scoren de woorden 49 
op 80 of 61.25% en 59 op 80 of 73.75%, wat zorgt voor een totaal van 108 op 160 of 
67.50% voor de feminiene, frequente, concreet niet-telbare woorden.  De niet-frequente 
woorden halen in totaal 75 op 128, wat neerkomt op 58.59%.  Onderling verschillen de 
scores voor de woorden ietwat: 33 op 64 of 51.56% voor henna tegenover 42 op 64 of 
65.62% voor zeep.   
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Tabel 3.7  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het feminien genus in de 

categorie [concreet niet-telbaar]. 

 
De frequente feminiene substantieven worden door de jongste groep traag verworven: ze 
halen een score van 11 op 32.  De 14- en 15-jarigen doen het al beter en behouden het 
grammaticaal genus in 31 van de 64 gevallen.  Het behoud van het grammaticaal genus bij 
de oudste drie groepen, stijgt met leeftijd.  De 20- tot 22-jarigen passen het woordgeslacht 
23 keer op 32 toe voor de frequente substantieven, en 15 keer op 32 voor de niet-
frequente.  Dat frequentie-effect is ook zichtbaar bij de 28- tot 38-jarigen, die 
respectievelijk 27 op 32 en 23 op 32 scoren.  De oudste groep informanten tot slot, de 55- 
tot 65-jarigen, geven blijk van een erg goede kennis van het grammaticaal genus van de 
frequente woorden (31 op 32).  Een kennis die beïnvloed wordt door de parameter 
frequentie, want voor de niet-frequente woorden passen ze het woordgeslacht maar in 22 
van de 32 gevallen toe. Frequentie speelt dus een belangrijke rol, waar later nog verder zal 
worden op ingegaan (cf. §4.5). 
 
Het totaal aantal afwijkingen van het grammaticaal genus bedraagt 105, waarvan 63 met 
een masculien pronomen en 42 met een neutraal pronomen.  De groep 7-jarigen maakt 
vooral nog veel de fout8 de items met het aan te duiden.   Het is een tendens die ook 
elders opduikt, en kan als een ‘verwervingsfout’ beschouwd worden.  Ook de groep 14- 
en 15-jarigen vergist zich daarin nog 11 keer, terwijl dat bij de volwassenen opvallend 
minder is.  De afwijkende scores voor hij of hem daarentegen zijn niet alleen relatief hoog 
door het aandeel van de twee jongste taalverwervende groepen (namelijk 32/63), maar 
ook door de afwijkingen van oudere groepen (31/63).  Die tendens zet zicht dus wel door 
bij de volwassen taalgebruikers. 
 

In tegenstelling tot wat in tabel 3.6 voor de masculiene woorden opviel, blijft de keuze 
voor een neutraal pronomen hier veeleer beperkt.  Enkel voor het minst frequente woord 

                                                 
8 Blijkens de ANS is dit een fout, want “Het lidwoord moet dus in getal en genus overeenstemmen met de 
substantivische kern van de naamwoordelijke constituent waarin het als determinator optreedt” (cf. ANS §4.2.1). 

 Sla 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

Melk 
  
hij/hem ZE/HAAR  het 

Henna 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

Zeep 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

7j.  5       5/16        6 5       6/16        5   

14-15j.  6       6/16        4 6      10/16        0 2       10/16       4 8       5/16        3 

20-22j.  4      11/16       1 3      12/16        1 3        7/16        6 8       8/16        0 

28-38j.  4      12/16       0 0      15/16        1 4       10/16       2 1      13/16        2 

55-65j.  0      15/16       1 0      16/16        0 4        6/16        6    0      16/16         0 

Totaal    19     49/80      12   14     59/80       7  13      33/64      18    17     42/64       5 



43 
 

henna wordt er nog vaak voor het neutrale pronomen gekozen.  Dat is enigszins 
bevreemdend, omdat niet alleen de resultaten uit tabel 3.6, maar ook andere onderzoeken, 
aantonen dat er een zekere associatie bestaat tussen woorden met een substantie of 
materiaal als referent, en het neutraal pronomen (cf. Audring 2006a, 2006b).  Bij deze 
feminiene woorden blijkt dit echter veel minder het geval.  Wel is het zo dat er vaak met 
hij of hem is verwezen door alle leeftijdsgroepen, wat aanduidt dat ook voor deze categorie 
het feminien genus niet volledig stabiel meer is.  Bij melk is dat minder het geval, maar dat 
is het frequentste woord uit deze tabel (voor de parameter frequentie zie ook §4.5).  
 

3.3.4 De neutrale woorden 
 
De exacte cijfers voor de neutrale woorden in deze categorie staan vermeld in tabel 3.8.  
De frequente items zijn hout en vlees, de niet-frequente zijn koper en beleg.  Het totaal aantal 
keer dat er naar het grammaticaal genus werd verwezen bij de frequente woorden, 
bedraagt 147 op 160, wat overeenkomt met 91.87%.  Het verschil met de totaalscore van 
de niet-frequente woorden is daarbij onbeduidend: 117 op 128 of 91.41%.  Bovendien 
zijn de verschillen tussen de woorden afzonderlijk minimaal.  Het frequente hout met 75 
op 80 of 93.75% verschilt nauwelijks van het frequente vlees dat met 72 op 80 een score 
van 90.00% haalt.  Bij de niet-frequente woorden zijn de verschillen zo mogelijk nog 
kleiner: 90.62% of 58 op 64 voor koper tegenover 92.19% of 59 op 64 voor vlees.  
 

Tabel 3.8  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het neutraal genus in de 

categorie [concreet niet-telbaar]. 

 
De jongste groep past in 22 van de 32 gevallen het grammaticale genus toe, vergelijkbaar 
met de concreet telbare substantieven, waar ze dat 23 keer doen.  Maar, in vergelijking 
met diezelfde concreet telbare substantieven, valt hier op dat de 14- en 15-jarigen hier wel 
al het grammaticale genus volledig onder de knie hebben: met een score van 31 op 32 
benaderen ze het maximum.  Voor de niet-frequente woorden is die verwerving nog niet 
helemaal volledig en scoort de tweede groep 26 op 32.  Het woordgeslacht bij de drie 
oudste groepen is zeer standvastig.  In totaal wordt er door de drie oudste groepen voor 

 Hout 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Vlees 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Koper 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Beleg 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

7j.     2         3       11/16     1         4       11/16   

14-15j.     0         0       16/16     1         0       15/16     2         2       12/16     1         1       14/16 

20-22j.     0         0       16/16     0         1       15/16     1         0       15/16     0         0       16/16 

28-38j.     0         0       16/16     0         0       16/16     1         0       15/16     0         1       15/16 

55-65j.     0         0       16/16     0         1       15/16     0         0       16/16     1         1       14/16 

Totaal     2         3     75/80     2         6     72/80     4         2     58/64     2         3     59/64 
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zowel de frequente als de niet-frequente woorden maar 7 keer afgeweken van het 
grammaticaal genus.  Ze halen dan ook bijna overal de maximumscore.   
 
Voor de frequente items valt op dat de afwijkingen bijna uitsluitend door de jongste groep 
zijn gemaakt.  De vier oudste groepen wijken samen slechts 3 keer af van het 
grammaticaal genus bij de frequente items.  Ook voor de niet-frequente woorden blijven 
de afwijkingen beperkt en zijn ze vooral terug te vinden bij de taalverwervende groep, de 
14- en 15-jarigen.  De scores voor de woorden uit deze categorie liggen net iets hoger dan 
hun telbare tegenhangers, maar vooral belangrijk is de snellere verwerving: vanaf de 
tweede groep (14- en 15-jarigen) is die al voltooid.  Dit kan in verband worden gebracht 
met het distributiepatroon van pronomina zoals dat door o.m. Fletcher (1987) en Audring 
(2006) werd gerapporteerd (cf. infra).  Het gaat hier namelijk om substantieven met een 
substantie of materiaal als referent, stofnamen dus, die blijkens de onderzoeken van 
Fletcher en Audring, vaak een neutraal pronomen krijgen, ongeacht het lexicaal genus dat 
ze hebben.  Dat zou kunnen betekenen dat de toekenning van het neutrale genus in dit 
geval in de hand werd gewerkt door de conceptuele eigenschappen van de referent. 
 

3.3.5 Conclusies 
 
Na een grondige analyse van de resultaten van de concrete niet-telbare woorden, zijn een 
aantal ontwikkelingen zichtbaar geworden.  Eerst en vooral blijkt dat ook in deze 
categorie de feminiene woorden weinig stabiel staan (hoewel in dit geval stabieler dan het 
masculien genus).  De meeste afwijkingen van het feminien grammaticaal genus gebeuren 
met een masculien pronomen en bovendien worden er niet alleen bij de taalverwervers, 
maar ook bij de volwassen taalgebruikers dergelijke afwijkingen van het woordgeslacht 
aangetroffen.  Frequentie speelt daarbij echter een cruciale rol: het meest frequente item 
(namelijk melk) lijkt het minst vatbaar voor de toename in het gebruik van masculiene 
pronomina.  
 
Een tweede, zeer duidelijk resultaat, is dat de afwijkingen bij de masculiene woorden en in 
mindere mate bij de feminiene, voornamelijk afwijkingen met een neutraal pronomen zijn.  
Echt verrassend zijn deze bevindingen niet.  Dit resultaat kan namelijk in verband worden 
gebracht met de resultaten uit het onderzoek van Siemund (2002).  In een artikel over 
pronominaal genus bespreekt Siemund het onderscheid tussen massa’s en telbare 
substantieven, dat volgens hem terug te vinden is in verschillende variëteiten binnen de 
Germaanse talen.  Blijkens Siemund kan de distributie van bezielde en niet-bezielde 
pronomina gerelateerd worden aan het onderscheid tussen telbare of concrete 
substantieven enerzijds, en niet-telbare (massa’s) of abstracte substantieven anderzijds.  
Voor het Nederlands bijvoorbeeld, zijn er in het noorden van het taalgebied minimale 
paren van woorden, waarnaar zowel met hij als met het wordt verwezen.  Dit hangt dan af 
van de interpretatie: substantieven die als telbaar worden geïnterpreteerd, hebben 
commuun genus (en dus verwijzing met hij), woorden die als massa worden beschouwd, 
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hebben neutraal genus (en dus verwijzing met het).  Een voorbeeld dat hij hierbij hanteert 
is tandpasta: 

 
(20) Is de tandpasta op? Ja, het is op.    
(21) Is de tube tandpasta leeg?  Ja, hij is leeg. 

 
Deze indeling maakt volgens Siemund deel uit van een meer algemene indeling, die hij de 
Hierarchy of Individuation noemt.  Het genus van een woord wordt toegekend volgens deze 
hiërarchie.  De graad van individualisering wordt bepaald door de conceptuele 
eigenschappen van de referent, en houdt enkel verband met de pronominale verwijzing.  
Volgens Siemund is de verwijzing met een neutraal pronomen voor woorden met een 
substantie als referent , het ene eind van een continuüm waar zich aan het andere eind de 
verwijzing met een masculien pronomen voor woorden met een object als referent 
bevindt.  De Hierarchy of Individuation wordt ook door Audring gehanteerd in haar 
onderzoek naar pronominale verwijzingen in het Corpus Gesproken Nederlands (Audring 
2006a).  Uit die studie bleek dat er vaak ‘mismatches’ opduiken: een gebrek aan 
overeenkomst tussen het genus van de substantief en het pronomen, gerelateerd aan de 
Hierarchy of Individuation.  Een veel voorkomende afwijking bleek de keuze voor een 
neutraal pronomen bij commune woorden met als referent een substantie, materiaal of 
niet-telbaar item (Audring 2006a, 2006b), of met andere woorden bij substantieven die 
laag geïndividualiseerd zijn.  De eigenschap niet-telbaar roept klaarblijkelijk een neutraal 
pronomen op, wat door dit onderzoek opnieuw bevestigd wordt.  
 
Dat de afwijkingen van het grammaticaal genus in deze categorie kunnen verklaard 
worden door een associatie op basis van conceptuele eigenschappen van de referent, wijst 
erop dat ook in het Zuiden het genussysteem steeds meer op de semantische 
eigenschappen gaat steunen, en dat de overgang van een louter grammaticaal 
genussysteem naar een semantisch systeem, ook in het Zuiden is ingezet.  Dat valt onder 
meer duidelijk af te leiden uit de verschillen tussen de 20- tot 22-jarigen en de 55- tot 65-
jarigen.  Waar de oudste groep de verwijzing bij de masculiene en feminiene woorden nog 
baseert op het woordgeslacht in respectievelijk 65.5% en 84.0% van de gevallen, doet de 
groep 20- tot 22-jarigen dat slechts in 48.5% en 59.5% van de gevallen, een duidelijke 
daling dus.   

 
3.4   De resultaten van de categorie [abstract telbaar] 
 
In deze paragrafen zal de categorie van de abstract telbare woorden aan bod komen.  In 
paragraaf 3.4.1 zijn de algemene cijfers terug te vinden, die een overzicht geven van het 
behoud van het grammaticaal genus per leeftijd.  In de daaropvolgende paragrafen zullen 
per genus de scores van de afzonderlijke items aan bod komen, zowel de scores voor het 
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grammaticaal genus als die voor de afwijkingen ervan.  In paragraaf 3.4.5 tot slot, zal 
worden nagegaan welke conclusies deze resultaten opleveren. 
 

3.4.1 Algemeen overzicht 

 
De cijfers in grafiek 3.5 tonen de resultaten van de abstract telbare, frequente woorden.  
De grafiek wijst duidelijk aan dat over de leeftijden heen, het genus van de neutrale 
woorden veel beter behouden wordt dan het genus van de niet-neutrale.  Bij de niet-
neutrale woorden lijkt voornamelijk het feminien genus het minst stabiel. 
 
 

(2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
Het woordgeslacht van de neutrale woorden wordt blijkens grafiek 3.5 heel goed 
behouden.  De neutrale woorden lijken wel relatief traag verworven in vergelijking met de 
verwerving ervan in andere categorieën: de jongste groep kent in 56.25% van de gevallen 
het lexicaal genus, waar dat bij de twee vorige categorieën bijna 70% of meer was.  De 14- 
en 15-jarigen hebben het genus van de neutrale woorden al nagenoeg zonder afwijkingen 
onder de knie.  Het behoud van het genus blijft ook zeer stabiel en zeer hoog bij de 
oudere groepen.  Net als bij de voorgaande categorieën wordt het neutraal woordgeslacht 
dus ook bij de categorie [abstract telbaar] nog consequent toegepast.  
 
De verwerving van de masculiene woorden verloopt hier erg traag: de 7-jarige kinderen 
passen het woordgeslacht in slechts 15.62% van de gevallen toe.  Er volgt dan wel een 
sterke progressie want de 14- en 15-jarigen halen al 59.37%.  Het behoud van het 
grammaticaal genus bij de oudste groepen, varieert naargelang leeftijd.  De adolescenten 
van 20 tot 22 jaar halen een resultaat van 65.62%, de groep 28- tot 38-jarigen 84.37% en 
oudste groep 75.00%. 
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Grafiek 3.5 Overzicht van de antwoorden (%) volgens grammaticaal 
genus voor de frequente woorden uit de categorie [abstract telbaar]. 
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De feminiene woorden tot slot, worden aanvankelijk sneller verworven dan de 
masculiene, met een behoud van 40.62% voor de 7-jarige kinderen, maar lijken daarna te 
stagneren: de groep 14- en 15-jarigen behoudt het grammaticaal genus eveneens in 
40.62% van de gevallen.  Ook het behoud van het woordgeslacht bij de oudste groepen 
ligt lager dan bij de masculiene en ook neutrale substantieven.  De 20- tot 22-jarigen 
behouden het genus in 59.37% van de gevallen, net als de groep 55- tot 65-jarigen, terwijl 
ook hier de groep 28- tot 38-jarige het best scoort met 65.62%. 

 
Grafiek 3.6 geeft een overzicht van de resultaten van de niet-frequente woorden die in 
deze categorie werden geënquêteerd.  In de meeste gevallen is er sprake van een 
frequentie-effect.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De masculiene woorden worden hier trager verworven dan bij de frequente het geval was: 
daar scoorde de groep 14- en 15-jarigen 59.37%, terwijl dat hier 40.62% is.  Het 
woordgeslacht van de masculiene woorden wordt hier ook bij de oudere groepen minder 
goed bewaard dan bij de frequente woorden: vooral de groep 20- tot 22-jarigen lijkt daar 
gevoelig voor te zijn: 28.12% tegenover 65.62% bij de frequente.  De 28- tot 38-jarigen, 
die bij de frequente woorden de beste resultaten haalden, scoren met 59.37% ook hier het 
best.  De groep 55- tot 65-jarigen haalt met 56.25% net iets minder dan de vierde groep, 
maar wel bijna 20% minder dan bij de frequente woorden.   
 
De resultaten van de feminiene woorden zijn bij alle leeftijden behalve de oudste groep, 
minder goed dan bij de frequente het geval was.  De 14- en 15-jarigen scoren met 28.12% 
veel minder dan de 40.62% die ze bij de frequente woorden haalden.  Ook de 20- tot 22-
jarigen halen hier een lagere score: 46.87% tegenover de 59.37% voor de frequente 
woorden.  Bij de oudste groepen is er niet echt een frequentie-effect: de groep 28- tot 38-
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jarigen haalt hier 59.37%, en de 55- tot 65-jarigen doen het zelfs beter bij de niet-
frequente woorden: 78.12% (tegenover 59.37% voor de frequente items).   
 
Het genus van de neutrale woorden wordt hier het best behouden, maar ook hier is een 
frequentie-effect merkbaar.  Waar de verwerving van de frequente woorden door de 14- 
en 15-jarigen al achter de rug was, is die hier nog niet voltooid: in 62.50% van de gevallen 
behouden ze het grammaticale genus, terwijl dat bij de frequente woorden al 96.87% was.  
De groep 20- tot 22-jarigen scoort met 96.87% even goed, de twee oudste groepen 
daarentegen halen hier minder goede resultaten: de 28- tot 38-jarigen halen 71.87% 
tegenover 100% bij de frequente woorden,  en de 55- tot 65-jarigen: 87.50% tegenover 
96.87% bij de frequente items. 
 

3.4.2 De masculiene woorden  

 

De masculiene items die voor deze categorie opgenomen werden, waren vorm en dag voor 
de frequente woorden, en bluts en cultus voor de niet-frequente.  De totaalscore voor de 
frequente items is 96 op 160 of 60.00%, zonder de 7-jarigen zou dat zelfs 71.09% zijn, 
maar die voor de niet-frequente ligt met 59 op 128 of 46.09% hoe dan ook duidelijk lager.  
 

 Vorm 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Dag 
  
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Bluts 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Cultus 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

7j.  4/16          7         5   1/16         4         11   

14-15j.  8/16          5         3 11/16         0          5   9/16         3          4   4/16          3         9 

20-22j.  8/16          7         1 13/16         3          0   6/16         4          6   3/16          7         6 

28-38j. 12/16         2         2 15/16         1          0 12/16         3          1   7/16          5         4 

55-65j. 10/16         5         1 14/16         2          0 12/16         2          2   6/16          6         4 

Totaal 42/80      26        12 54/80      10        16 39/64      12         13 20/64      21         23 

Tabel 3.9  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het masculien genus in de 

categorie [abstract telbaar]. 

 

De verschillen tussen de items onderling zijn ook behoorlijk groot.  Voor vorm wordt het 
grammaticaal genus behouden in 42 van de 80 gevallen, wat neerkomt op 52.50%.  Het 
woordgeslacht van dag daarentegen, wordt in 54 van de 80 gevallen bewaard, of dus 
67.50%.  Bij de niet-frequente woorden verschilt bluts met 39 op 64 of 60.94% veel van 
cultus, met 20 op 64 of 31.25%. 
 
Het grammaticaal genus scoort bij de taalverwervers niet echt goed: de jongste groep past 
het slechts in 5 van de 32 gevallen toe.  De 14- en 15-jarigen doen het beter, met 19 op 32 
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voor de frequente en 13 op 32 voor de niet-frequente woorden.  Er zit een duidelijke 
evolutie in de resultaten, die voor de volwassen taalgebruikers toch hoger liggen: voor de 
frequente woorden halen de drie oudste groepen respectievelijk 21 op 32 (de 20- tot 22-
jarigen), 27 op 32 (de 28- tot 38-jarigen) en 24 op 32 (de 55- tot 65-jarigen).  De scores 
van de niet-frequente woorden liggen iets lager: met 9 op 32 halen de 20- tot 22-jarigen 
niet eens de helft, de groep 28- tot 38-jarigen scoort beter met 19 op 32, net als de oudste 
groep met 18 op 32 is dat wel minder. 
 
De afwijkingen van het woordgeslacht zijn nogal verdeeld over feminiene en neutrale 
pronomina: respectievelijk 69 en 64.  In dit geval zijn de taalverwervende groepen slechts 
verantwoordelijk voor 59 van de 133 afwijkingen, dus ook de volwassen taalgebruikers 
wijken behoorlijk af.  Voor de frequente woorden worden er door de volwassenen maar 
weinig afwijkingen met een neutraal pronomen gemaakt: voor vorm zijn dat er maar vier, 
voor dag zelfs geen enkele, de afwijkingen omvatten vooral feminiene pronomina.  Van 
alle woorden lijken vooral vorm en cultus problematisch, verantwoordelijk voor 82 van het 
totaal aantal afwijkingen.  Naast invloed van de parameter frequentie, valt het ook op dat 
de resultaten sterk woordgebonden zijn.  Dergelijke individuele verschillen hoeven niet 
problematisch te zijn (cf. Geeraerts 1992) maar wijzen in de richting van een semantische 
ondersteuning. 
 

3.4.3 De feminiene woorden 

 

De volgende tabel geeft de resultaten van de feminiene abstract telbare substantieven 
weer.  De frequente woorden zijn ruzie en kleur, de niet-frequente vondst en gave.  
 

 Ruzie 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

Kleur 
  
hij/hem ZE/HAAR  het 

Vondst 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

Gave 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

7j.  0        5/16       11 3        8/16         5   

14-15j.  2        8/16        6 1        5/16        10   0        5/16         11 1        4/16        11 

20-22j.  4       10/16       2 2         9/16         5   2        5/16          9 0       10/16        6 

28-38j.  3       11/16       2 1       10/16         5   2        5/16          9 1       14/16        1 

55-65j.  1        9/16        6 0       10/16         6   1       11/16         4 1       14/16        1 

Totaal   10     43/80       27 7       42/80      31   5      26/64       33   3       42/64      19 

Tabel 3.10  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het feminien genus in de 

categorie [abstract telbaar]. 

 
Voor de frequente woorden werd het grammaticaal genus behouden in 85 van de 160 
gevallen, wat overeenkomt met 53.12%.  De niet-frequente woorden halen een totaalscore 
van 68 op 128 of 53.12%.  De verschillen tussen de afzonderlijke items zijn bij de 
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frequente woorden verwaarloosbaar: ruzie scoort met 43 op 80 of 53.75% ongeveer even 
goed als kleur met 42 op 80 of 52.50%.  De scores van de niet-frequente woorden echter, 
vertonen wel grote verschillen: vondst haalt met 26 op 64 of 40.62% nog niet de helft, 
terwijl gave met 42 op 64 of 65.62% zelfs beter scoort dan de frequente woorden. 
 
De verwerving van de feminiene, frequente woorden verloopt relatief moeizaam: de 
jongste groep kent het grammaticaal genus toe in 13 van de 32 gevallen.  De groep 14- en 
15-jarigen haalt 22 op 64, maar de 20- tot 22-jarigen doen het al veel beter met een cijfer 
van 34 op 64.   De 28- tot 38-jarigen halen met 40 op 64 een score die net iets lager ligt 
dan de 44 op 64 van de oudste groep.  Van een frequentie-effect lijkt er enkel bij groepen 
twee (14-15j.) en drie (20-22j.) enigszins sprake te zijn. 
 
 Van het totaal aantal van 135 afwijkingen van het woordgeslacht zijn er 110 met een 
neutraal pronomen.  Daarvan worden er 54 door de twee jongste, taalverwervende 
groepen gemaakt.  Dat betekent dat door de volwassenen toch nog 56 keer met het werd 
verwezen waar volgens het grammaticaal genus een feminien pronomen verwacht werd.  
Dat betekent dus dat de afwijkingen die de jongste, taalverwervende groepen maken, niet 
lijken af te nemen met leeftijd, maar zich doorzetten bij de volwassenen. Opvallend 
daarbij is dat vondst het slechtst scoort (de score wordt vooral door de oudste groep 
omhoog getrokken) terwijl dat net een woord is dat blijkens de ANS en het Groene 
Boekje, door zijn vorm (werkwoordstam + -st) het feminien genus heeft.  Het toont in elk 
geval aan dat de formeel gemarkeerde woorden niet altijd het meest standvastig zijn. 
 

3.4.4 De neutrale woorden 
 
In tabel 3.11 worden de resultaten van de abstract telbare, neutrale substantieven 
weergegeven.  Frequent zijn cijfer en weekend, niet-frequent atoom en taboe.   
 

 Cijfer 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Weekend 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Atoom 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Taboe 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

7j.    4          3         9/16    0          7         9/16   

14-15j.   1          0      15/16    0          0       16/16    2          2       12/16     4          4        8/16 

20-22j.    1          0       15/16    0          0       16/16    0          0       16/16     0          1      15/16 

28-38j.    0          0       16/16    0          0       16/16    2          4       10/16     0          3      13/16 

55-65j.    1          0       15/16    0          0       16/16    1          1       14/16     2          0      14/16 

Totaal     7         3      70/80    0          7     73/80    5          7     52/64     6          8    50/64 

Tabel 3.11  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het neutraal genus in de 

categorie [abstract telbaar]. 
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In totaal werd het grammaticaal genus van de frequente items behouden in 143 van de 
160 gevallen, of 89.37%, dat van de niet-frequente woorden in 102 van de 128 gevallen, 
wat gelijk is aan 79.69%.  De verschillen tussen de afzonderlijke items zijn relatief.  Voor 
de frequente woorden haalt cijfer 70 op 80, of 87.50%, terwijl weekend 73 op 80 haalt, of 
91.25%.  Bij de niet-frequente woorden wordt het grammaticaal genus van atoom 
behouden in 52 van de 64 gevallen, wat overeenkomt met 81.25%, dat van taboe in 50 van 
de 64 gevallen, of 78.12%.   
 
De jongste groep maakt nog behoorlijk wat afwijkingen van het grammaticaal genus: voor 
zowel cijfer als weekend wijken ze in 7 van de 16 gevallen af.  Dat betekent dat ze slechts in 
56.25% van de gevallen het grammaticaal genus toepassen, wat relatief laag is in 
vergelijking met de andere categorieën (behalve dieren en collectiva).  Maar de verwerving 
maakt plots een enorme sprong, want de frequente woorden zijn door de 14- en 15-
jarigen bijna perfect verworven.  Het behoud van het woordgeslacht door de oudste 
groepen is ook zo goed als perfect: enkel groep drie (20-22j.) en groep vijf (55-65j.) wijkt 
één keer af.  Bij de niet-frequente woorden verloopt de verwerving trager: de 14- en 15-
jarigen wijken 12 keer af van het grammaticaal woordgeslacht, in tegenstelling tot de 
frequente woorden waar ze dat maar één keer doen.  Bij de volwassenen zijn voor de niet-
frequente woorden de afwijkingen eveneens bijna zeldzaam, uitgezonderd voor de groep 
28- tot 38-jarigen die toch nog 9 keer afwijken van het woordgeslacht.   
 
Hoewel de afwijkingen van het grammaticaal genus beperkt blijven, valt ook hier op dat 
het net als bij de masculiene woorden, voornamelijk afwijkingen zijn met een feminien 
pronomen.  Het totaal aantal afwijkingen bedraagt 43, waarvan er 25 afwijkingen zijn met 
een feminien pronomen.  Over de hele lijn blijven de afwijkingen van het grammaticaal 
genus wel beperkt tot de taalverwervende groepen, die verantwoordelijk zijn voor 27 van 
de 43 afwijkingen, en voor de oudste groepen vooral tot de niet-frequente woorden.   
 

3.4.5 Conclusies 

 
De analyse van de resultaten geven aan dat vooral bij de neutrale woorden het 
woordgeslacht goed behouden wordt in de categorie [abstract telbaar].  Bij de niet-
neutrale woorden komen meer afwijkingen van het woordgeslacht voor.  Bij de 
masculiene woorden bleken dat zowel afwijkingen met een neutraal als met een feminien 
pronomen, bij de feminiene woorden bleken dat voornamelijk afwijkingen met een 
neutraal pronomen.  Van het totaal aantal afwijkingen bij de niet-neutrale woorden, en dat 
zijn er 267, zijn er 173 neutraal, toch een afgetekende meerderheid.  Dat resultaat, alsook 
de hoge scores voor de neutrale woorden, kan gerelateerd worden aan de verdeling van 
genus volgens semantische parameters zoals die door Fletcher (1987) werd gerapporteerd.  
In zijn artikel over de semantische parameters die mogelijk een invloed uitoefenen op de 
verwijzing naar het genus in het Noord-Nederlands, beschrijft hij tegenstellingen die 
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correleren met genus.  Eén van die tegenstellingen was die tussen concrete en abstracte 
woorden, waarbij concrete woorden referenten noemen die zwaarder doorwegen als 
individuele entiteit, terwijl dat bij abstracte woorden niet het geval is (het relatieve belang 
van de referent speelt dus een belangrijke rol).  Dat zou ook correleren met een keuze 
tussen niet-neutrale en neutrale aanduidingen, waarbij de abstracte woorden veeleer een 
neutrale aanduiding zouden krijgen.  In dit onderzoek toonden de resultaten voor deze 
categorie in elk geval een voorkeur voor het neutraal pronomen, met een meerderheid aan 
afwijkingen alsook een duidelijke hoge score voor de neutrale woorden zelf.  Dat 
bevestigt het door Fletcher waargenomen patroon kunnen.  Ook Siemund (2002) kwam 
voor bepaalde variëteiten van het Engels tot soortgelijke bevindingen. 
 

3.5 De resultaten van de categorie [abstract niet-telbaar] 
 

3.5.1 Algemeen overzicht 

 
Grafieken 3.7 en 3.8 geven een overzicht van de behaalde scores voor de frequente en 
niet-frequente items in deze categorie.  De grafieken schetsen dus een beeld van de mate 
waarin er naar substantieven wordt verwezen op basis van hun grammaticaal genus.  Bij 
de frequente woorden valt meteen een groot verschil op tussen de neutrale woorden 
enerzijds en de niet-neutrale woorden anderzijds.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De frequente masculiene woorden worden behoorlijk snel verworven in vergelijking met 
de voorgaande categorieën: de jongste groep past het grammaticale genus al toe in 43.75% 
van de gevallen maar de toename van de kennis van het grammaticaal genus is niet echt 
groot: op 14- en 15-jarige leeftijd wordt grammaticaal genus nog steeds maar in 56.25% 
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Grafiek 3.7 Overzicht van de antwoorden (%) volgens grammaticaal 
genus voor de frequente woorden uit de categorie [abstract niet-
telbaar]. 
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van de gevallen consequent behouden.  Beter wordt het echter niet: bij de volwassen 
taalgebruikers halen de 28- tot 38-jarigen de beste score, met 71.87%, maar de 20- tot 22-
jarigen en de 55- tot 65-jarigen boeken een resultaat van respectievelijk 59.37% en 
56.25%.   
 
De feminiene woorden zijn nog onstabieler.  De verwerving verloopt trager: de 7-jarige 
kinderen passen de verwijzing op basis van het woordgeslacht in 34.37% van de gevallen 
toe.  De groep 14- en 15-jarigen scoort ongeveer evenveel: 31.25%.  Ook de cijfers van de 
volwassen taalgebruikers zijn betrekkelijk laag.  De 20- tot 22-jarigen behalen 56.25%, de 
28- tot 38-jarigen ongeveer evenveel met 53.12%, en de oudste groep, de 55- tot 65-
jarigen tot slot, scoort met 62.50% toch ietwat beter.   
 
De neutrale woorden halen in deze categorie de beste resultaten.  De verwerving van het 
grammaticaal genus verloopt duidelijk veel vlotter dan die bij de  niet-neutrale woorden: 
op 7-jarige leeftijd wenden de kinderen het woordgeslacht aan in 68.75% van de gevallen.  
De 14- en 15-jarigen doen dat nog beter met 87.50%, maar het zijn de drie oudste 
groepen die duidelijk het grammaticaal genus van deze woorden onder de knie hebben: ze 
halen alle drie de maximumscore.   
 
De cijfers in grafiek 3.8 stellen de resultaten van de niet-frequente items voor.  Enkel voor 
de masculiene woorden lijkt er een frequentie-effect waarneembaar; de niet-frequente 
neutrale en feminiene woorden in deze categorie boeken betere resultaten dan hun 
frequente tegenhangers, zodat er van enig frequentie-effect weinig sprake kan zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verwerving van de niet-frequente masculiene woorden gebeurt hier trager: de groep 
14- en 15-jarigen behaalt een score van 37.50% waar dat bij de frequente items nog 
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Grafiek 3.8 Overzicht van de antwoorden (%) volgens grammaticaal 
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56.25% was.  De 20- tot 22-jarigen scoren met 40.62% bijna 20% minder dan voor de 
frequente woorden, net als de 28- tot 38-jarigen: met 46.87% ligt hun cijfer bijna 25% 
lager.  De oudste groep, de 55- tot 65-jarigen, is de enige groep die het bij de niet-
frequente beter doet, en waarbij de frequentie dus geen bepalende factor lijkt te zijn.  Zij 
verwijzen in 62.50% van de gevallen op basis van het grammaticaal woordgeslacht.   

 
De niet-frequente feminiene woorden worden ongeveer even snel verworven dan de 
frequente: de groep 14- en 15-jarigen, die het genussysteem nog niet volledig hebben 
verworven, scoort hier met 40.62% iets beter dan de 31.25% die ze voor de frequente 
woorden haalden.  Bij de 20- tot 22-jarigen is er amper een verschil, zij halen 53.12%.   
De twee oudste groepen behouden het feminien genus van de niet-frequente woorden 
beter dan dat van de frequente woorden: de 28- tot 38-jarigen hebben een resultaat van 
65.62% (tegenover 53.12% bij de frequente), de 55- tot 65-jarigen scoren 90.62%, 
tegenover 62.50%.  Er is voor drie van de vier groepen dus sprake van een omgekeerd 
frequentie-effect. 
 
De neutrale woorden werden blijkens grafiek 3.7 het best verworven en behouden, en dat 
is ook het geval bij de niet-frequente woorden.  De 14- en 15-jarigen passen het 
grammaticaal genus al toe in 90.62% van de gevallen.  Het behoud van het woordgeslacht 
door de oudere groepen is ook hier zeer hoog: de 20- tot 22-jarigen en 28- tot 38-jarigen 
scoren 96.87%, de 55- tot 65-jarigen 90.62%. 
 

3.5.2 De masculiene woorden 

 

Uit tabel 3.12 kunnen de scores voor de individuele masculiene items uit de categorie 
[abstract niet-telbaar] worden afgeleid.   Frequent zijn de woorden adem en hulp, niet-
frequent de woorden hinder en advent.   
 

 
 Hulp 

 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Adem 
  
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Hinder 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Advent 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

7j.   4/16         6         6 10/16          2        4   

14-15j.  3/16          8         5 15/16          0        1  6/16          2         8  6/16         1         9 

20-22j.  4/16         10        2 15/16          1        0  5/16          8         3  8/16         3         5 

28-38j.  8/16          8         0 15/16          1        0  6/16          7         3  9/16         6         1 

55-65j.  4/16         10        2 14/16          2        0  7/16          2         7  13/16       0         3 

Totaal 23/80      42       15 69/80        6        5 24/64       19       21 36/64      10       18 

Tabel 3.12  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het masculien genus in de 

categorie [abstract niet-telbaar]. 
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De totaalscore voor de frequente items bedraagt 92 op 160, of 57.50%,  die voor de niet-
frequente items 60 op 128 of 46.87%.  Zowel bij de frequente als bij de niet-frequente 
woorden liggen de afzonderlijke scores nogal uiteen.  Bij de frequente woorden haalt hulp 
slechts 23 op 80, of 28.75%, terwijl het behoud van het grammaticaal genus bij adem 69 op 
80 bedraagt, of 86.25%.  Bij de niet-frequente woorden scoort advent met 36 op 64 of 
56.25% beter dan hinder met 24 op 64 of 37.50%. 
 
De jongste groep past met 14 op 32 nog niet in de helft van de gevallen de verwijzing toe 
op basis van het grammaticaal genus.  De groep 14- en 15-jarigen wendt in 18 keer van de 
32 het woordgeslacht aan voor de frequente woorden, maar ervaart de niet-frequente 
woorden duidelijk als problematischer, want een score van 12 op 32 is toch beduidend 
lager.  De 20- tot 22-jaren doen het niet echt beter dan de jongere groep, met 19 op 32 
voor de frequente en 13 op 32 voor de niet-frequente woorden.  Het behoud van het 
grammaticaal genus bij de twee oudste groepen, is weliswaar hoger dan bij de jongere 
groepen, maar toch nog laag in vergelijking met de resultaten voor andere categorieën.  
Beide groepen halen een totaalscore van 38 op 64, met een duidelijk verschil in frequentie. 
 
De afwijkingen van het grammaticaal woordgeslacht zijn enigszins verdeeld.  Bij hulp valt 
op dat er hoofdzakelijk met een feminien pronomen wordt afgeweken van het 
woordgeslacht, zelfs door de oudere groepen.   Bij hinder en adem zijn de afwijkingen 
ongeveer evenredig: zowel feminiene als neutrale pronomina werden gebruikt om te 
verwijzen naar de woorden.  Bij advent gaat het voornamelijk om afwijkingen met een 
neutraal pronomen.  Er is dus niet echt een heldere lijn te trekken in de afwijkingen. 
 
Opvallend is dat enkel het frequente adem in een overduidelijke meerderheid van de 
gevallen met een masculien pronomen wordt aangeduid.  Dat heeft mogelijk te maken 
met het feit dat men zich bij adem nog iets kan voorstellen: in- of uitgeademde lucht, bij 
koud weer een wolkje adem enz.  Hoewel het dus een abstract woord is, kan het enigszins 
geconcretiseerd worden.  Bij de niet-frequente items zou de parameter frequentie als 
verklarende factor kunnen worden ingeroepen om de lage cijfers te rechtvaardigen.  Maar 
bij het niet-frequente hulp gaat deze verklaring niet op.  Bovendien springt de hoge score 
voor ze in het oog, waar bij de overige items de afwijkende scores veeleer verdeeld zijn 
over ze en het.  Het is uiteraard niet altijd mogelijk voor elke afwijking een plausibele 
verklaring te vinden.  Scores kunnen afzonderlijk sterk divergeren, zie ook Geeraerts 
(1992) die in zijn onderzoek eveneens uiteenlopende individuele resultaten aantreft.     
 
De frequentieparameter zou een mogelijke verklaring zijn voor de lage scores van hinder 
en advent, maar het heeft misschien ook te maken met de abstractie.  Intuïtief voelt de 
taalgebruiker aan dat een woord als hinder veel abstracter is dan  bijvoorbeeld adem.  Het is 
moeilijk om bij hinder een welbepaalde concretisering voor de geest te halen, net zoals dat 
bij advent het geval is.  De hoge abstractiegraad kan eventueel verklaren waarom er zoveel 
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fouten worden gemaakt.  Om echter subtielere verschillen te testen zijn veel meer items 
nodig.  Toch is het niet uitgesloten dat ook binnen de parameter abstractheid gradaties zijn 
die invloed uitoefen op andere elementen, zoals de pronominale verwijzing. 
 

3.5.3 De feminiene woorden 

  
De scores voor rust en kou (frequent) en griep, do (niet-frequent) zijn terug te vinden in 
tabel 3.13.  De totaalscore voor de frequente woorden bedraagt 76 op 160, wat neerkomt 
op 47.50%.  De totaalscore voor de niet-frequente items ligt met 80 op 128 of 62.50% 
beduidend hoger dan die van de frequente woorden.  Bovendien trekt het weglaten van de 
7-jarigen bij de frequente woorden, de totaalscore nauwelijks omhoog, waardoor het 
verschil dus niet wordt opgeheven.  Onderling is er tussen de frequente substantieven 
geen grote discrepantie: voor rust wordt het grammaticaal genus in 41 van de 80 gevallen 
behouden, of 51.25%, terwijl dat voor kou in 35 van de 80 gevallen of 43.75% zo is.  Het 
verschil tussen de scores van de niet-frequente woorden griep en do daarentegen, is iets 
groter: respectievelijk halen ze 35 op 64 of 54.69%, en 45 op 64 of 70.31%.   
 

 

 Rust 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

Kou 
  
hij/hem ZE/HAAR  het 

Griep 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

Do 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

7j.  3       6/16       7 3       5/16       8   

14-15j.  3       4/16       9 2       6/16       8 4       5/16       7 8       8/16        0 

20-22j.  4      9/16        3 3      9/16        4 7       7/16       2 6      10/16      0 

28-38j.  1     10/16       5 6      7/16        3 5       9/16       2 4      12/16       0 

55-65j.     1      12/16       3 5      8/16        3 1      14/16       1 1      15/16       0 

Totaal    12     41/80    27   19    35/80      26   17     35/64      12   19     45/64       0 

Tabel 3.13  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het feminien genus in de 

categorie [abstract niet-telbaar]. 

 
De jongste groep haalt met 11 op 32 een behoorlijk laag resultaat want het is niet eens de 
helft.  De 14- tot 15-jarigen doen het zeker niet beter met een totaal van 23 op 32.  Maar 
die kennis neemt nog toe, zoals blijkt uit de resultaten van de oudere groepen.  Het 
behoud van het grammaticaal genus bij de drie oudste groepen, is vrij gelijklopend.  De 
groep 20- tot 22-jarigen haalt 36 op 64, de groep 28- tot 38-jarigen 38 op 64.  De oudste 
groep tot slot, behoudt met 49 op 64 het feminien genus het best.  Er kan niet echt van 
een frequentie-effect worden gesproken, tenzij in omgekeerde richting: de verwijzing bij 
de niet-frequente woorden is meer dan bij de frequente woorden nog gebaseerd op het 
grammaticaal genus.   
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Bij de frequente woorden zijn de afwijkingen van het grammaticaal genus vooral 
verwijzingen met een neutraal pronomen (namelijk 53 tegenover 31 met een masculien 
pronomen).  Het abstracte en niet-telbare karakter van de woorden kan het verwijzen met 
een neutraal pronomen in de hand werken.  Uit taalverwervingsonderzoek is ook 
gebleken dat taalverwervende kinderen bij niet-telbare ze-woorden het vaak 
overgeneraliseren (De Vogelaer 2006).  Maar in totaal is het aantal masculiene pronomina 
even hoog (67 voor masculien tegenover 65 voor neutraal), en bovendien wordt er ook 
door de oudere groepen verwezen met een masculien pronomen.  Dit kan duiden op het 
onstabiele karakter van het feminien genus.  Bij de niet-frequente woorden zien we vooral 
afwijkingen met een masculien pronomen.  Opvallend is dat voor do geen enkele keer met 
een neutraal pronomen werd verwezen, terwijl het abstracte, niet-telbare karakter van het 
woord zou doen vermoeden dat dit wel het geval zou kunnen zijn.  Het woord zou 
echter, hoewel het geen meervoud heeft (Van Dale 2005), relatief gemakkelijk als telbaar 
kunnen geïnterpreteerd worden en mogelijk heeft dat de informanten ertoe geleid het 
woord als niet-neutraal aan te duiden. 
 

3.5.4 De neutrale woorden 

 

Tabel 3.14 geeft een overzicht van de behaalde resultaten voor de frequente items weer  en 
geluk, en de niet-frequente woorden applaus en proza. De totaalscore voor de frequente 
woorden bedraagt 146 op 160, of 91.25% (met weglating van de resultaten van de jongste 
groep zou dat zelfs 96.87% zijn), voor de niet-frequente woorden is dat 120 op 128 of 
93.75%.  De scores liggen hier dus over de hele lijn zeer hoog.  Het frequente weer scoort 
71 op 80, of 88.75%, geluk scoort iets beter met 75 op 80 of 93.75%.  Bij de niet-frequente 
woorden wordt het grammaticaal genus van applaus beter behouden dan dat van proza: de 
scores zijn respectievelijk 63 op 64 of 98.44%, en 57 op 64 of 89.06%.   
 
 Weer 

 
hij/hem  ze/haar  HET 

Geluk 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Applaus 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Proza 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

7j.     4         1       11/16     3         2       11/16   

14-15j.     1         3       12/16     0         0       16/16     0         1       15/16      0         2      14/16 

20-22j.     0         0       16/16     0         0       16/16     0         0       16/16      0         1      15/16 

28-38j.     0         0       16/16     0         0       16/16     0         0       16/16      0         1      15/16 

55-65j.     0         0       16/16     0         0       16/16     0         0       16/16      0         3      13/16 

Totaal     5          4     71/80     3         2     75/80     0         1     63/64      0         7    57/64 

Tabel 3.14  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het neutraal genus in de 

categorie [abstract niet-telbaar]. 
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De verwerving van het woordgeslacht bij de jongste kinderen verloopt zeer goed: met 22 
op 32 verloopt de verwerving van de neutrale woorden in deze categorie, op de concreet 
niet-telbare woorden na, het best.  Bij de 14- en 15-jarigen lijkt die verwerving al bijna 
voltooid: met 57 op 64 scoren ze zeer goed.  De verwijzing naar de substantieven gebeurt 
bij de oudste groepen dan ook nagenoeg volledig syntactisch.  Zowel de 20- tot 22-
jarigen, als de 28- tot 38-jarigen en de 55- tot 65-jarigen, halen de maximumscore voor 
drie van de vier items.  Enkel voor het niet-frequente proza wordt er een aantal keer 
afgeweken van het woordgeslacht.   
  
Omdat de scores hier zo hoog liggen, zijn er maar weinig afwijkingen van het 
grammaticaal genus.  Op een totaal van 288 werd er maar 22 keer afgeweken van het 
woordgeslacht.  Van die 22 keer werd er 8 keer met een masculien en 14 keer met een 
feminien pronomen verwezen.  Bovendien werd er door de volwassen taalgebruikers 
slechts vijf keer afgeweken, en dat bij één item, zijnde proza.  De overige 17 afwijkingen 
kunnen dan ook nog enigermate als verwerversfouten beschouwd worden.  
 
Het niet-telbare karakter lijkt hier in het voordeel van het neutraal genus te spelen.  Net 
als bij de concrete niet-telbare neutrale woorden, gebeurt de verwerving van het neutraal 
genus snel en is het behoud van het grammaticaal genus zeer hoog.  Er werd bij de 
concreet niet-telbare woorden geen frequentie-effect waargenomen, evenmin is dat hier 
het geval: de scores voor frequente en niet-frequente woorden liggen even hoog.  
Natuurlijk mag niet worden uitgesloten dat neutrale woorden wellicht omwille van hun 
zichtbaarheid sowieso al gemakkelijker herkend worden9, maar toch lijkt het niet-telbare 
karakter de verwijzing op basis van grammaticaal genus bij de neutrale woorden in de 
hand te werken. 
 

3.5.5 Conclusies 

 
Uit de resultaten valt op dat bij abstract niet-telbare woorden het neutraal genus het meest 
behouden wordt bij de pronominale verwijzing.  Op een totaal van 288 werd er maar 22 
keer afgeweken van het grammaticaal genus.  Bovendien was er voor geen enkele 
leeftijdsgroep een frequentie-effect zichtbaar.  Bij de niet-neutrale woorden lag dat 
evenwel anders.  Daar werd in heel wat meer gevallen afgeweken van het woordgeslacht, 
en waren die afwijkingen vooral neutrale pronomina.  Er kan dus een zekere associatie 
met het neutraal pronomen waargenomen worden.  Mogelijk is er sprake van een tendens 
tot neutralisering.  Dat idee werd voor het eerst vooropgesteld door Fletcher (1987), die 

                                                 
9 Sommige auteurs gaan ervan uit dat de default value van het woordgeslacht niet-neutraal is, en dat de specific 
value [neutraal] morfologisch gerealiseerd moet worden (cf. Hulk & Cornips 2007).  Dit impliceert dat het 
neutraal genus de gemarkeerde en dus beter herkenbare vorm is.  Van Berkum (1996) meent echter dat een 
neutraal woord niet sneller herkend wordt wanneer het wordt voorafgegaan door een neutraal lidwoord dan 
wanneer het wordt voorafgegaan door een niet-neutraal lidwoord.   
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aanneemt dat bepaalde semantische eigenschappen leiden tot neutrale aanduiding, terwijl 
andere (tegenovergestelde) semantische eigenschappen leiden tot niet-neutrale aanduiding.  
Tot die parameters die de keuze voor neutrale aanduiding in de hand zouden werken, 
rekent Fletcher onder meer ‘mass’ en ‘abstract’.  De resultaten van dit onderzoek 
confirmeren dat beeld, dat ook door Audring (2006) voor het Noord-Nederlands en 
Siemund (2002) voor bepaalde variëteiten van het Engels hard gemaakt werd.   
 
Daarnaast wijzen de resultaten voor de feminiene woorden in de richting van de tendens 
tot masculisering.  Hoewel er veel afwijkingen van het grammaticaal genus voorkomen 
waarbij een neutraal pronomen werd gebruikt, ligt ook het aantal masculiene verwijzingen 
bijzonder hoog.  Bovendien wordt er ook door de oudere groepen regelmatig voor een 
masculien pronomen gekozen.  Ook voor de categorie [abstract niet-telbaar] staat de 
verwijzing met een feminien pronomen op basis van woordgeslacht niet meer stabiel. 
 

3.6   De resultaten van de categorie [dieren] 
 
In de volgende paragrafen komt de voorlaatste categorie aan bod: die van de dieren.  
Zoals ook bij de vorige categorieën het geval was, zal eerst een algemeen beeld worden 
geschetst, om vervolgens per genus naar de afzonderlijke resultaten over te gaan.  In een 
laatste paragraaf zullen nog de voornaamste conclusies opgesomd worden. 
 

3.6.1 Algemeen overzicht 

 

Grafieken 3.9 en 3.10 schetsen een beeld van de resultaten voor de categorie [dieren], 
respectievelijk van de frequente en niet-frequente woorden.  In grafiek 3.9 valt op dat 
over de leeftijdsgroepen heen, het grammaticaal genus voor de categorie [dieren] het best 
wordt behouden bij de masculiene woorden.  De feminiene woorden scoren eveneens vrij 
goed, en overstijgen bij de oudste groep zelfs de score voor de masculiene woorden.  Het 
behoud van het grammaticaal genus bij neutrale woorden in deze categorie, ligt lager dan 
de niet-neutrale woorden, maar ook lager dan de cijfers die voor de andere semantische 
categorieën bij de neutrale woorden terug te vinden zijn. 
 
Wat betreft de evolutie van de scores over de leeftijden heen, worden de masculiene 
woorden vrij snel verworven: met een score van 68.75% voor het behoud van 
grammaticaal genus doet de jongste groep het hier zelfs beter dan in andere categorieën 
voor het masculien.  De tweede groep scoort maar net iets beter, wat erop wijst dat de 
verwerving een bepaald niveau bereikt, om dan uiteindelijk tegen de leeftijd van 20-22 jaar 
volledig verworven te zijn (de scores liggen bij de oudste groepen allemaal hoger dan 
87.50%).   
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De feminiene woorden worden trager verworven.  De jongste groep behoudt het genus 
daar in 59.37% van de gevallen, wat op zich weliswaar de snelste verwerving is ten 
opzichte van andere categorieën.  Maar de tweede groep haalt dezelfde score, waardoor er 
van progressie weinig sprake kan zijn.  De volwassen taalgebruikers boeken betere 
resultaten: de groep 20- tot 22-jarigen wendt in 75.00% van de gevallen het grammaticaal 
genus aan, de oudste taalgebruikers, de 28- tot 38- als de 55- tot 65-jarigen, in 
respectievelijk 87.50% en 93.75%. 
 
De resultaten van de neutrale woorden zijn hier het laagst.  Het grammaticaal genus van 
deze woorden wordt traag verworven, trager dan dat van de niet-neutrale woorden, en 
ook trager dan het neutraal genus in andere categorieën.  Opvallend is dat de verwerving 
zelfs op 20-22-jarige leeftijd nog niet voltooid lijkt.  Of dat nog gebeurt na die leeftijd, is 
niet duidelijk.  Dat de ANS (§ 5.1.2.1b) ruimte laat om in gevallen als deze, waarbij het 
grammaticaal genus en het biologisch geslacht niet overeenkomen, buitentekstelijk te 
verwijzen naar de referent, met dus het biologisch geslacht, kan natuurlijk ertoe leiden dat 
de verwerving van dergelijke items trager of zelfs onvolledig verloopt.  De 28- tot 38-
jarigen scoren wel beter, alsook de oudste groep, die de verwijzing nog in  65.62% van de 
gevallen op grammaticaal genus baseert. 
 
In grafiek 3.10 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de niet-frequente 
woorden in de categorie [dieren].  Een frequentie-effect is vooral waar te nemen bij de 
feminiene woorden, waar de scores voor de niet-frequente items lager liggen.  Bij de 
neutrale woorden is veeleer sprake van het omgekeerde frequentie-effect: de niet-
frequente blijken betere scores te halen dan de frequente tegenhangers.  Bij de masculiene 
woorden is er niet echt sprake van een frequentie-effect.  De groep 14- en 15-jarigen haalt 
zelfs een paar procent meer, met 78.12%, maar de 20- tot 22-jarigen scoren met 81.25% 
toch minder goed dan ze bij de frequente woorden deden, waar ze het maximum haalden.  
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Grafiek 3.9 Overzicht van de antwoorden (%) volgens grammaticaal 
genus voor de frequente woorden uit de categorie [dieren]. 
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De 28- tot 38-jarigen scoren net als in voorgaande grafiek 90.62%, en de oudste groep tot 
slot haalt 81.25% voor de niet-frequente woorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verschillen tussen de leeftijden duiken vooral op bij de feminiene woorden: op 14- en 15-
jarige leeftijd hebben de informanten het grammaticaal genus duidelijk nog niet onder de 
knie, in tegenstelling tot de frequente woorden, waar ze het grammaticaal genus al in 
59.37% van de gevallen toepassen, terwijl dat hier meer dan 20% minder is (namelijk 
37.50%).  De kennis ervan neemt na die leeftijd wel toe, want de 20- tot 22-jarigen scoren 
al duidelijk beter met 62.50%.  De twee oudste groepen behouden het woordgeslacht van 
de niet-frequente items minder goed dan dat van de frequente woorden.  Al is dat voor de 
oudste groep toch nog in 87.50% het geval.   
 
Ook bij de neutrale items neemt de kennis van het grammaticaal genus toe naarmate de 
informanten ouder worden (of neemt af naarmate ze jonger worden).  Waar de 14- en 15-
jarigen in ongeveer de helft van de gevallen de pronominale verwijzing afstemmen op het 
woordgeslacht (53.12%), doen de 20- tot 22-jarigen dat al in 65.62% van de gevallen.  De 
28- tot 38-jarigen halen een score van 53.12%, en de oudste groep, de 55- tot 65-jarigen 
haalt met 71.87% de beste score voor het behoud van het lexicaal genus. 
 

3.6.2 De masculiene woorden 

 

Tabel 3.15 toont de resultaten van de masculiene items die voor de categorie [dieren] 
werden opgevraagd.  De frequente woorden zijn hond en vis, de niet-frequente panter en 
gorilla.   
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 Hond 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Vis 
  
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Panter 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Gorilla 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

7j. 13/16         2         1   9/16         5        2   

14-15j. 12/16         3         1 11/16         5        0 12/16          2        2 13/16          2       1 

20-22j. 16/16         0         0 16/16         0        0 11/16          5        0 15/16          1       0 

28-38j. 14/16         2         0 15/16         1        0 15/16          1        0 14/16          2       0 

55-65j. 13/16         3         0 15/16         1        0 14/16          1        1 12/16          3       1 

Totaal 68/80     10         2 66/80      12        2 52/64        9        3 54/64        8       2 

Tabel 3.15  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het masculien genus in de 

categorie [dieren]. 

 

Het totale behoud van het grammaticale genus bedraagt 134 op 160 voor de frequente 
items, of 83.75%, voor de niet-frequente items is dat 106 op 128, wat overeenkomt met 
82.81%.  De resultaten zijn dus erg gelijklopend voor de frequente en de niet-frequente 
items, zodat er van enig frequentie-effect dan ook geen sprake is.  Het woordgeslacht van 
het frequente hond wordt 68 van de 80 keer behouden, wat neerkomt op 85.00%.  Het 
frequente vis scoort 82.50% of 66 op 80.  Ook tussen de afzonderlijke niet-frequente 
items zijn er nauwelijks verschillen: in 81.25% of 52 van de 64 gevallen wordt het 
grammaticaal genus behouden bij panter, terwijl dat bij gorilla in 84.37% of 54 van de 64 
gevallen zo is. 
 
De verwerving van de masculiene woorden verloopt vrij vlot: de 7-jarigen halen met 22 
op 32 een opvallend betere score dan in de overige categorieën het geval is, wat er 
duidelijk op wijst dat de categorie [dieren] het snelst verworven wordt, althans wat betreft 
de masculiene woorden.  De 14- en 15-jarigen halen in totaal 48 op 64, zonder enig 
verschil in frequentie.  De oudste groepen passen het grammaticaal genus nog consequent 
toe: de 20- tot 22-jarigen halen een totaal van 58 op 64, net als de 28- tot 38-jarigen.  De 
55- tot 65-jarigen scoren in totaal 54 op 64. 
 
De afwijkingen van het woordgeslacht blijven beperkt, en zijn vooral terug te vinden bij 
de taalverwervers in de steekproef.  Van het totaal aantal afwijkingen voor alle items, 
namelijk 48, werden er 26 gemaakt door die twee jongste groepen.  Vooral de 
verwijzingen met het, zijn in 7 van de 9 gevallen terug te vinden bij de jongste leeftijden.  
De afwijkingen met het blijven bovendien beperkt, wat het idee ondersteunt dat er een 
dissociatie bestaat tussen neutrale pronomina en woorden met een dier als referent.  
Dieren hebben net als mensen een natuurlijk geslacht waardoor er naar verwezen kan 
worden met een pronomen gebaseerd op de semantiek van het woord.  In dit geval 
betekent dat dus dat er wordt gekozen voor een masculien of feminien pronomen, naar 
analogie met de (biologische) tweedeling mannelijk – vrouwelijk.  Dat er bij deze woorden 
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amper een frequentie-effect valt waar te nemen, waar dat bij de feminiene woorden wel 
het geval zal blijken, kan te maken hebben met het feit dat bij een categorie als [dieren] de 
informanten in gevallen waar ze het antwoord niet kennen, vaker met een masculien 
pronomen zullen verwijzen (cf. Audring 2006b voor de associatie van dieren met 
masculien (commuun) pronomen).  Dat zou kunnen betekenen dat de scores niet zo veel 
verschillen met die van de frequente woorden, omdat informanten die het antwoord niet 
kenden, vaker hij of hem invulden dan in andere gevallen.  Bij de feminiene woorden 
bijvoorbeeld, zijn bij de niet-frequente woorden meer afwijkingen met een masculien 
pronomen terug te vinden dan bij de frequente items.  In het geval van de masculiene 
woorden kan dat natuurlijk een betere score in de hand hebben gewerkt waardoor de niet-
frequente het even goed doen als de frequente. 
 

3.6.3 De feminiene woorden 

 

In de onderstaande tabel wordt duidelijk dat de scores voor de feminiene woorden 
enigszins onstabieler zijn.  In de tabel staan de frequente items koe en kat en de niet-
frequente items slak en zwaluw.   
 
 Kat 

 
hij/hem ZE/HAAR  het 

Koe 
  
hij/hem ZE/HAAR  het 

Slak 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

Zwaluw 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

7j.    4        10/16       2    4       9/16         3   

14-15j.    2         8/16        6    4      11/16        1    9        7/16         0    11      5/16        0 

20-22j.    5        11/16       0    3      13/16        0    5      11/16         0     7      9/16         0 

28-38j.    3        13/16       0    1      15/16        0    3      13/16         0     4     12/16        0 

55-65j.    2        14/16       0    0      16/16        0    0      16/16         0     3     12/16        1 

Totaal   16      56/80       8  12     64/80        4  17     47/64        0   25     38/64      1 

Tabel 3.16  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het feminien genus in de 

categorie [dieren]. 

 
De totaalscore voor de frequente substantieven bedraagt 75.00% of 120 op 160, voor de 
niet-frequente woorden is dat 66.41% of 85 op 128.  Die liggen dus beduidend lager dan 
de resultaten voor de masculiene woorden.  Kat en koe scoren allebei relatief goed: het 
behoud van het grammaticaal genus bedraagt respectievelijk 70.00% of 56 op 80 en 
80.00% of 64 op 80.  Het niet-frequente slak haalt een totaal van 73.43%, bij zwaluw ligt 
dat cijfer iets lager: 59.37%.  Zwaluw lijkt hier dus wat problematischer te zijn. 
 
De verwerving van de frequente items door de jongste groep is met 19 op 32 het beste 
resultaat voor feminiene woorden ten opzichte van de andere categorieën.  Dus net als bij 



64 
 

de masculiene woorden lijkt de categorie [dieren] het snelst verworven te worden.  
Ondanks de relatief snelle verwerving van het grammaticaal genus, lijkt de kennis dan te 
stagneren: de 14- en 15-jarigen halen 31 op 64 met een duidelijk frequentieverschil.  Een 
vergelijking van de oudere groepen wijst erop dat de kennis van het feminien genus 
achteruitgaat: het stabielst is het behoud van het grammaticaal genus bij de oudste groep 
die een totaal van 58 op 64 haalt.  De 28- tot 38-jarigen daarentegen halen 53 op 64, en de 
20- tot 22-jarigen 44 op 64, een duidelijke daling dus. 
 
Voor de feminiene woorden is er maar liefst 70 keer voor een masculien, en 13 keer voor 
een neutraal pronomen gekozen.  Die hoge score voor de masculiene pronomina wijst 
duidelijk op het onstabiele karakter van het feminiene genus.  Voor frequente woorden als 
koe en kat kan dit enigszins alarmerend zijn.  Kat mag dan het hyperoniem zijn voor de 
katachtigen, zowel de mannelijke als de vrouwelijke dieren, het geldt ook als de term voor 
het vrouwelijke dier (in tegenstelling tot kater).  Toch duiden 10 informanten uit de drie 
oudste groepen, het woord als masculien aan, en wordt het door de twee jongste, 
taalverwervende groepen, in 6 gevallen als masculien aangeduid.  Ook koe is de benaming 
voor het vrouwelijke dier (hyperoniem: runderen), hoewel er toch 12 afwijkingen met een 
masculien pronomen voorkomen.  Als voor deze woorden al behoorlijk wat masculiene 
aanduidingen opduiken, bevestigt dit dat het feminiene genus steeds onstabieler wordt.  
Voor slak en zwaluw liggen de kaarten anders, maar zijn de resultaten niet minder 
duidelijk.  De woorden slak en zwaluw worden gebruikt zonder onderscheid tussen 
mannelijk en vrouwelijk: een mannelijke slak of zwaluw is een slak of zwaluw net zoals een 
vrouwelijke slak of zwaluw dat is.  De term is sekseneutraal, dus de keuze voor een 
masculien pronomen kan men hier sneller verwachten dan bij woorden waarvan de 
referent een duidelijk vrouwelijk (biologisch) geslacht heeft.  Dat hier toch ook al 42 keer 
met een masculien pronomen is verwezen, is een veelzeggend resultaat.   
 

3.6.4 De neutrale woorden  

 

Tabel 3.17 schetst een beeld van de resultaten voor de neutrale woorden in de categorie 
[dieren].  Schaap en paard zijn daarbij de frequente items, hert en kuiken de niet-frequente.  
De totaalscores liggen voor dit grammaticaal genus het laagst van alle genera uit deze 
categorie (en ook het laagst van alle neutrale woorden uit andere categorieën): de 
frequente woorden behalen 79 keer op 160, wat neerkomt op 49.37%, nog niet de helft, 
de niet-frequente woorden behouden hun grammaticaal genus in 60.93% of 78 van de 
128 gevallen.  Voor schaap bedraagt de totaalscore 41 op 80, of zo’n 51.25%, paard scoort 
iets minder met 37 antwoorden op 80, of 46.25%.  Het niet-frequente hert haalt evenveel 
als kuiken namelijk 39 op 64 of 60.93%.  
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 Schaap 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Paard 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Hert 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Kuiken 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

7j.     4           6       6/16     5          5        6/16   

14-15j.     5           4       7/16     9          0        7/16     4          3        9/16      3         5        8/16 

20-22j.     4           4       8/16     7          4        5/16     4          1      11/16      3         3      10/16 

28-38j.     3           2     11/16     7          1       8/16     2          7        7/16      4        2       10/16 

55-65j.     0           6     10/16     3          2      11/16     4         0       12/16      0        5       11/16 

Totaal    16          22   42/80    31        12    37/80   14        11     39/64     10       15    39/64 

Tabel 3.17  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het neutraal genus in de 

categorie [dieren]. 

 
De verwerving van de items in deze categorie verloopt duidelijk trager dan de verwerving 
van andere neutrale items, of de verwerving van de niet-neutrale woorden uit deze 
categorie.  De jongste groep behoudt amper in 13 gevallen het grammaticaal genus.  De 
verwerving van het grammaticaal genus lijkt ook verder problematisch te verlopen: de 14- 
en 15-jarigen scoren in totaal 31 op 64, nog steeds niet de helft.  Het behoud van het 
grammaticaal genus blijft hier beperkt, hoewel er bij de volwassenen toch een licht 
stijgende kennis van het woordgeslacht lijkt te zijn.  De 20- tot 22-jarigen hebben een 
totaalscore van 34 op 64, de 28- tot 38-jarigen 36 op 64 en de 55- tot 65-jarigen 44 op 64.   
 
Er is weliswaar een stijgende lijn waar te nemen, toch gedragen de volwassenen zich min 
of meer identiek als de taalverwervers: afwijkingen komen voor bij alle leeftijdsgroepen.  
De afwijkingen omvatten voornamelijk masculiene pronomina: 71 tegenover 60 feminiene 
pronomina.  Toch is die voorkeur sterk afhankelijk van woord tot woord, wat op zich al 
aantoont dat de informanten zich laten leiden door semantiek.  Bij paard en hert lijkt er een 
voorkeur te zijn voor het masculiene pronomen.  Paard is een woord dat voor beide 
geslachten kan worden gebruikt.  Dat er het vaakst voor het masculien pronomen werd 
gekozen wijst erop dat het woord paard mogelijk vaker wordt gebruikt voor het mannelijk 
dier.  Bij hert is dat eveneens het geval, zo vermeldt ook Van Dale: “(in het bijzonder) ben. 
(=benaming) voor het mannetje (dat een gewei draagt) (het wijfje heet ‘hinde’).  Voor 
kuiken en schaap zien we een voorkeur voor de feminiene pronomina.  Hoewel schaap de 
term is voor zowel het mannelijk (ram) als het vrouwelijk (ooi) dier, wordt het, zo ook 
blijkens Van Dale, meer voor het vrouwelijk dier gehanteerd.  Dat er hier dus vaker met 
ze of haar wordt verwezen is niet zo verwonderlijk.  Kuiken is dan weer een term die 
verwijst naar een ‘jong van hoenders en sommige andere vogels’ (cf. Van Dale), maar in 
het bijzonder naar het jong van een kip.  De associatie met het moederdier kip kan hier 
dus een rol hebben gespeeld.  Dat er in de gevallen van schaap en kuiken toch ook 
regelmatig met hij of hem is verwezen, kan duiden op het instabiele karakter van de 
feminiene pronominale verwijzing, ook met betrekking tot ongeslachtelijke woorden als 
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schaap en kuiken.  In elk geval tonen de gegevens dus aan dat de semantiek van het 
substantief van cruciaal belang is voor de pronominale verwijzing. 
 

3.6.5 Conclusies 

 
Uit de voorgaande resultaten is gebleken dat voor de categorie [dieren] een ander patroon 
waarneembaar is dan bij andere categorieën het geval is:  waar doorgaans de neutrale 
woorden de hoogste scores halen, valt op dat dit bij [dieren] niet het geval is.  Hier scoren 
vooral de niet-neutrale woorden het best.  De analyse van de resultaten levert twee 
duidelijke resultaten op, die van belang zijn in het onderzoek naar de veranderingen in het 
Nederlandse genussysteem.   
 
Een eerste belangrijk resultaat betreft de (toenemende) rol die semantiek lijkt te gaan 
spelen.  In de inleiding van dit werk werd er reeds op gewezen dat er een onderscheid kan 
worden gemaakt tussen natuurlijk (ook wel referentieel) geslacht enerzijds, en woordgeslacht 
(ook wel lexicaal geslacht of genus) anderzijds.  Substantieven die dieren aanduiden zorgen 
wat dit betreft voor conflicten tussen dit natuurlijk geslacht en het genus van het 
substantief zelf.  Vooral in gevallen, zoals bij de neutrale items, waar het biologisch 
geslacht en het woordgeslacht verschillen.  De resultaten voor de neutrale woorden tonen 
hier aan dat er in de meeste gevallen gekozen is voor een toekenning op basis van 
natuurlijk geslacht, of dus op basis van semantische eigenschappen.  Terwijl het 
verwijswoord in overeenstemming met het grammaticaal genus het moest zijn, vulden vele 
mensen hij of ze in, omdat een dier nu eenmaal mannelijk of vrouwelijk is.  Het behoud 
van het grammaticaal geslacht neemt dus vooral bij de jongere informanten af en maakt 
plaats voor een verwijzing op basis van natuurlijk geslacht.  
 
Een tweede resultaat betreft de instabiliteit van de feminiene woorden.  Bij de analyse van 
de feminiene woorden is duidelijk geworden dat er een opvallend aandeel masculiene 
pronomina voorkwamen, zelfs bij woorden die een uitsluitend vrouwelijk dier noemen als 
koe.  Dat er voor de ongeslachtelijke woorden, zowel bij feminien als neutraal, zo vaak met 
een masculien pronomen wordt verwezen, kan alleen maar duiden op de toename in het 
gebruik van het masculien pronomen voor dieren.  Dieren zijn hoogst geïndividueerde 
referenten, zodat deze waargenomen tendens aansluit bij wat Audring (2006) opmerkte 
voor het Noord-Nederlands: hoe meer telbaar de referent, hoe vaker de taalgebruiker met 
een masculien pronomen zal verwijzen.  Ook voor de categorie [dieren] is het behoud van 
de verwijzing op basis van feminien woordgeslacht dus niet meer stabiel: de oudste groep 
past het toe in 91% van de gevallen, de groep 20- 22-jarigen maar in 69% van de gevallen 
meer.   
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3.7   De resultaten voor de categorie [collectiva] 
 

De laatste categorie wordt in de volgende paragrafen besproken.  Het gaat om de 
categorie [collectiva], waarvan een algemeen beeld gegeven wordt onder §3.7.1.  De drie 
daaropvolgende paragrafen behandelen de afzonderlijke resultaten van elk woord per 
genus, alsook de afwijkingen van het woordgeslacht.  In een laatste paragraaf zullen tot 
slot een aantal algemene conclusies getrokken worden. 
 

3.7.1 Algemeen overzicht 

 

Grafiek 3.11 geeft een overzicht van het behoud van het grammaticaal genus bij 
collectiva, of dus de mate waarin de verwijzing bij collectiva nog gebaseerd is op 
woordgeslacht.  De resultaten liggen over de hele lijn vrij laag.  De masculiene woorden 
scoren hier het minst goed.   De jongste groep haalt voor de masculiene woorden een 
score van 46.87%.  Dat is na de categorie [concreet telbaar] en de categorie [dieren], het 
beste cijfer dat ze halen voor de masculiene woorden.  Hoewel het cijfer van de jongste 
groep veelbelovend lijkt, doen de 14- en 15-jarigen het met 40.62% minder goed.  Ook 
het behoud van het masculiene genus bij de oudere groepen, is niet zo hoog voor deze 
categorie.  Geen enkele van de oudere groepen slaagt erin het grammaticaal genus van de 
masculiene woorden in meer dan de helft van de gevallen te bewaren.  De 20- tot 22-
jarigen doen dat slechts in 31.25%, de 28- tot 38-jarigen in 40.62% en de 55- tot 65-
jarigen in 37.50% van de gevallen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De feminiene woorden doen het beter.  De verwerving van de feminiene woorden 
verloopt enigszins traag, met 40.62% voor de jongste groep en 37.50% voor de groep 14- 
en 15-jarigen.  Het behoud van het feminiene genus bij de oudere groepen echter is wel 
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Grafiek 3.11 Overzicht van de antwoorden (%) volgens grammaticaal 
genus voor de frequente woorden uit de categorie [collectiva]. 
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relatief goed: de 20- tot 22-jarigen scoren weliswaar slechts 56.25% maar de 28- tot 38-
jarigen behalen met 78.12% een beter resultaat, net als de oudste groep met 68.75%. 

 
Hoewel de neutrale woorden doorgaans de hoogste scores halen, liggen die cijfers hier 
dicht bij de scores voor de feminiene woorden, en lager dan die van de neutrale woorden 
uit andere categorieën (behalve [dieren]).  De jongste groep past het grammaticaal genus 
toe in 12.50% van de gevallen, samen met de score in de categorie [dieren] het laagste 
cijfer en dus de traagste verwerving.  En ook de 14- en 15-jarigen scoren hier evenveel als 
bij de categorie [dieren] het geval was: 43.75%.  Het behoud van het grammaticaal genus 
van de neutrale woorden bij de oudste groepen, ligt wel wat hoger.  De 20- tot 22-jarigen, 
alsook de 55- tot 65-jarigen, scoren 68.75%, de 28- tot 38-jarigen 62.50%.   
  
Grafiek 3.12 geeft een overzicht van de resultaten voor de niet-frequente collectiva.  Van 
een frequentie-effect lijkt hier niet echt sprake: voor de feminiene en neutrale woorden 
halen de niet-frequente woorden zelfs betere resultaten dan hun frequente tegenhangers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Bij de masculiene woorden is het eveneens moeilijk van een frequentie-effect te spreken: 
de 14- en 15-jarigen, alsook de oudste groep, doen het hier beter dan bij de frequente 
woorden, maar voor de twee overige groepen gaat dat niet op.  Bovendien zijn de 
verschillen niet significant.  De 14- en 15-jarigen halen hier een resultaat van 43.75%, nog 
steeds niet de helft.  De 20- tot 22-jarigen boeken met 25.00% een minder goed resultaat 
dan de 31.25% bij de frequente woorden, en ook bij de 28- tot 38-jarigen ligt het behoud 
van het grammaticaal genus iets lager: 34.37%.  De oudste haalt met 40.62% ook niet eens 
de helft. 
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De feminiene substantieven halen hier duidelijk veel betere resultaten.  De 14- en 15-
jarigen halen met 56.25% bijna 20% meer dan bij de frequente woorden.  Het behoud van 
het grammaticaal genus bij de 20- tot 22-jarigen ligt eveneens veel hoger: 84.37% 
tegenover 56.25% bij de frequente.  De 28- en 38-jarigen scoren hier ook 84.37%, iets 
beter dan de 78.12% bij de frequente woorden.  De 55- en 65-jarigen behalen met 96.87% 
bijna de maximumscore en bijna 27% beter dan hun resultaat bij de frequente woorden.   
 
Dat geldt ook voor de neutrale woorden: alle groepen halen betere cijfers voor de niet-
frequente woorden dan voor de frequente.  De 14- en 15-jarigen passen met 56.25% in 
meer dan de helft van de gevallen het grammaticaal genus toe.  De groep 20- tot 22-
jarigen halen met 68.75% een gelijke score voor de frequente en niet-frequente woorden.  
De twee oudste groepen boeken beide een resultaat van 81.25%, beter dan het resultaat 
voor de frequente neutrale woorden, waar ze respectievelijk 62.50% en 68.75% haalden. 
 

3.7.2 De masculiene woorden 

 

De resultaten in onderstaande tabel geven de scores weer voor de collectiva groep, raad 
(frequent),  senaat en vijfling (niet-frequent).  In totaal wordt het grammaticaal genus van de 
frequente woorden behouden in 63 van de 160 gevallen, wat neerkomt op 39.37%.  De 
totaalscore van de niet-frequente masculiene collectiva bedraagt 46 op 128, of 35.93%, 
dus weinig verschil met de frequente woorden.  De verschillen tussen de afzonderlijke 
resultaten zijn vooral bij de niet-frequente woorden groot.  Bij de frequente woorden ligt 
het resultaat van groep, namelijk 30 op 80 of 37.50% in de lijn van het resultaat van raad, 
zijnde 33 op 80 of 41.25%.  De verschillen tussen senaat en vijfling daarentegen, zijn groter: 
ze scoren respectievelijk 19 op 64 of 29.69% en 27 op 64 of 42.19%.   
 
 Groep 

 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Raad 
  
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Senaat 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

Vijfling 
 
HIJ/HEM  ze/haar  het 

7j. 11/16          5         0   4/16         7         5   

14-15j.  6/16         10         0   7/16         7         2   8/16         5         3  6/16          9         1 

20-22j.  4/16         12         0   6/16         9         1   3/16        13        0  5/16          9         2 

28-38j.  7/16           9         0   6/16        10        0  5/16         11        0  6/16          9         1 

55-65j.  2/16         14         0 10/16         6         0  3/16         10        3 10/16         5         1 

Totaal 30/80       50        0 33/80      39         8 19/64      39         6 27/64      32         5 

Tabel 3.18  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het masculien genus in de 

categorie [collectiva]. 
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De jongste groep lijkt het grammaticaal genus van de masculiene collectiva vrij goed te 
verwerven: met 15 op 32 passen ze het grammaticaal woordgeslacht toe in bijna de helft 
van de gevallen.  Die kennis lijkt echter niet toe te nemen bij de 14- en 15-jarigen: zij 
halen 27 op 64.  Het behoud van het grammaticaal genus bij de oudste groepen is 
eveneens vrij laag.  De 20- tot 22-jarigen behouden het woordgeslacht in 18 van de 64 
gevallen.  De 28- tot 38-jarigen doen het niet veel beter met 24 op 64, net als de oudste 
groep met 25 op 64.   
 
Meteen springt ook in het oog dat de scores voor de feminiene pronomina hoger liggen 
dan die voor de masculiene pronomina.  Van de 179 afwijkingen van het grammaticaal 
genus zijn er slechts 19 met een neutraal pronomen, of dus 160 met een feminien 
pronomen, wat meer is dan het totaal van 109 masculiene pronomina.  De verklaring 
hiervoor ligt uiteraard in het dubbelzinnige karakter van collectiva.  Hoewel zij een 
enkelvoudige vorm hebben, staan zij toch voor een samen horende veelheid van 
entiteiten.  De oorzaak waarom informanten zo vaak voor een feminien pronomen kozen 
kan dus liggen in het feit dat het feminien enkelvoudig pronomen overeenkomt met het 
meervoudspronomen (hoewel de congruentie met het werkwoord een meervoudslezing 
bij de subjectspronomina uitsluit).  Daarnaast blijkt ook dat bij verzamelnamen vaak een 
feminien bezittelijk voornaamwoord wordt gebruikt, hoewel de ANS dat afkeurt 
(§3.3.3.6).  Ook dat kan een weerslag hebben op het gebruik van de persoonlijke 
voornaamwoorden.  Dat er zo vaak wordt verwezen met feminiene pronomina wijst er 
hoe dan ook op dat de genusaanduiding hier gebeurd is op basis van semantische, 
conceptuele eigenschappen van de referent en niet op basis van het woordgeslacht.   
 

3.7.3 De feminiene woorden 

 
Tabel 3.19 toont de resultaten voor de feminiene woorden in de categorie collectiva.  Hier 
blijkt er sprake van een omgekeerd frequentieverschil: het zijn niet de frequente items, 
maar net de niet-frequente die iets beter scoren.  De totaalscore voor de frequente items 
bedraagt namelijk 90 op 160, of 56.25%, terwijl die voor de niet-frequente items 103 op 
128 bedraagt, of maar liefst 80.47%.  Politie haalt 46 op 80 of 57.50%, brandweer 44 op 80 
of 55.00%.  De verschillen tussen de afzonderlijke resultaten bij de niet-frequente 
woorden, zijn wel iets groter: het grammaticaal genus van kudde wordt behouden in 55 
van de 64 gevallen, wat overeenkomt met 85.94%, terwijl het behoud van het 
woordgeslacht van kliek 49 op 64 of 76.56% bedraagt. 
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 Politie 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

Brandweer 
  
hij/hem ZE/HAAR  het 

Kudde 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

Kliek 
 
hij/hem ZE/HAAR  het 

7j.  6       6/16        4 4       7/16        5   

14-15j.  9       6/16        1 4       6/16        6 4      10/16        2  3       8/16         5 

20-22j.  4       9/16        3 2       9/16        5 0      14/16        2 3      13/16        0 

28-38j.  1      15/16       0 4      10/16        2 1      15/16        0 3      12/16        1 

55-65j.  4      10/16       2 0      12/16        4 0      16/16        0 0      15/16        1 

Totaal 24      46/80   10 14    44/80     22 5      55/64       4    9     48/64        7     

Tabel 3.19  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het feminien genus in de 

categorie [collectiva]. 

 
De verwerving van de feminiene collectiva verloopt enigszins traag: de jongste groep past 
het grammaticaal genus al toe in 13 van de 32 gevallen, terwijl de 14- en 15-jarigen dat in 
30 van de 64 gevallen.  Het behoud van het woordgeslacht door de oudere groepen is wel 
relatief hoog.  De 20- tot 22-jarigen behouden het genus 45 keer op 64, de 28- tot 38-
jarigen 52 keer op 64 en  de oudste groep 53 keer op 64.  Er is een omgekeerd frequentie-
effect (de niet-frequente woorden scoren beter) bij alle leeftijdsgroepen (behalve uiteraard 
de jongste groep). 
 
In totaal wordt er 95 keer afgeweken van het woordgeslacht waarvan 52 afwijkingen met 
een masculien en 43 met een neutraal pronomen.  Er werden wel 53 afwijkingen gemaakt 
door de taalverwervers.  Naar het frequente politie wordt  bijvoorbeeld 24 keer met een 
masculien pronomen verwezen, zelfs door oudere groepen.  Dat is ook de tendens die bij 
brandweer waargenomen kan worden.  Er wordt toch ook nog 43 keer met een neutraal 
pronomen afgeweken van het grammaticaal woordgeslacht, en dat gebeurt 32 keer bij de 
frequente woorden.  Dat is toch wel een opvallend gegeven, omdat in het geval van 
collectiva die staan voor een groep bezielde referenten, toch verwacht zou kunnen 
worden dat de score voor het net laag zou zijn.  De woorden die als frequente collectiva 
werden opgevraagd, zijn echter niet-telbaar, in tegenstelling tot de niet-frequente 
collectiva.  Mogelijk is dat de reden waarom de score voor het hier opvallend hoog is. 
 

3.7.4 De neutrale woorden 

   
Tabel 3.20 geeft tot slot een overzicht van de scores per item voor de neutrale 
substantieven in de categorie [collectiva].   
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 Leger 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Gezin 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Comité 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

Korps 
 
hij/hem  ze/haar  HET 

7j.     8          5       3/16     4        11       1/16   

14-15j.     4          3       9/16     2          9       5/16      1        3       12/16    6         4          6/16 

20-22j.     1          2      13/16     0          7       9/16      0        4       12/16    0         6        10/16 

28-38j.     0          6      10/16     0          6      10/16      1        2       13/16    0         3        13/16 

55-65j.     1          3      12/16     0          6      10/16      0        2       14/16    1         3        12/16 

Totaal     14       19     47/80     6        39    35/80      2       11    51/64    7        16     41/64 

Tabel 3.20  Overzicht van de antwoorden per opgevraagd woord voor het neutraal genus in de 

categorie [collectiva]. 

 
De frequente woorden leger en gezin zijn samen goed voor een totaalscore van 82 op 160, 
of 51.25%.  De niet-frequente woorden scoren beter met 92 op 128 of 71.87%.  Leger 
haalt in totaal 47 op 80, 58.75%, gezin een pak minder met 35 op 80 of 43.75%.  Comité en 
korps verschillen sterker van elkaar: het behoud van het grammaticaal genus bij comité 
bedraagt 79.69%, of 51 op 64, terwijl dat bij korps 64.06% bedraagt, of 41 op 64. 
 

Met een score van 4 op 32 voor de jongste groep, ligt de verwerving van het neutrale 
genus bij collectiva duidelijk achter op die van het masculien en feminien genus.  De 
groep 14- tot 15-jarigen doet net iets beter met 32 op 64, maar dat is vooral door de score 
van de niet-frequente woorden.  Ook het behoud van het grammaticaal genus bij de 
oudste groepen, vertoont een duidelijk frequentie-effect: de 20- tot 22-jarigen doen het 
nog even goed en halen twee keer 22 op 32, maar de 28- tot 38-jarigen, alsook de 55- tot 
65-jarigen scoren beduidend beter voor de niet-frequente woorden.  De 28- tot 38-jarigen 
scoren 20 op 32 voor de frequente en 26 op 32 voor de niet-frequente woorden, de 55- 
tot 65-jarigen halen 22 op 32 en 26 op 32 voor  respectievelijk de frequente en niet-
frequente woorden. 
 
Ook hier zijn de afwijkingen van het grammaticaal genus voornamelijk verwijzingen met 
een feminien pronomen, namelijk 85 van de 114.  Hoewel de woorden een enkelvoudige 
vorm hebben, hebben ze een meervoudige betekenis.  Mogelijk is dat de reden waarom er 
vaak met ze is verwezen, omdat ze uiteraard ook het meervoudig pronomen is.  Dat wijst 
erop dat de informanten zich bij het invullen van de pronomina, hebben laten leiden door 
de betekeniskenmerken van de woorden in kwestie.   
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3.7.4   Conclusies 

 
Uit de voorgaande resultaten zijn een aantal zaken naar voren gekomen.  Eerst en vooral 
tonen de resultaten van de feminiene collectiva aan dat de feminiene verwijzing in deze 
categorie nog vrij stabiel is.  Daarbovenop komt dat de masculiene en neutrale woorden 
behoorlijk lage scores halen, en veel afwijkingen van het grammaticaal genus vertonen 
met een feminien pronomen.  Dat kan twee oorzaken hebben: ofwel interpreteren de 
taalgebruikers het enkelvoudig feminien pronomen als meervoudspronomen ofwel breidt 
de associatie tussen verzamelnamen en feminiene bezittelijke voornaamwoorden zich uit 
tot persoonlijke voornaamwoorden. Er kan hier hoe dan ook sprake zijn van 
hersemantisering in de richting van het feminien genus.  
 
De cijfers voor leger, gezin en comité zijn interessant, omdat ze gerelateerd kunnen worden 
aan de resultaten van een onderzoek naar de conceptuele profilering van collectiva 
(Joosten et. al. 2007).  Collectiva hebben zowel een ‘conceptual collection level’ (ze 
noemen een geheel), als een ‘conceptual member level’ (ze noemen een verzameling 
bestaand uit meer dan één lid).  Uit het onderzoek is gebleken dat de mate van 
conceptuele profilering daarbij niet altijd gelijklopend is.  Zo zijn er collectiva die vooral 
een meervoudsovereenkomst vertonen, dat wil zeggen dat ze vooral meervouds-
pronomina en meervoudsvormen van het werkwoord oproepen.  Anderzijds zijn er ook 
collectiva die vooral een enkelvoudsovereenkomst vertonen.  De auteurs van het artikel 
maken een onderscheid tussen ‘high plural concord’, ‘medium plural concord’ en ‘low 
plural concord’ om de onderzochte collectiva te rangschikken.  De resultaten, gebaseerd 
op corpusonderzoek, geven aan dat gezin tot de ‘high plural concord’ groep behoort, of 
met andere woorden vooral in de meervoudsbetekenis wordt geïnterpreteerd.  Dit sluit 
aan bij de 33 afwijkingen met ze in bovenstaande tabel.  Tot de ‘medium plural concord’-
groep, behoort onder meer het woord leger (dat hier in 19 gevallen met ze is aangeduid), en 
tot de ‘low plural concord’ onder meer comité (hier 11 keer met ze aangeduid).  Hoewel niet 
met zekerheid kan gezegd worden dat de ze-aanduidingen opgevat zijn als meervoud, zijn 
de resultaten toch frappant genoeg om de door Joosten et al. aangetroffen tendens te 
bevestigen. 

 

3.8   Van grammaticaal naar semantisch systeem 
 
In de voorgaande paragrafen is dieper ingegaan op de resultaten per categorie.  De scores 
voor de afzonderlijke woorden werden geanalyseerd, en de afwijkingen werden beter 
bekeken.  Aan het eind van dit hoofdstuk is het aangewezen om de resultaten nog eens 
samen te voegen om enkele algemenere conclusies te kunnen trekken.  In de eerste 
paragraaf komt het behoud van het grammaticaal genus aan bod, terwijl in paragraaf 3.8.2 
de afwijkingen herbekeken zullen worden om ze semantisch te duiden.  De laatste 
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paragraaf zal nog een licht werpen op overige, niet semantisch gemotiveerde afwijkingen, 
tendensen en waarnemingen met betrekking tot het Nederlandse genussysteem. 
 

3.8.1 Het behoud van grammaticaal genus 
 

3.8.1.1 Overzicht van het totale behoud  
 
In de loop van de vorige paragrafen is duidelijk geworden dat het behoud van 
grammaticaal genus sterk kan uiteenlopen afhankelijk van de categorie waartoe de 
woorden behoren.  Onderstaande tabellen geven een overzicht van het totale behoud van 
genus per categorie.  Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen de taalverwervende 
groepen (de 7-jarigen en 14- en 15-jarigen) en de volwassen taalgebruikers (de 20- tot 22-
jarigen, 28- tot 38-jarigen en de 55- tot 65-jarigen).  
 
Tabel 3.21 laat de resultaten zien van de taalverwervende groepen.  Die liggen over de 
hele lijn lager dan bij de volwassen taalgebruikers (cf. tabel 3.22).  In elf van de 18 gevallen 
liggen de scores onder de 50%, in zes van de 18 gevallen wel boven de 70%.  Er treden 
over nagenoeg de hele lijn significante verschillen op tussen de semantische categorieën 
wat het behoud van het grammaticaal genus per traditioneel geslacht betreft. Alleen bij de 
collectiva ligt de p-waarde hoger dan 0.05 en scoren de drie genera dus even goed/slecht.  
De tabel vertoont opvallend veel parallellen met de tabel van de volwassen taalgebruikers.   
 

 Concreet 

Telbaar 

Concreet 

Niet-

Telbaar 

Abstract 

Telbaar 

Abstract 

Niet-

Telbaar 

Dieren Collectiva 

Masculien 
71.25% 

(57/80)10 

36.46% 

(35/96) 

38.53% 

(37/96) 

45.83% 

(44/96) 

72.92% 

(70/96) 

43.75% 

(42/96) 

Feminien 
46.87% 

(45/96) 

43.75% 

(42/96) 

36.46% 

(35/96) 

35.42% 

(34/96) 

52.08% 

(50/96) 

44.79% 

(43/96) 

Neutraal 
71.87% 

(69/96) 

82.29% 

(79/96) 

71.87% 

(69/96) 

82.29% 

(79/96) 

44.79% 

(43/96) 

37.50% 

(36/96) 

P-waarde < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.542 

   Tabel 3.21  Overzicht van de antwoorden volgens grammaticaal genus per semantische categorie     

   bij de taalverwervers. 

 
Tabel 3.22 geeft een beeld van de mate waarin de volwassen taalgebruikers hun verwijzing 
baseren op grammaticaal genus.  Het behoud van het grammaticaal genus ligt over de hele 
lijn vrij hoog.  In elke semantische categorie behalve [concreet telbaar] treden statistisch 

                                                 
10 De resultaten van het niet-frequente bloesem werden hier niet meegerekend.  Uit §3.2.2 is gebleken dat de 
cijfers voor dit item afweken van het patroon dat bij de overige woorden waar te nemen was.  Het resultaat met 
bloesem is 59 op 96, wat neerkomt op 61.46%. 
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significante verschillen op voor het behoud van het grammaticaal genus tussen de drie 
genera.  De laagste score in de tabel is 56.25%, de overige cijfers liggen doorgaans boven 
de 60% en in acht gevallen boven de 80%.   
 

 Concreet 

Telbaar 

Concreet 

Niet-

Telbaar 

Abstract 

Telbaar 

Abstract 

Niet-

Telbaar 

Dieren Collectiva 

Masculien 
93.05%  

(134/144)11 

59.37% 

(114/192) 

61.46% 

(118/192) 

56.25% 

(108/192) 

88.54% 

(170/192) 

34.89% 

(67/192) 

Feminien 
85.42% 

(164/192) 

73.44% 

(141/192) 

60.94% 

(117/192) 

58.33% 

(112/192) 

70.31% 

(135/192) 

78.12% 

(150/192) 

Neutraal 
89.58% 

(172/192) 

96.35% 

(185/192) 

92.71% 

(178/192) 

97.39% 

(187/192) 

60.42% 

(116/192) 

81.77% 

(157/192) 

P-waarde 0.082 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

   Tabel 3.22  Overzicht van de antwoorden volgens grammaticaal genus per semantische categorie     

   bij de volwassen taalgebruikers. 

 
Niet voor elke categorie scoort elk genus uiteraard even goed, dat is in dit hoofdstuk al 
aan bod gekomen, en daarop  zal verder nog worden op ingegaan.  Zo blijkt onder meer 
dat het neutraal genus overal vrij goed bewaard is, behalve bij de categorie [dieren], dat de 
feminiene woorden het bij de categorie [collectiva] opvallend goed doen, maar voor 
andere categorieën dan weer minder stabiel zijn.  De resultaten kunnen gegroepeerd 
worden als volgt: de categorie [concreet telbaar], de categorie [dieren], de categorie 
[collectiva] en een laatste categorie met woorden die [+abstract] of [-telbaar] zijn.   
 
Bij de categorie [concreet telbaar] valt op dat het feminien genus bij de taalverwervers 
duidelijk veel trager wordt verworven dan de andere genera, maar dat verschil neemt af, 
want bij de volwassen taalgebruikers verschilt het behoud van het feminien genus niet 
veel van de overige genera.  De masculiene en neutrale woorden worden ongeveer even 
snel verworven, maar het behoud van het masculiene genus ligt bij de volwassenen iets 
hoger.  De resultaten van de taalverwervers vertonen een parallel met de scores die De 
Vogelaer (2006) voor de taalverwervende Zuid-Nederlandse kinderen rapporteerde: bij de 
telbare items bedroeg het behoud van het grammaticaal genus bij masculiene woorden 
daar 80.56%, bij de feminiene woorden 36.84% en bij de neutrale woorden 82.56%.  Dat 
patroon is ook hier terug te vinden: opvallend hogere, vergelijkbare resultaten voor het 
masculien en neutraal genus, maar een lage score voor de feminiene woorden.   
 
De categorieën [concreet telbaar], [abstract telbaar] en [abstract niet-telbaar] vertonen 
onmiskenbare parallellen.  Voor de drie categorieën valt het op dat het behoud van het 
                                                 
11 De resultaten van het niet-frequente bloesem werden hier niet meegerekend.  Uit §3.2.2 is gebleken dat de 
cijfers voor dit item afweken van het patroon dat bij de overige woorden waar te nemen was.  Het resultaat met 
bloesem is 146 op 192, wat neerkomt op 76.04%. 



76 
 

grammaticale genus bij de neutrale woorden zowel bij de taalverwervers als de volwassen 
taalgebruikers, veel hoger ligt dan de scores voor de masculiene en feminiene woorden.  
Het gaat hier om woorden die [+abstract] en/of [-telbaar] zijn, waarvoor in de literatuur al 
een aantal gelijklopende bevindingen zijn gerapporteerd.  Zo geeft Siemund (2002) aan 
dat woorden die abstract zijn, en/of niet-telbaar, in onder meer regionale variëteiten van 
het Engels met een neutraal pronomen worden geassocieerd.  Als woorden die abstract 
en/of niet-telbaar zijn in semantische systemen met een neutraal pronomen in verband 
worden gebracht, dan tonen de resultaten in tabel 3.21 en 3.22 aan dat er semantische 
steun is die maakt dat het grammaticaal genus van neutrale woorden zo goed behouden 
wordt.     
 
De categorie [dieren] vertoont een ander patroon: hier zijn het de neutrale woorden die de 
laagste scores halen, zowel bij de volwassenen als bij de taalverwervers.  De feminiene en 
masculiene woorden daarentegen, worden veel sneller verworven dan het geval is bij 
andere categorieën, en worden zeer goed behouden door de volwassen taalgebruikers 
(vooral de masculiene met een score van 88.54%).  Ook voor [dieren] zijn de scores bij de 
taalverwervers zeer goed vergelijkbaar met de resultaten van de studie die De Vogelaer 
(2006) uitvoerde bij taalverwervende kinderen.  Voor bezielde referenten haalden de 
kinderen daar voor het masculien genus 80.59%, voor het feminien 52.78% en voor het 
neutraal 41.28%.  De algemene tendens is dus dezelfde: masculiene woorden die dieren 
aanduiden worden het snelst verworven, gevolgd door de feminiene woorden (hoewel 
toch nog een grote achterstand op de masculiene) en tot slot de neutrale woorden. 
 
Een nog ander patroon vertonen de woorden uit de categorie [collectiva].  Waar bij de 
taalverwervende groepen nauwelijks of weinig verschil waarneembaar is tussen de 
resultaten van de drie genera, hinkt bij de volwassen taalgebruikers het masculien genus 
duidelijk achterop, terwijl feminien en neutraal het ongeveer even goed doen.  Opvallend 
is daarbij ook dat het feminien genus het best wordt behouden in de categorie [collectiva], 
op de categorie [concreet telbaar] na.  Aan de (in)stabiliteit van het feminien genus, wordt 
in de volgende paragraaf aandacht besteed. 
 
Uit de voorgaande alinea’s is gebleken dat bepaalde genera het in bepaalde categorieën erg 
goed doen, zoals de masculiene pronomina voor de categorie [dieren] of de feminiene 
voor de categorie [collectiva].  De snelle verwerving en de hoge scores voor het behoud 
van het grammaticaal genus bij de oudere groepen wijzen in dergelijke gevallen op 
semantische steun.  Daarop zal in §3.8.2 nog uitgebreid verdergegaan worden. 
 

3.8.1.2 Het feminien genus 
 
De resultaten in tabellen 3.21 en 3.22 kunnen iets meer inzicht geven in de mate waarin 
het feminien genus nog stabiel is.  Bij de concreet telbare woorden is duidelijk geworden 
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dat de verwerving ervan trager verloopt dan de verwerving van de andere genera, maar 
dat verschil wordt uiteindelijk in de adolescentie en jonge volwassenheid nog 
teruggedrongen.  Bij de categorieën [abstract telbaar] en [abstract niet-telbaar]  geldt 
ongeveer hetzelfde patroon, en sluiten de feminiene woorden enigszins aan bij de 
masculiene.  In verhouding met de masculiene woorden hinken de feminiene woorden uit 
de genoemde categorieën slechts een paar procent achterop.  De feminiene verwijzing is 
er dus even stabiel (of onstabiel?) als de masculiene. 
 
Bij de categorie [concreet niet-telbaar] valt op dat net het omgekeerde gebeurt: de 
verwerving bij de feminiene items gebeurt iets sneller dan bij de masculiene, en het 
verschil tussen beide genera neemt zelfs toe bij de volwassen taalgebruikers tot een 
significant verschil.  Deze resultaten zijn interessant, omdat net over de categorie 
[concreet niet-telbaar] of stofnamen, een opvallende vaststelling is gedaan.  Van Haeringen 
(1970) wees erop dat in het Noord-Nederlands het feminien genus weliswaar was 
verdwenen voor woorden met niet-bezielde referenten, maar dat de categorie van 
stofnamen daarop een uitzondering vormde.  Stofnamen zouden in het Noord-Nederlands 
langer een feminien genus gehad hebben of zelfs gekregen hebben, en dus verwijzing met 
een feminien pronomen.  Zelfs stofnamen die in het Zuid-Nederlands masculien waren, 
golden in het Noord-Nederlands als feminien. Op de vraag waarom net de categorie 
stofnamen het feminien genus bewaarde, antwoordde Van Haeringen dat deze categorie een 
semantisch duidelijk omlijnde groep is die zich grammaticaal als aparte groep aftekent 
doordat de stofnamen niet-telbare zelfstandigheden noemen en dus niet gepluraliseerd 
kunnen worden, noch met een onbepaald lidwoord kunnen verschijnen (Van Haeringen 
1970).  Dat de scores van de feminiene woorden hier hoger liggen dan die van de 
masculiene woorden, zou kunnen aantonen dat ook in het Zuid-Nederlands de categorie 
[concreet niet-telbaar] het feminiene genus langer zal bewaren dan andere categorieën.  
Dat betekent niet dat er hier sprake zou zijn van een feminiseringstendens want het is 
duidelijk dat hier vooral de neutrale pronomina de hoogste scores halen en er dus als het 
ware neutralisering is, eerder dan feminisering.   
 
In de categorie [dieren] wordt het feminien genus bij de taalverwervers in iets meer dan de 
helft van de gevallen behouden.  Dat stijgt nog, want de volwassen taalgebruikers 
gebruiken het grammaticaal genus in zo’n 70% van de gevallen.  De woorden die tot de 
categorie [collectiva] behoren, vertonen een ander patroon in de overige categorieën.  De 
verwerving van het grammaticaal genus bij de feminiene woorden verloopt ongeveer even 
snel als bij de overige genera, maar bij de volwassen taalgebruikers tekent het feminien 
zich duidelijk af tegenover het masculien.  Bij deze categorie blijkt het feminien genus nog 
vrij goed behouden.    
 
Het feminien genus wordt in de meeste gevallen het traagst verworven maar dat betekent 
niet dat het (in elke categorie) verloren gaat.  Vooral bij de concrete woorden en de 
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collectiva lijkt het feminien genus zich nog goed te kunnen handhaven.  Bij de abstracte 
categorieën staat het feminien genus even stabiel (of onstabiel?) als het masculien genus, 
en is er dus geen opvallend verlies waar te nemen.  De categorie [dieren] toont niet zozeer 
aan dat het feminien genus verloren dreigt te gaan, maar veeleer dat de masculiene 
woorden daar zeer sterk staan.  Over de hele lijn kan dus worden besloten dat het beeld 
van het feminiene genus dat achteruit zou gaan, bijgeschaafd en genuanceerd moet 
worden.  Het totale behoud van het feminien genus gaat weliswaar achteruit, want de 20- 
tot 22-jarigen bijvoorbeeld scoren in totaal 63% voor de feminiene woorden, waar de 
oudste groep, de 55- tot 65-jarigen nog 83% halen, maar het hangt ook sterk af van de 
categorie waartoe de woorden behoren.  Meer over de verschillen tussen de volwassen 
taalgebruikers en het tempo waarmee de veranderingen zich voltrekken,  is terug te 
vinden in §4.2.   
 

3.8.2 Afwijkingen van het grammaticaal genus: semantische tendensen 

 
Een belangrijk punt waarop dit onderzoek een licht kon werpen, is op de mate waarin het 
Zuid-Nederlandse pronominale genus geëvolueerd is van een grammaticaal naar een 
semantisch systeem.  Het oorspronkelijke genussysteem zoals dat in het Middelnederlands 
nog gehanteerd werd, en in talen als het Duits nog steeds wordt toegepast, is een 
genussysteem waarbij elk woord een grammaticaal genus heeft, en de congruentie met 
pronomina, lidwoorden en adjectieven, gebeurt op basis van dit grammaticaal genus.  Het 
pronominale genussysteem zoals dat in het Noord-Nederlands echter gebruikelijk is, is 
een systeem waarbij de syntactische congruentie heeft plaatsgemaakt voor semantische 
congruentie, gebaseerd op de conceptuele eigenschappen van de referent (cf. Audring 
2006).  Om na te gaan in hoeverre het Zuid-Nederlands de ontwikkelingen van het 
Noord-Nederlands volgt, is het dus belangrijk ook na te gaan hoe semantisch het Zuid-
Nederlandse systeem is geworden.  
 
Om dit te onderzoeken, kan het interessant zijn na te gaan welke afwijkingen van het 
grammaticaal genus er doorgaans voorkomen en welke patronen daarin waar te nemen 
zijn.  Onderstaande tabellen geven de totale scores per pronomen voor elke categorie.  De 
cijfers geven aan hoeveel keer er met een masculien, feminien of neutraal pronomen 
verwezen werd, ongeacht of dat in overeenstemming was met het grammaticaal genus van 
de items in kwestie.  Opnieuw werd een onderscheid gemaakt tussen de taalverwervende 
groepen (de 7-jarigen en 14- en 15-jarigen) en de volwassen taalgebruikers (de 20- tot 22-
jarigen, 28- tot 38-jarigen en de 55- tot 65-jarigen). 
 
Bij een toekenning van pronomina op basis van het grammaticaal genus zouden de 
resultaten voor elk genus dezelfde moeten zijn, want er zijn voor elk genus evenveel 
woorden opgevraagd.  Toch is dat niet overal het geval.  Behalve bij de categorie 
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[concreet telbaar] treden overal statistisch significante verschillen op in het aantal 
pronomina per genus. 
 

 Concreet 

Telbaar 

Concreet 

Niet-

Telbaar 

Abstract 

Telbaar 

Abstract 

Niet-

Telbaar 

Dieren Collectiva 

Masculien 
36.81% 

(106/288) 

25.69% 

(74/288) 

19.09% 

(55/288) 

26.04% 

(75/288) 

46.53% 

(134/288) 

33.68% 

(97/288) 

Feminien 
27.08% 

(78/288) 

24.65% 

(71/288) 

25.35% 

(73/288) 

21.52% 

(62/288) 

31.95% 

(92/288) 

42.01% 

(121/288) 

Neutraal 
36.11% 

(104/288) 

49.65% 

(143/288) 

55.55% 

(160/288) 

52.43% 

(151/288) 

21.53% 

(62/288) 

24.31% 

(70/288) 

P-waarde 0.022 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

   Tabel 3.23  Overzicht van de totaalscores van de verschillende pronomina per semantische  

   categorie bij de taalverwervers. 

 
Bij de categorie [concreet telbaar] is die verdeling in verhouding, althans bij de volwassen 
taalgebruikers.  Bij de taalverwervers scoort het feminien genus minder goed maar dat 
verschil verdwijnt in het volwassen taalgebruik.  Hoewel Audring (2006) aangaf dat 
telbare referenten vaak met een masculien pronomen werden aangeduid, komt deze 
tendens hier niet uitgesproken naar voren. 
 

 Concreet 

Telbaar 

Concreet 

Niet-

Telbaar 

Abstract 

Telbaar 

Abstract 

Niet-

Telbaar 

Dieren Collectiva 

Masculien 
31.08% 

(179/576) 

25.69% 

(148/576) 

24.83% 

(143/576) 

25.35% 

(146/576) 

42.88% 

(247/576) 

16.14% 

(93/576) 

Feminien 
36.63% 

(211/576) 

30.90% 

(178/576) 

30.21% 

(174/576) 

31.11% 

(185/576) 

36.80% 

(212/576) 

55.03% 

(317/576) 

Neutraal 
32.29% 

(186/576) 

43.40% 

(250/576) 

44.96% 

(259/576) 

42.53% 

(245/576) 

20.31% 

(117/576) 

28.82% 

(166/576) 

P-waarde 0.110 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

   Tabel 3.24  Overzicht van de totaalscores van de verschillende pronomina per semantische  

   categorie bij de volwassen taalgebruikers. 

 

Bij de categorieën [concreet niet-telbaar], [abstract telbaar] en [abstract niet-telbaar] is die 
verdeling al heel wat minder gelijk.  Opvallend daarbij zijn vooral de hoge scores voor de 
neutrale pronomina.  De taalverwervers kiezen telkens in de helft van de gevallen voor 
een neutraal pronomen om te verwijzen naar woorden die [+abstract] en/of [-telbaar] 
zijn.  Bij de volwassenen nemen die scores nog af, maar toch wordt ook daar in gemiddeld 
43% van de verwijzingen een neutraal pronomen gekozen.  Die tendens sluit aan bij de 
resultaten voor het Engels en voor het Noord-Nederlands.  Siemund (2002) bespreekt 
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variëteiten van het Engels waar naar abstracte of niet-telbare woorden wordt verwezen 
met een neutraal pronomen it en naar concreet telbare referenten met he of him.   Audring 
(2006) toonde voor het Noord-Nederlands aan dat de minst telbare entiteiten vaak een 
neutraal pronomen kregen, ongeacht het woordgeslacht van het substantief waarnaar het 
pronomen verwees.   
 
De tendens die bij de vorige drie categorieën duidelijk werd, valt niet te bespeuren bij de 
categorie [dieren].  Het masculien pronomen scoort bij de taalverwervende groepen met 
46% het hoogst, gevolgd door het feminien met bijna 32%, terwijl het neutraal pronomen 
hier in een goede 21% van de gevallen wordt gekozen.  Het masculien pronomen wordt 
dus duidelijk overgeneraliserend toegepast, en dat blijft ook zo bij de volwassen 
taalgebruikers, met een score van bijna 43% voor het masculien.  Ook het feminien doet 
het beter met bijna 37%. Vooral het neutraal pronomen wordt bij [dieren] dus niet vaak 
gehanteerd, het gaat hier namelijk in grote mate om natuurlijk genus. Dat komt overeen 
met de resultaten die het corpusonderzoek van Audring opleverde.  Het aantal ‘switches’ 
(gevallen waarin het pronomen een ander genus heeft dan zijn antecedent) bij dieren met 
een neutraal woordgeslacht, bedroeg 79% (Audring 2006).  Hier is dat voor de 
taalverwervers zo’n 55% en voor de volwassen taalgebruikers zo’n 40%.  Dat is een pak 
minder, maar het gaat hier uiteraard om Zuid-Nederlandse taalgebruikers, met een goede 
kennis van het oorspronkelijk genussysteem.   
 
De laatste categorie, de [collectiva], vertoont dan weer nog een ander patroon: al bij de 
taalverwervende groepen wordt duidelijk dat het feminien overgegeneraliseerd wordt, met 
een score van 42%.  Die score neemt bij de volwassen taalgebruikers zelfs nog toe: 55%.  
Het masculien pronomen wordt door de taalverwervers nog gekozen in 33% van de 
gevallen, bij de oudere groep is dat maar 16% meer.  De score voor het neutraal 
pronomen neemt wel nog toe: waar het bij de taalverwervers nog 24% scoorde, haalt het 
neutraal bij de volwassen taalgebruikers bijna 29%. 
 
Deze semantische tendensen duiden erop dat ook in het Zuid-Nederlandse systeem 
sprake is van hersemantisering van het pronominale systeem, waarbij de toekenning van het 
pronominaal genus wordt afgestemd op de conceptuele eigenschappen van de referent.   
Entiteiten die niet-telbaar zijn of abstract, worden vaak met een neutraal pronomen 
aangeduid, entiteiten die collectiva aanduiden, krijgen vaak een feminien pronomen en bij 
dieren speelt het natuurlijk geslacht een belangrijke rol.  Dit zijn echter tendensen en 
voorkeuren, wat niet betekent dat het hele Zuid-Nederlandse genussysteem al op deze 
(semantische) patronen berust.   Wel is het zo dat er een duidelijke correlatie is tussen die 
snelle verwerving (en een goed behoud van het grammaticaal genus) en de semantische 
overgeneraliseringen.  Er zijn duidelijke parallellen te trekken tussen de tabellen uit §3.8.1 
en die uit §3.8.2, wat wijst op semantische steun bij de verwerving en het behoud van het 
grammaticaal genus.   
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19%

15%

13%
15%

25%

13%

HIJ/HEM

Concreet Telbaar

Concreet Niet-Telbaar

Abstract Telbaar

Abstract Niet-Telbaar

Dieren

Collectiva

 

3.8.3 Patronen van pronominaal gebruik 

 
Het pronominale systeem ondergaat dus een hersemantisering, ook in het zuiden.  Voor 
het Noord-Nederlands werd die hersemantisering door Audring (2006) uitvoerig 
onderzocht en besproken.  Zij toont aan dat het hedendaagse pronominale systeem een 
andere bezetting heeft dan voorheen het geval was.  Dat impliceert onder meer dat de 
pronomina niet zozeer meer worden gebruikt voor woorden waar ze voorheen op basis 
van syntactische congruentie mee werden gecombineerd, maar dat het gebruik van de 
pronomina is veranderd, gebaseerd op semantische eigenschappen.  De volgende 
taartdiagrammen geven voor het Zuid-Nederlands een overzicht van de totaalscores per 
pronomen (i.e. het totaal aantal keer dat het pronomen werd ingevuld, ongeacht het 
grammaticaal genus van het antecedent).  Indien het pronominale systeem nog 
ongewijzigd zou zijn, en er van hersemantisering geen sprake zou zijn, dan zouden de 
cijfers voor elke categorie dezelfde moeten zijn.  Dat is echter niet het geval.   
 
Het eerste taartdiagram geeft aan hoe het masculien pronomen wordt gehanteerd.  Voor 
abstract telbare items en collectiva, wordt het masculien pronomen het minst gebruikt, 
gevolgd door de domeinen van de abstract niet-telbare en concreet niet-telbare woorden.  
Uit de grafiek blijkt wel duidelijk dat het masculien pronomen nog vaak gehanteerd wordt 
voor concreet telbare woorden en vooral voor dieren.  Waar bij Audring (2006) voor het 
Noord-Nederlands duidelijk naar voren kwam dat het commuun pronomen met concreet 
telbare entiteiten werd geassocieerd, blijkt dat hier niet zo sterk uitgesproken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De hoge score voor de categorie [dieren] kan op verschillende manieren geïnterpreteerd 
worden.  Enerzijds zijn dieren hoogst geïndividueerde referenten, waarvoor Audring 
(2006) voor het Noord-Nederlands een associatie met het masculien pronomen vindt.  
Dan zou de hoge score kunnen verklaard worden als een associatie van het masculien 

Figuur 3.1 Gebruikspatroon van het masculien pronomen 
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pronomen met telbare en hoogst geïndividueerde referenten.  Anderzijds kan de hoge 
score ook opgevat worden als het gevolg van een verwijzing gebaseerd op natuurlijk 
geslacht.  Dieren hebben een natuurlijk geslacht en de ANS laat ook toe te verwijzen naar 
bezielde referenten op basis van dit natuurlijk geslacht, en niet op basis van 
woordgeslacht (ANS §5.1.2.1).  Het masculien pronomen kan dan worden opgevat als het 
ongemarkeerde pronomen voor alle de-woorden die geen seksueel of geslachtelijk 
gekenmerkte referent hebben of wanneer het pronomen (in het geval van vrouwelijke 
dieren) gebruikt wordt in omstandigheden waarin de seksuele of geslachtelijke kenmerken 
van de referenten van ondergeschikt belang zijn, terwijl verwijzing met een feminien 
pronomen een zekere gemarkeerdheid met zich meebrengt (Geeraerts 1992). 
 
De bezetting van de feminiene pronomina verschilt van die van de masculiene 
pronomina.  Het minst wordt het feminien pronomen gebruikt voor woorden die abstract 
of niet-telbaar zijn.  Voor concreet telbare woorden en dieren wordt het vrouwelijk 
pronomen vaker gebruikt, maar het vaakst blijkt het toch bij de collectiva gehanteerd te 
worden.  Dat is een vrij opvallend en nieuw gegeven.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de literatuur is al vaker gewezen op het gebruik van het bezittelijk voornaamwoord haar 
bij collectiva (cf. Geerts 1983), dat zijn oorsprong heeft in het meervoudige haar, het 
Middelnederlandse 3mv.-pronomen dat in het Standaardnederlands door hen/hun is 
vervangen,  maar dat gebruik wordt door de ANS afgekeurd (ANS §3.3.3.6).  Hier blijkt er 
ook bij persoonlijke voornaamwoorden een sterke voorkeur voor het feminien 
pronomen.  Bij de objectsvorm blijkt er maar 52 keer met haar te zijn verwezen (waarvan 
22 keer naar een feminien woord), tegenover 165 keer met ze (waarvan 63 keer naar een 
feminien woord).  Ze is in het Standaardnederlands zowel het pronomen voor de 3e 
persoon enkelvoud (vrouwelijk) als voor de 3e persoon meervoud.  Vermoedelijk heeft die 
ambiguïteit ervoor gezorgd dat ze oververalgemeend wordt naar collectiva.  Het is 
opvallend dat dit gebruik van ze voor collectiva ook voorkomt in subjectsfunctie, terwijl 
de aanwezigheid van een 3enk. flectie-t na het werkwoord daar eigenlijk een lezing uitsluit 

Figuur 3.2 Gebruikspatroon van het feminien pronomen 
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als meervoudspronomen.  Toch hebben de informanten bij de masculiene en neutrale 
woorden maar liefst 261 keer ze ingevuld in subjectsfunctie.  De hersemantisering die 
voor collectiva in de richting van het feminien pronomen loopt, vindt dus haar oorsprong 
in het meervoudige ze12, zoals de verwijzing met het bezittelijke haar afkomstig is van het 
meervoudige haar.   
 
 

Het gebruikspatroon van het neutrale pronomen tot slot, ziet eruit zoals dat op basis van 
alle voorgaande resultaten te verwachten viel.  Het minst vaak wordt het neutraal 
pronomen gebruikt om dieren aan te duiden.  Voor collectieve en concreet telbare 
woorden wordt het neutraal pronomen al iets vaker gebruikt, maar de hoogste 
gebruiksfrequentie van het neutraal pronomen is te vinden bij de abstracte en niet-telbare 
woorden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die tendens is voor het semantische systeem van het Noord-Nederlands voor het eerst 
door Fletcher (1987) aangetoond.  Fletcher somt eigenschappen op die geassocieerd 
worden met commuun genus, en eigenschappen die geassocieerd worden met neutraal 
genus (in een semantisch systeem).  In onderstaande tabel zijn deze terug te vinden, 
waarbij [+e] staat voor niet-neutraal en [-e] voor neutraal genus. 
 

                                                 
12 Er zijn theorieën die ervan uitgaan dat de keuze voor een bepaald genus correleert met de keuze voor een 
bepaalde categoriale betekenis.  Zo zou in het Indo-Europees het masculien genus een singulative quality 
aanduiden, en het feminien genus een collective quality (Lehmann 1958).  Genusopposities zouden dus 
oorspronkelijk een belangrijke betekenis hebben gehad.  Leiss (2000) toont aan dat ook in het Oudhoogduits 
dergelijke categoriale betekenissen voorkwamen: masculien stond voor een telbaar substantief (singulative), 
feminien voor een collectief woord (non-distributive plural) en neutraal voor stofnamen (of mass nouns, no 
access to the category of number).  Het is dus niet uitgesloten dat bepaalde betekenisnoties dus een bepaald 
genus oproepen, en dat dit gegeven al van in het begin (van bij het Indo-Europees) aanwezig was.  Dat er naar 
collectiva zo vaak met een feminien pronomen werd verwezen kan dus een erfenis zijn van vroegere taalstadia 
waarin het feminien genus een collectieve waarde uitdrukte. 

Figuur 3.3 Gebruikspatroon van het neutraal pronomen 
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       Figuur 3.4 Semantic features associated with gender forms (Fletcher 1987). 

 
Tot de eigenschappen die een neutraal pronomen oproepen, horen onder meer mass en 
abstract waardoor het voor semantische systemen te verwachten valt dat het neutraal 
pronomen vooral die domeinen zal innemen waar woorden met die kenmerken toe 
behoren.  Dat het kenmerk animate een niet-neutraal pronomen oproept, verklaart ook 
waarom het neutrale pronomen voor de categorie [dieren] zo laag scoort. 
 
Door de taartdiagrammen wordt de hersemantisering van het pronominale systeem nog 
duidelijker.  Bepaalde pronomina worden overgeneraliserend toegepast in bepaalde 
categorieën, zoals feminiene pronomina in het domein van de collectiva en neutrale 
pronomina in het domein van de abstracte en/of niet-telbare woorden.  Dat betekent 
(voorlopig) niet dat woorden uit deze domeinen enkel met de desbetreffende pronomina 
worden aangeduid, of dat de pronomina geen andere domeinen meer bezetten, het toont 
vooral aan hoe het pronominale genussysteem herschikt wordt.  Deze ontwikkeling is in 
het noordelijk Nederlands al een tijd geleden begonnen en lijkt nu ook in het zuiden te 
zijn ingezet 
 

3.8.4 Overige afwijkingen 
 

In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat er voor de verschillende categorieën 
bepaalde tendensen waar te nemen zijn bij het afwijken van het grammaticaal genus.  Zo 
blijkt er bij de categorie [collectiva] een voorkeur voor het feminien pronomen te zijn.  
Toch is er een (klein) aantal resultaten dat in het geheel niet aan de verwachtingen 
beantwoordt, waar het grammaticaal genus noch de afwijkingen voldeden aan een te 
verwachten patroon.  De vraag is waar deze afwijkingen dan vandaan komen?  Een 
voorbeeld dat in de analyse van de afzonderlijke resultaten al aan bod kwam, is het niet-
frequente bloesem.  Het woord staat in Van Dale gemarkeerd als masculien, en is ook in het 
dialect masculien.  Toch haalt het woord uiteindelijk maar een behoud van grammaticaal 
genus in 14 van de 64 gevallen.  Een mogelijke verklaring zou de associatie met het 
feminiene bloem kunnen zijn.  Bloesems zijn de jonge bloemen van een plant of boom.  
De beide referenten zijn dus verwant.  Maar ook vormelijk lijkt bloesem ook sterk op bloem.  

                                                 
13 Met dit onderscheid bedoelt Fletcher het verschil tussen woorden als soort (neutraal genus want general) en graansoort 
(commuun genus want specific). 
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Mogelijk heeft deze verwantschap de informanten beïnvloed waardoor zij het masculiene 
bloesem als feminien hebben aangeduid (zie ook §3.2.2). 
 
Dergelijke ad hoc verklaringen kunnen soms vergezocht lijken, maar zijn daarom niet 
minder plausibel.  Het toekennen van grammaticaal genus berust lang niet altijd op 
eenvoudige regels.  In de literatuur heeft men het wel eens over crazy rules of regels “that 
lack grounding in the semantic core of gender” (Enger 2006), zoals de regel dat alle 
woorden die zuivelproducten benoemen masculien zijn in het Noors (Trosterud 2001), of 
dat woorden die alcoholische dranken benoemen masculien zijn in het Duits (Köpcke & 
Zubin 1996).  Dat soort regels is semantisch gemotiveerd, maar arbitrair ten opzichte van 
de semantiek voor genus.  Door Enger (2006) werd geredeneerd dat deze ook als 
mogelijke regels van het genussysteem moeten aanvaard worden, zoals andere regels.   
 
De associatieve strategie die voor bloesem vermoedelijk werd toegepast, wijst op 
onzekerheid bij de taalgebruiker (zie ook Mills 1986).  Andere indicaties van onzekerheid 
bij taalgebruikers zijn het herhalen van het substantief om de pronomenkeuze uit te 
stellen, of het gebruiken van een aanwijzend voornaamwoord waar dat, wat de 
informatiestructuur betreft, niet op zijn plaats is (Audring 2006).  Die laatste strategie 
werd ook waargenomen door Hoppenbrouwers in zijn onderzoek naar genus in een 
Brabants regiolect (Hoppenbrouwers 1983) en ook in dit onderzoek werd door de 
informanten meermaals de vraag gesteld of die ook mocht ingevuld worden, omdat dit 
soms gemakkelijker ging en ze geen onderscheid hoefden te maken tussen masculien en 
feminien.  Ook de ANS vermeldt deze strategie: “In plaats van de persoonlijke 
voornaamwoorden hij en zij/ze kan men vaak het aanwijzend voornaamwoord die 
gebruiken, dat naar mannelijke én vrouwelijke substantieven kan verwijzen.  Bij twijfel 
omtrent het genus van een woord kan dit als vermijdingsstrategie dienen.  Deze manier 
van verwijzen is echter niet altijd mogelijk.” (ANS §3.3.3.6).  
 
Hoewel er dus bepaalde strategieën ten grondslag kunnen liggen aan schijnbaar vreemde 
afwijkingen, kan niet voor elke afwijking een plausibele verklaring gegeven worden.  Het 
is niet duidelijk wat die afwijkingen veroorzaakt.  Mogelijk zijn ze een afspiegeling van de 
talige werkelijkheid, en is er in die talige werkelijkheid ook willekeurige variatie.  Er is 
weliswaar variatie die niet verklaard kan worden, maar die variatie zit mogelijk al in het 
systeem zelf.  Het kan ook gaan om afwijkingen die veroorzaakt worden door de 
testsituatie.  De informanten worden ondervraagd naar hun kennis van het 
woordgeslacht, maar krijgen slechts een beperkt aantal antwoorden.  Een mogelijke 
strategie om onzekerheid te maskeren kan de verwijzing met die zijn, maar deze optie 
werd bewust uitgesloten.  Bovendien krijgt de interviewer het gevoel aartsmoeilijke vragen 
te stellen, een ervaring die ook door Hoppenbrouwers werd beschreven: “ De interviewer, 
althans zo overkwam het mij, voelt zich voortdurend als de examinator die zich afvraagt 
of hij zulke lastige vragen wel mag stellen.” (Hoppenbrouwers 1983).  In een testsituatie 
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waarin de taalgebruiker introspectief moet nadenken over taal, geconfronteerd wordt met 
een beperkt aantal antwoordmogelijkheden en bovendien zeer gemotiveerd is om een 
goed resultaat te halen, kan een en ander wel voor onverwachte afwijkingen zorgen.  De 
afwijkingen waarvoor geen verklaring kon gevonden worden zijn evenwel zeldzaam en ze 
hoeven hoe dan ook niet als problematisch beschouwd te worden.
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4 Wie verandert genus?  Een scenario voor taalverandering 
 
 
De analyse van de resultaten in hoofdstuk 3 maken duidelijk dat ook het Zuid-
Nederlandse grammaticale genussysteem aan erosie onderhevig is.  De waargenomen 
variatie is een indicatie van taalverandering, meer bepaald van ontwikkelingen die al elders 
werden waargenomen (het Noord-Nederlands cf. onder meer Van Haeringen 1954, 
Geerts 1968, Hoppenbrouwers 1983, Audring 2006 en het Engels cf. Mills 1986).  Het is 
dan ook interessant dieper in te gaan op het proces van taalverandering, en welke 
inzichten dat kan bijbrengen in de verworven resultaten.  Dit zal dan ook het onderwerp 
zijn van dit vierde hoofdstuk. 
 

4.1 Twee types taalverandering 

 
Talen veranderen haast voortdurend.  Alleen is de vraag daarbij hoe nu precies de taal 
verandert.  Wie is verantwoordelijk voor een bepaalde evolutie, een bepaalde tendens?  
Wie zet iets in beweging?  Welke mechanismen van taalverandering zijn er?  In de 
sociolinguïstiek bestaan er onder meer twee modellen, die door Labov in het leven 
werden geroepen, en die een beeld schetsen van mogelijke taalveranderingsprocessen.  
Een eerste type is de zogenaamde change from below (the level of social awareness), een ander 
type is de change from above (the level of social awareness).  In wat volgt zal op deze beide types 
worden ingegaan.   
 

4.1.1 Change from below 
 
Met een change from below the level of social awereness doelt Labov op een verandering die zich 
in sociaal opzicht ongemerkt voltrekt, dat wil zeggen dat de sprekers zich niet bewust zijn 
van de taalverandering.  Het gaat daarbij om een natuurlijke taalverandering, los van 
sociaal-culturele oorzaken (Labov 1994).  Labov gaat ervan uit dat verspreiding gebeurt 
via het transmissieproces: wanneer de overdracht van volwassenen op taalgebruikers 
imperfect gebeurt, kan de variatie zich via een proces van incrementatie verbreiden over 
de taalgemeenschap en een toenemend bereik ontwikkelen (Labov 2007).  Incrementatie 
is een zeer geleidelijk proces dat begint met het trouw overdragen van het volwassen 
taalsysteem, inclusief de variabele elementen met hun linguïstische en sociale beperkingen.  
Via de taalverwervers nemen de variabele elementen toe,  waardoor de frequentie van de 
innovatieve variabelen toeneemt en het bereik van de traditionele variabele wordt 
ingeperkt: een incrementeel proces (Labov 2007).  Zo ontstaan er “incremental 
frequencies in the use of the innovative variant” (Chambers 1995) in de hele 
taalgemeenschap, waarbij die nieuwe varianten elke generatie toenemen (vandaar ook wel 
generational change (Labov 1994)).  Die variabele elementen, die bij de transmissie dus 
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enigszins aanwezig moeten zijn, ontstaan door ambiguïteit (niet noodzakelijk 
ondoorzichtig) aan de oppervlaktestructuren: bepaalde oppervlaktemanifestaties van een 
constructie die de mogelijkheid tot meerdere analyses open laten (Harris & Campbell 
1995).  Zo zou de overgang van niet-neutrale naar neutrale pronomina voor niet-bezielde 
referenten in het Oud- en Middenengels, het gevolg zijn van het ambigue gebruik van de 
pronomina his en him, die zowel als masculiene dan als neutrale pronomina 
geïnterpreteerd kunnen worden (Curzan 2003).   
 

4.1.2 Change from above 
 
Change from above the level of social awareness is een proces van een heel andere aard.  Het is 
een taalveranderingsproces dat veel bewuster plaatsgrijpt (above the level of social 
awareness): taalgebruikers kiezen weloverwogen voor een bepaalde variant die meestal de 
prestigevariant is.  Het gaat dan ook niet om natuurlijke veranderingen, maar veeleer om 
veranderingen die berusten op sociaal-culturele factoren.  Er is dus een normatieve 
waarde aan verbonden.  De veranderingen zetten zich verder door een diffusieproces: ze 
worden geïntroduceerd door een bepaalde sociale groep (die zich bewust is van de norm) 
in een bepaalde situatie (eerst in zogenaamde careful speech14) en verbreiden zich zo 
(geleidelijk aan) over de taalgemeenschap.  Vandaar dat ook wel wordt aangenomen dat 
het veranderingen zijn die vanuit de hogere sociale klassen ontstaan, al hoeft dat niet per 
se het geval te zijn (Labov 1966).  Dit soort veranderingen wordt ook wel eens een 
communal change genoemd: zowel het taalgebruik van het individu als dat van de 
taalgemeenschap verandert (Labov 1994), in tegenstelling tot een change from below waar de 
veranderingen toenemen per generatie, en het taalgebruik van de gemeenschap dus veel 
trager verandert.  Via een diffusieproces worden vooral oppervlakkige elementen 
overgenomen (en aangeleerd), want het tempo en de accuraatheid waarmee volwassenen 
elementen opnemen in hun taalgebruik liggen veel lager dan bij kinderen het geval is 
(Labov 2007).  Elementen die via een change from above in het taalgebruik terechtkomen, 
worden niet altijd geïntegreerd in het taalsysteem, maar zorgen vaak voor een nieuwe 
variant die naast de oude variant blijft bestaan. 
 

4.1.3 Hersemantisering: transmissie of diffusie? 
 
Wanneer variatie optreedt in een taal, kan deze variatie wijzen op een taalverandering.  
Wel is het zo dat “not all variability and heterogeneity in language structure involves 
change; but all change involves variability and heterogeneity” (Weinreich, Labov and 
Herzog 1968).  De variatie die in hoofdstuk 3 werd waargenomen, duidt wel degelijk op 
een verandering.  De vraag is natuurlijk welke mechanismen van taalverandering hier aan 
het werk zijn.  Gaat het om een change from above dan wel om een change from below?  
                                                 
14 Dat is althans het typische geval.  Veranderingen kunnen ook door covert prestige vanuit de onderlaag 
verspreid worden. 
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Daarom is het belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen beide processen.  Bij 
een change from below verloopt de verandering via een transmissieproces, bij een change from 
above via een proces van diffusie.  In theorie zijn beide mogelijk: als de veranderingen 
zouden verlopen via een transmissieproces, zou dat wijzen op onafhankelijke processen in 
het Zuiden.  Indien dat niet het geval zou zijn, en de veranderingen zich doorzetten via 
diffusie, dan wijst dat op invloed van het noordelijk standaardtaalgebruik.   
 
Er zijn vier verschillen tussen beide veranderingsmechanismen die relevant zijn voor de 
data uit dit onderzoek.  Ten eerste is de manier waarop de veranderingen worden 
doorgegeven bij beide processen verschillend.  Transmissie en diffusie impliceren een heel 
andere manier waarop (elementen van) taal aangeleerd wordt.  Transmissie is het product 
van taalverwerving bij jonge kinderen, terwijl diffusie vooral het gevolg is van taalcontact 
tussen volwassen taalgebruikers.  Ook is de aard van het veranderingsproces verschillend 
bij een change from below en een change from above.  In het eerste geval gaat het om een 
natuurlijk veranderingsproces, dat taalintern gestuurd wordt, en berust op linguïstische 
conditionering.  Dergelijke veranderingen zijn dan ook vaak taaluniverseel.  Dat is een 
tweede verschil tussen beide taalveranderingsmechanismen.  Een derde verschil sluit 
daarbij aan: bij een change from above gaan de taalgebruikers veel bewuster om met normen, 
wat spontane taalontwikkelingen remt en prestigegebonden veranderingen teweegbrengt, 
die vanuit linguïstisch oogpunt eigenlijk willekeurig zijn (of een bepaalde variant prestige 
geniet is immers geen linguïstische maar sociale kwestie).  Bepaalde (groepen) 
taalgebruikers kiezen bewust voor een bepaalde variant, die meestal de prestigevariant is 
en die ze in formele(re) situaties gebruiken, met als gevolg dat er vaak hypercorrectie 
optreedt en stereotypische varianten ontstaan (Labov 2001).  Ten vierde speelt ook 
frequentie een belangrijke rol in deze beide processen, maar op een verschillende manier.  
Elementen die zeer frequent zijn, en waar de kinderen vaak mee in contact komen, zullen 
door kinderen het eerst worden verworven en het minst vatbaar zijn voor veranderingen. 
Onderzoek naar de verleden tijd van werkwoorden bijvoorbeeld, heeft aangetoond dat bij 
onregelmatige vervoegingen (de ‘sterke’ werkwoorden), de vervoeging van de 
hoogfrequente woorden beter behouden wordt dan die van de laagfrequente (Van Santen 
1997).   Bij een change from above is dat net omgekeerd.  Daar zullen vooral de meest 
frequente items vatbaarder zijn voor veranderingen (cf. ook de hypothese van Geeraerts 
1992 met betrekking tot masculiniseringsparameters).   
 
Concreet zullen in de rest van dit hoofdstuk de volgende vier factoren onderzocht 
worden.  Eerst en vooral de factor leeftijd (§4.2): een groot verschil tussen een change from 
below, die verloopt via transmissie, en een change from above, die verloopt via diffusie, is de 
leeftijd van de agenten van taalverandering: taalverwervers of volwassen taalgebruikers.  
Aangezien in dit onderzoek beide aan bod kwamen, biedt het de mogelijkheid deze 
parameter opnieuw te bekijken vanuit het perspectief van taalverandering.  Een tweede 
factor is linguïstische conditionering (§4.3): een change from below impliceert een natuurlijke 
taalverandering, die gestuurd wordt vanuit het taalsysteem zelf.  Als er voor de 
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waargenomen variatie taalinterne motiveringen te vinden zijn, ondersteunt dit een change 
from below.  Is dat niet het geval, en blijkt een sociaalpsychologische parameter als prestige 
(§4.4) invloed te hebben, dan wijst dat in de richting van een change from above.  Een laatste 
parameter tot slot is frequentie (§4.5): als de ontwikkelingen onbewust gebeuren, is het 
waarschijnlijk dat de frequente woorden het minst veranderingen ondergaan, terwijl bij 
een bewust veranderingsproces de frequente woorden net het meest vatbaar zullen zijn.  
 

4.2 Leeftijd 
 

4.2.1 De actuation van hersemantisering: een verwerversfout? 

 
Is het mogelijk dat imperfecte taaloverdracht innovaties teweegbrengt?  Want hoe en 
wanneer verandert taal precies?  Op welk moment worden innovaties geïntroduceerd en 
waarom juist op dat moment? Dit probleem, werd door Weinreich, Labov en Herzog 
(1968) als het actuation problem gedefinieerd en behoort tot een aantal fundamentele vragen 
waarop elke theorie over taalverandering een antwoord zou moeten geven.  Het is echter 
een moeilijk te beantwoorden vraag, want ze is nooit puur linguïstisch.  De vraag naar het 
ontstaan van veranderingen impliceert namelijk ook menselijke perceptie en redenering 
(Anttila 1972). 
 
De uitgevoerde studie werd uitgevoerd in schijnbare tijd, wat een beeld oplevert van een 
change in progress. Uitgaand van de hypothese dat het taalgebruik vanaf 20-jarige leeftijd niet 
(of bijna niet) meer verandert, reflecteert het taalgebruik van een 65-jarige dat van 45 jaar 
geleden.  Dat betekent dat indien het taalgebruik van een oude(re) informant een bepaalde 
variatie niet vertoont, die variatie er toen nog niet was.  Toegepast op de data die hier 
voor handen zijn, geldt dus het volgende: indien het taalgebruik van de 55- tot 65-jarigen 
(de oudste groep informanten die in deze enquête werd opgenomen) de pronominale 
verwijzing nog consequent baseert op het grammaticaal genus, betekent dit dat 35 tot 45 
jaar geleden die ontwikkeling nog niet begonnen was.  De semantische tendensen die in 
hoofdstuk 3 duidelijk werden, bleken echter ook al in een zekere mate bij de oudste groep 
aanwezig te zijn.  Daaruit kan afgeleid worden dat de ontwikkelingen in het Zuid-
Nederlandse pronominale systeem, al minstens 35 tot 45 jaar oud zijn. Hoewel de scores 
imperfect zijn (zo halen de oudste informanten ‘maar’ een gemiddelde score van 64.33% 
voor het masculien genus en 83.08% voor het feminien en 87.25% voor het neutraal), 
hoeft dat niet noodzakelijk te impliceren dat hun kennis van het grammaticaal genus 
achteruitgaat.  Het is immers mogelijk dat informanten ook in stabiele genussystemen 
nooit meer dan 80% verwijzingen vertonen volgens het grammaticale genus. Door 
Curzan (2003) werd aangetoond dat voor het Oudengelse genussysteem, waarbij 
verondersteld wordt dat de pronominale verwijzing nog berustte op grammaticaal genus, 
die overeenkomst ongeveer 80% bedroeg (voor masculien en feminien).  Dat betekent dat 
gedurende de hele periode van het Oudengels, het genussysteem wel stabiel was, maar de 
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grammaticale overeenkomst tussen pronomen en antecedent nergens perfect was.  Door 
het bevragen van oudere informanten dan de in dit onderzoek opgenomen informanten, 
zou duidelijker kunnen worden of hun scores stabiel dan wel hoger liggen dan die van de 
55- tot 65-jarigen.  Het is voorlopig dan ook niet duidelijk wanneer (en waarom net op dat 
moment en die plaats) de veranderingen in het Zuid-Nederlandse genussysteem ontstaan 
zijn.   
 

4.2.2 Incrementatie 
 
Het blijft voorlopig nog gissen naar hoe en wanneer de hersemantisering van het 
pronominale genus ontstaan is, maar welke leeftijd speelt bij het doorzetten (of 
incrementatie) van taalveranderingen een belangrijke rol?  Sommige taalkundigen gaan 
ervan uit dat het voornamelijk kinderen zijn (onder meer Labov (2007)). Om inzicht te 
krijgen in de aard van het veranderingsmechanisme, is het nuttig om na te gaan hoe de 
verschillende leeftijden scoren.  Een veranderingsproces dat verloopt via transmissie 
impliceert namelijk dat kinderen taal veranderen, terwijl veranderingen die zich 
verspreiden via diffusie door volwassen taalgebruikers worden bevorderd.   
 
Een change from below die via een transmissieproces verloopt, neemt blijkens Labov (2007) 
incrementeel toe.  Dat betekent dat bij elke generatie de veranderingen verder gevorderd 
zouden zijn.  Grafiek 4.1 laat zien dat de kennis van het grammaticaal genus inderdaad 
afneemt met leeftijd.  De grafiek wijst ook op het belang van taalverwerving: de scores 
nemen zeer sterk toe van 7-jarige naar 20-jarige leeftijd, waarna het tempo duidelijk zakt.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
De vraag blijft natuurlijk bij wie die veranderingen zich het sterkst doorzetten.  In dit 
onderzoek werden ook taalverwervers betrokken: 7-jarigen, en ook 14- en 15-jarigen.  
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Grafiek 4.1 Behoud van het grammaticaal genus (%) bij de verschillende         
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Labov (2007) stelt als grens voor de kritische periode van taalverwerving 17 jaar, wat 
maakt dat de 14- en 15-jarigen dus zeker nog als taalverwervers kunnen beschouwd 
worden.  Een overzicht van het behoud van het grammaticaal genus, in vergelijking met 
de volwassen taalgebruikers, is terug te vinden in bovenstaande grafiek.  De grafiek toont 
een duidelijke correlatie tussen het behoud van het grammaticaal genus en leeftijd aan.  
Op 7-jarige leeftijd is de verwerving van het grammaticaal genus nog niet voltooid, maar 
de kennis van het grammaticaal genus neemt wel degelijk nog toe na die leeftijd.   
 
Om meer duidelijkheid te krijgen over de mate waarin de afwijkingen die zij maken nog 
afnemen, zou een real time onderzoek bijzonder nuttig zijn.  Omdat het om taalverwervers 
gaat, mag niet zomaar worden aangenomen dat de scores die zij halen, niet meer zullen 
veranderen.  Jonge taalverwervers zouden eerst een aantal semantische principes 
verwerven, zoals de natural gender rule om dan via een “extensive experience with a large 
variety of words” (De Houwer 1987) het genus te verwerven van woorden die niet aan 
een semantisch principe beantwoorden maar hun genus enigszins arbitrair kregen 
toegekend.  Dat betekent ook dat het heel lang duurt vooraleer het genus van alle 
woorden is verworven (De Houwer 1987), en het is uitgesloten dan 7-jarige kinderen, 
zelfs ook 14- en 15-jarige jongeren al het hele lexicon van een taal hebben verworven.  
Een vergelijking met de derde leeftijd, de 20- tot 22-jarigen die uiteindelijk slechts 8 jaar 
ouder zijn dan de tweede leeftijd, doet bovendien vermoeden dat die resultaten voor het 
behoud van het grammaticaal genus nog zullen of kunnen toenemen.  De taalverwervers 
zijn hier de agenten van taalverandering: de verandering bestaat erin dat verwerversfouten 
worden doorgezet tot de volwassenheid.  Het is verder ook erg onwaarschijnlijk dat 7-
jarigen blootstaan aan invloed van de noordelijke standaardtaal. 
 

4.2.3 Tempo van de veranderingen 
 
In een onderzoek met schijnbare tijd levert de vergelijking van een oude met een jonge 
groep een beeld op van de mate waarin de veranderingen al gevorderd zijn, dus van het 
tempo waarmee de verandering zich doorzet.  Uit het onderzoek van Hoppenbrouwers 
(1983) naar genus in een Brabants regiolect, is gebleken dat de ontwikkelingen zich daar 
heel snel verspreiden.  Uit zijn diagram (zie §4.4) blijkt duidelijk dat het behoud van het 
feminien genus sterk afneemt met leeftijd (over de correlatie met sekse zal verderop nog 
worden teruggekomen).  Waar de oudste groep nog een score van 100 haalt, is dat bij de 
18- tot 27-jarigen gemiddeld 34 (mannen en vrouwen).  Zo’n vaart loopt het echter niet in 
het zuidelijk Nederlands15.  Figuur 4.1 gaf een overzicht van het totale behoud van het 
grammaticaal genus voor alle leeftijden.  De ontwikkelingen die werden waargenomen, 
met name hersemantisering van het pronominale systeem, impliceren dat het behoud van 

                                                 
15 Het tempo ligt bovendien niet overal zo hoog in het Noord-Nederlands: Vousten (1995) toont voor het dialect 
van Nederlands Limburg aan dat de afname van het grammaticaal genus daar veel minder snel verloopt dan bij 
Hoppenbrouwers. 
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het grammaticaal genus enigszins achteruitgaat en, als die hersemantisering zoals in het 
noordelijk Nederlands een tweedeling omvat, dat vooral het feminien genus daar sterk 
onder te lijden heeft.  En dat is ook wat de grafiek laat zien.  Waar de oudste groep bij 
feminiene woorden de verwijzing in 83.08% van de gevallen baseert op het 
woordgeslacht, doet de groep 20- tot 22-jarigen dat in 63.54% van de gevallen, een 
statistisch zeer significant verschil (p = 0.002).  Voor de masculiene woorden is er toch 
ook een lichte daling: 64.33% tegenover 56.00%, wat een statistische tendens is (p = 
0.059).  Voor de neutrale woorden is de score enigszins stabiel, met 87.25% voor de 
oudste groep en 83.08% voor de 20- tot 22-jarigen, wat geen significant verschil (p = 
0.227) is.  Het trage tempo waarmee de veranderingen zich doorzetten, ondersteunt het 
idee dat er hier een transmissieproces plaatsvindt.  Op de aard van de Noord-Brabantse 
verschuivingen, die duidelijk verschillend zijn, wordt verderop ingegaan (§4.4). 
 

4.3 Linguïstische conditionering 
 
Een tweede parameter die transmissie van diffusie onderscheidt, is de linguïstische 
conditionering.  Bij transmissie wordt de verandering als het ware gestuurd en gesteund 
door het taalsysteem zelf.  Men spreekt daarom ook wel van natuurlijke veranderingen.  
Diffusie daarentegen, is vaak niet als een natuurlijke verandering te beschouwen, maar is 
veeleer het gevolg van andere parameters als prestige en vertoont parallellen met sociale 
kenmerken van de taalgebruikers of extralinguïstische factoren. Zo zou de opkomst van 
hun als subject in het Noord-Nederlands, een zeker prestige genieten, en het opkomend 
gebruik van hun zou het gevolg zijn van een samenspel van taalinterne maar ook 
taalexterne factoren (cf. Van Hout 2003). 
 
Om uit te maken of de veranderingen die in dit onderzoek werden waargenomen, het 
gevolg zijn van een transmissieproces dan wel van een diffusieproces, moet er dieper 
worden ingegaan op de aard van de veranderingen.  Uit wat volgt zal blijken dat de 
veranderingen in het genussysteem natuurlijke ontwikkelingen zijn, die ook in andere 
talen worden waargenomen.  Argumenten voor een natuurlijke ontwikkelingen zijn terug 
te vinden in de volgende paragrafen.  In §4.3.1 zal aangetoond worden dat semantische 
motieven ten grondslag liggen aan de waargenomen ontwikkelingen.  Het beperkte bereik 
van de veranderingen zal in §4.3.2 aan bod komen.  Dat de ontwikkelingen natuurlijk zijn 
omdat er parallellen zijn terug te vinden in andere talen, wordt in §4.3.3 behandeld.  In 
een laatste paragraaf zal tot slot worden geargumenteerd dat de oorzaak telkens van een 
vergelijkbare aard is, zijnde deflexie (§4.3.4). 
 

4.3.1 Universeel semantische factoren 

 
Onderzoek voor het Noord-Nederlands heeft uitgewezen dat er semantische parameters 
belangrijke invloed uitoefenen op de aard van de pronominale verwijzing.  Die berust op 
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de graad van individuering van de referent (Audring 2006), waarbij telbare woorden 
vooral een masculien pronomen krijgen, en niet-telbare woorden vooral een neutraal 
pronomen.  Dat gegeven is op zich niet nieuw, want Siemund (2002) bespreekt 
vergelijkbare systemen in regionale variëteiten van het Engels.  In die variëteiten worden 
abstracte woorden vooral met een neutraal pronomen aangeduid, net als concreet niet-
telbare woorden, terwijl er naar concreet telbare woorden vooral met een niet-neutraal 
pronomen wordt verwezen. Voorbeelden daarvan zijn (uit het zuidwesten van Engeland): 
 

(22) Thick farm on’t suit me, he’s purty near all plough-land; 
(23) That there beef’s to gross, our vokes ‘ont ate it. 

 
Wanneer, door onder meer dialectverlies en daarmee gepaard gaande deflexie, een 
houvast voor het herkennen van woordgeslacht verloren gaat16, wordt het voor de 
taalgebruiker moeilijker om ook de pronominale aanduiding nog af te stemmen op 
grammaticaal genus.  Uit onderzoek voor onder meer het Engels en het Noord-
Nederlands, is gebleken dat taalgebruikers zich dan richten op de semantiek van de 
woorden.  Met andere woorden, het gaat om een verandering die gestuurd wordt vanuit 
het taalsysteem zelf.  En dat is ook voor het Zuid-Nederlands het geval.  Hoewel de 
pronominale verwijzing er nog grotendeels steunt op het grammaticaal genus, valt toch op 
dat bepaald generaliseringen opduiken die ook elders in de literatuur werden vermeld.  
Onderstaande grafiek geeft de totaalscores voor elk pronomen in elke categorie.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
16 Zo kan het adnominaal samenvallen van het masculien en feminien genus gezien worden als het gevolg van de 
deflexie van adnominale elementen.  De suffixen die het masculien en feminien genus markeren aan lidwoorden 
en adjectieven, hebben namelijk de neiging verloren te gaan in heel wat variëteiten van het Nederlands 
(Taeldeman 1980). 
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Grafiek 4.2 toont aan dat woorden die [+abstract] of [-telbaar] zijn, het vaakst met een 
neutraal pronomen worden aangeduid.  Dit bevestigt de tendens die door Siemund en 
ook Audring werd waargenomen.  Voor [dieren] is er een opvallende voorkeur voor het 
masculien pronomen, maar dieren zijn hoogst geïndividualiseerd en dus is die associatie 
niet geheel onverwacht (cf. ook Audring).  Voor de collectiva zijn de feminiene 
verwijzingen duidelijk in de meerderheid, wat mogelijk te maken heeft met het 
meervoudige karakter van deze woorden en de homonymie tussen vrouwelijke en 
meervoudige pronomina (cf. §3.7.5). 
 
De informanten hebben zich dus duidelijk laten leiden door de semantiek van de 
woorden.  Dat proces wordt gestuurd door factoren uit het taalsysteem zelf, namelijk 
betekeniskenmerken van de woorden, en sommige van die betekeniskenmerken zijn zelfs 
(bijna) universeel in genussystemen (tenminste voor zover die zelf universeel kunnen 
genoemd worden (cf. WALS)).  In elk geval zijn de semantische waarden die hier 
beschreven zijn, geen nieuw gegeven.  Lehmann (1958) toonde aan dat in het Indo-
Europees bepaalde categoriale waarden konden gekoppeld worden aan de verschillende 
genera: genusopposities gingen dus gepaard met betekenisopposities.  Het masculien 
genus zou een singulative quality uitdrukken, het feminien genus een collective quality.  Ook 
Leiss (2000) meent dat er categoriale betekenissen verbonden zijn met genus.  Ze geeft 
aan dat in het Oudhoogduits ook dergelijke betekenissen voorkwamen: masculien stond 
voor een telbaar substantief (singulative), feminien voor een collectief woord (non-distributive 
plural) en neutraal voor stofnamen (of mass nouns, no access to the category of number).  Het is 
dus niet uitgesloten dat bepaalde betekenisnoties een bepaald genus oproepen, en dat dit 
gegeven al van in het begin (van bij het Indo-Europees) aanwezig was.  Dat deze 
categoriale betekenissen nu aan de oppervlakte komen in de pronominale verwijzing, kan 
dan ook als een erfenis uit vroegere taalstadia worden beschouwd.    
 
Er is ook nog een andere reden die mogelijk de tendens tot semantische verwijzing stuurt: 
de arbitrariteit van het genussysteem kan een motivatie voor de veranderingen zijn.  In het 
Nederlands is er geen formele motivatie voor het genus van substantieven, waardoor de 
arbitraire toekenning van genus hoge eisen stelt aan het menselijk geheugen17.  Omdat 
talen steeds worden aangepast aan de behoeften en capaciteiten van de taalgebruiker, is 
het niet onwaarschijnlijk dat de evolutie naar een semantisch systeem gedreven wordt 
vanuit de nood aan een helder systeem (dat minder arbitrair is en minder eisen stelt aan 
het geheugen).  Zeker voor niet-frequente of gespecialiseerde woorden pleit de beperking 
van het geheugen voor homogeniteit in plaats van diversiteit (Zubin & Köpcke 1981).   
Volgens sommigen zou genus zelfs een ‘grammatical burden’ zijn (Wegener 2000).  
Bovendien zou een simpel semantisch gemotiveerd genussysteem de voorkeur genieten in 
tegenstelling tot grammaticale genussystemen, door Nesset (2006) gedefinieerd als het 

                                                 
17 Dat betekent niet dat er geen voordelen aan verbonden zijn: door de maximale differentiatie van genera bij 
woorden uit een zelfde semantisch veld (die bovendien frequent gebruikt worden), wordt de communicatieve 
efficiënte verhoogd (cf. Zubin & Köpcke 1981). 
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‘Core Semantic Override Principle’.  Nesset voorspelt dan ook dat dergelijke systemen 
dominant zijn of het kunnen worden.   
 
De voorgaande elementen (de universeel semantische waarden die blijkbaar ook in vorige 
taalstadia aanwezig waren, de motivering om tegemoet te komen aan de arbitrariteit van 
het systeem, en de dominantie van semantische systemen) wijzen in de richting van een 
transmissieproces, waarbij de veranderingen taalsystematisch zijn en niet zozeer 
geconditioneerd door andere dan linguïstische factoren. 
 

4.3.2 Bereik van de hersemantisering 

 
Eén van de cruciale eigenschappen van genus, zo bleek uit de inleiding (§1.2), was 
overeenkomst of agreement tussen bepaalde elementen en de substantieven die met die 
elementen verschijnen.  Agreement wordt door Steele (1978) als volgt gedefinieerd: 
“The term agreement commonly refers to some systematic coveriance between a semantic 
or formal property of one element and a formal property of another.”  Het element dat de 
overeenkomst determineert, is de controller, in dit geval het grammaticaal genus van het 
substantief.  Het element waarvan de vorm bepaald wordt door de overeenkomst, is het 
target, in het geval van grammaticaal genus zijn dat de lidwoorden, adjectieven en 
pronomina.  In het Nederlandse conservatieve genussysteem berust(te) de overeenkomst 
tussen substantieven en bijhorende lidwoorden, adjectieven en pronomina op het 
grammaticaal genus, maar de resultaten van het onderzoek van Audring (2006a) voor het 
Noord-Nederlands en die van dit onderzoek voor het Zuid-Nederlands, tonen aan dat 
voor de pronominale verwijzing die overeenkomst steeds vaker op de conceptuele 
eigenschappen van de referent berust.  Op het adnominaal domein zijn echter geen 
veranderingen van die aard (nl. hersemantisering) waargenomen.  Dat heeft volgens 
Audring te maken met de zogenaamde Agreement Hierarchy die door Corbett (1979) naar 
voren werd geschoven.  De Agreement Hierarchy ziet er als volgt uit:  
 

Attributive > Predicative > Relative > Pronoun 
 
De hiërarchie werd door Corbett gebruikt om een taaluniverseel patroon aan te duiden: 
elementen aan de linkerkant van de hiërarchie worden verwacht syntactisch te congrueren 
met (de formele eigenschappen van) hun controller, terwijl elementen aan de rechterkant in 
toenemende mate semantisch congrueren, met de conceptuele, semantische 
eigenschappen van de controller.  Of zoals het door Corbett (2001) verwoord wordt: 
“For any controller that permits alternative agreement forms, as we move rightwards 
along the Agreement Hierarchy, the likelihood of agreement with greater semantic 
justification will increase monotonically (that is, with no intervening decrease).”  Die notie 
van semantische overeenkomst is van belang voor de situatie in het Nederlandse 
genussysteem.  De relevante targets waarop de veranderingen betrekking hebben, zijnde de 
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pronomina, bevinden zich in de rechterhelft van de Agreement Hierarchy, aangezien 
Nederlandse predicaten niet overeenstemmen in genus, en syntactische congruentie 
verplicht is in attributieve positie.  Het problematische target, het persoonlijk 
voornaamwoord, staat het meest rechts op de Agreement Hierarchy, wat semantische 
congruentie een plausibele optie maakt.  Als een pronomen dan niet overeenstemt met de 
grammaticale elementen van zijn antecedent, is het vrij om semantisch te congrueren, 
eenvoudigweg omdat het een pronomen is.  De elementen die verder naar links staan, de 
attributieve elementen (lidwoorden en adjectieven), worden niet ‘aangetast’ door de 
semantiek, de predicatieve elementen zijn voor genus irrelevant, en de relatieve elementen 
(pronomina) zouden volgens Audring wel vatbaar zijn voor hersemantisering, maar 
minder dan de pronomina.  Aangezien deze hiërarchie een structurele classificatie is van 
een aantal agreement targets die taaluniverseel is, of taaluniversele beperkingen oplegt aan 
semantische en syntactische overeenkomst, en de ontwikkelingen in de pronominale 
gebruikspatronen aan deze hiërarchie gerelateerd kunnen worden, wordt het duidelijk dat 
de waargenomen tendensen natuurlijke ontwikkelingen zijn.  De toch wel gesofisticeerde 
linguïstische conditionering van het fenomeen, alsook het taaluniversele karakter ervan, 
maken dat deze ontwikkelingen onmogelijk als willekeurig (of niet natuurlijk) bestempeld 
kunnen worden.  Indien de ontwikkelingen zich via een diffusieproces zouden 
verspreiden, zouden er geen dergelijke patronen in terug te vinden zijn, want dan zouden 
elementen afhangen van factoren als prestige en de groep die deze prestigevormen 
gebruikt, en dus veel meer willekeurig zijn (vanuit linguïstisch oogpunt althans).  Dat de 
waargenomen ontwikkelingen enkel de persoonlijke pronomina treffen, is echter geen 
toeval. 
 

4.3.3 Parallelle ontwikkelingen in andere talen 

 
De ontwikkelingen die in dit onderzoek voor het pronominaal system van het zuidelijk 
Nederlands zijn aangetoond, zijn geen alleenstaande ontwikkelingen.  Eerst en vooral zijn 
ze voor het Noord-Nederlands door Audring (2006a; 2006b) gerapporteerd.  Curzan 
(2003) wijst voor het Engels op een gelijkaardige ontwikkeling.  Het Oudengels had 
oorspronkelijk een grammaticaal genussysteem zoals alle Germaanse talen dat hadden in 
die tijd.  Elk woord had een grammaticaal genus, en dat werd zichtbaar op adnominaal en 
pronominaal domein.  Voor bezielde referenten was de natural gender rule al in gebruik, 
maar voor de overige woorden gebeurde de verwijzing nog op basis van het grammaticaal 
genus.  Het wegvallen van grammaticaal genus binnen de nominale constituent leidde tot 
het wegvallen van het woordgeslacht buiten de nominale constituent.  De verwijzing ging 
daarbij steeds meer steunen op de natural gender rule en voor niet bezielde referenten werd 
meer it gebruikt.  In bepaalde regionale variëteiten van het Engels blijkt er echter nog de 
tendens te bestaan om naar niet-telbare of abstracte referenten te verwijzen met een 
neutraal pronomen, en naar concreet telbare woorden met een niet-neutraal pronomen 
(Siemund 2002).  Volgens hem bestaan er heel wat variëteiten binnen de Germaanse talen 
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waar een indeling in concrete en telbare woorden enerzijds en niet-telbare en abstracte 
woorden anderzijds gereflecteerd wordt in de verdeling van de pronomina.  Een dergelijk 
systeem komt voor in onder meer de Deense dialecten van Jutland, in zekere mate in het 
Afrikaans, in het Duitse dialect van Wendland, in heel wat regionale variëteiten van het 
Engels en in regionale variëteiten van het Fries en het Nederlands. Er kunnen in parallelle 
ontwikkelingen worden waargenomen in andere variëteiten van het Nederlands en het 
Engels, zodat de ontwikkelingen als natuurlijke taalverandering beschouwd worden. 
 

4.3.4 Deflexie 

 
Zowel voor het Engels (cf. Curzan 2003) als voor het Nederlands (cf. Geerts 1966) wordt 
de oorzaak van de hersemantisering van het genus gezocht in het deflexieproces dat de 
talen ondergaan hebben.  Oorspronkelijk had het Nederlands een uitgebreid 
naamvallensysteem en bleek het genus van woorden uit de vormen van lidwoorden, 
adjectieven en pronomina die er mee verschenen of ernaar verwezen, en ook uit de 
formele kenmerken van het substantief zelf (Van Haeringen 1954).  Maar geleidelijk aan 
vielen de buigingsuitgangen weg en was er sprake van deflexie.  Deflexie is een natuurlijk 
taalveranderingsproces, dat heel wat talen hebben doorgemaakt, ook het Nederlands.  
Voor het Noord-Nederlands werden de gevolgen van dit proces met betrekking tot 
genus, al beschreven door Geerts (1966).  In het Middelnederlands was aan de vorm van 
het substantief zelf niet meer duidelijk welk genus het had.  Op nominaal vlak vond dan 
ook een herstructurering plaats: heel wat feminiene woorden hadden als gevolg van 
auslautwetten een sjwa op het eind, wat twijfel deed ontstaan over het genus van 
masculiene en neutrale woorden op sjwa enerzijds en over het dat van feminiene woorden 
zonder sjwa op het eind anderzijds.  Die onzekerheid woog ook door op de adnominale 
woorden, waar bovendien door het wegvallen van de slot-n na een doffe vocaal ook heel 
wat buigings-n’en getroffen werden.   Daardoor was er ook adnominaal domein sprake 
van syncretisme: er bleef slechts een tweedeling over.  Die tweedeling op het adnominale 
domein bestaat nog steeds en bepaalt welk lidwoord zal gebruikt worden (de of het) en of 
het adjectief al dan niet verbogen wordt.  Die ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat 
genus steeds minder zichtbaar en hoorbaar werd in het Noord-Nederlands.  Over de 
systematiek van het Middelnederlandse pronominale systeem is minder bekend, al is 
duidelijk dat ook daar ten gevolge van de verschuivingen in de nominale classificatie, 
onzekerheid is ontstaan, die ook veranderingen in het pronominale systeem hebben 
teweeggebracht (Geerts 1966).  
 
Het Noord-Nederlands heeft dus een sterke deflexie doorgemaakt, met als gevolg dat de 
adnominale markeringen geen duidelijkheid meer brachten over het genus.  Maar in het 
zuiden van het taalgebied heeft de stabiliteit bij de adnominale vormen gezorgd voor het 
behoud van het parallellisme tussen adnominale flexie, nominale groepering en 
pronominale aanduiding.  Vandaar dat in het Zuid-Nederlands het genussysteem nog 
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conservatief is.  Zodra drieledige adnominale en pronominale aanduiding verzwakt, bij 
dialectverlies bijvoorbeeld, verslapt ook het gevoel voor de drieledigheid in de nominale 
classificatie en worden dezelfde ontwikkelingen, verschijnselen en feiten mogelijk als in 
het Noorden (Geerts 1966).18  
 
Deflexie is ook wat in het Engelse genussysteem tot veranderingen heeft geleid.  In het 
Oudengels was het grammaticaal genus in pronominale verwijzing nog ‘gezond’, omdat de 
genusonderscheidende demonstratieve pronomina en adjectivische flexie nog behouden 
werden.  Het Oudengelse genussysteem kan dan ook vergeleken worden met het Duitse 
en Zuid-Nederlandse systeem.  Bovendien had de taalgebruiker evenveel nood aan een 
innate gender feeling als de Duitse of Zuid-Nederlandse taalgebruiker dat heeft (Dekeyser 
1980).  Geleidelijk aan (vanaf het einde van de Oudengelse periode) ondergingen de 
substantieven door reduction and obscuration drastische veranderingen, waardoor de 
uitgebreide paradigma’s verdwenen, en bovendien fungeerden de buigingsuitgangen van 
de demonstratieve pronomina niet langer als genus- of casusmarkeerders, maar als discourse 
markers (Dekeyser 1980, Curzan 2003).  Met als gevolg dat: “the correlation between 
distinctive gender markings in the antecedent noun phrase and grammatical gender 
agreement in the anaphoric pronoun becomes difficult to track, if not irrelevant.” (Curzan 
2003).  Er treden met andere woorden heel wat verschuivingen op in de Middelengsele 
periode, die vooral maken dat het grammaticale genus minder zichtbaar wordt.  Hierdoor 
wint de natural gender rule, die al in de Oudengelse periode aanwezig was, steeds meer 
terrein.   
 

4.4 Sociaalpsychologische verschillen: prestige 
 
Waar een transmissieproces gestuurd wordt door taalinterne factoren, wordt een 
diffusieproces voornamelijk gestuurd door andere dan talige parameters.  Tot de externe 
factoren behoren onder meer onafhankelijke variabelen als leeftijd en sekse van de 
taalgebruikers/informanten.  Maar ook andere aspecten spelen een rol, zoals de invloed 
van de zogenaamde peer group, de mate van urbanisatie, de rol van de (streek-)school 
voor voortgezet onderwijs enz. (Labov 1972).  In dit onderzoek werd vooral rekening 
gehouden met de parameters leeftijd en sekse.  Leeftijd werd onder §4.2 al besproken, 
omdat het ook een belangrijke parameter is in het onderscheiden van diffusie en 
transmissie.  In de eerste paragraaf (§4.4.1) komt de factor sekse aan bod, in de tweede zal 
dieper worden ingegaan op de notie bewustzijn (§4.4.2).   
 

                                                 
18 Volgens Blancquaert (1943) zijn de drie factoren die geleid hebben tot divergentie tussen Noord en Zuid: de 
apocope van de slotsjwa (wel in het noorden, niet in het zuiden), de apocope van de slot-n (wel in het noorden, 
niet in het zuiden) en de daaruit ontstane fonetische verwarring (wel in het noorden, niet in het zuiden).  Die 
ontwikkelingen troffen het Noord-Nederlands in de Middelnederlandse periode, terwijl het zuiden deze 
veranderingen niet onderging, waardoor genus beter zichtbaar en hoorbaar bleef.  Zie verder Blancquaert 1943. 
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4.4.1 Sekse 
 
De parameter sekse is eigenlijk een zeer gecompliceerde notie, en omvat meer dan alleen 
biologisch geslacht.  Het is een sociaal-cultureel geconstrueerde categorie op basis van 
natuurlijk geslacht, maar het impliceert meer dan dat, onder meer gedrags- en 
identiteitsaspecten, vandaar dat ook wel de term gender wordt gebruikt, om duidelijk te 
maken dat het om meer dan alleen biologisch geslacht gaat (Labov 2001).  Het is 
belangrijk daar een duidelijk onderscheid in aan te brengen.  Zo onderscheidt Chambers 
(1995) gender-based variability en sex-based variability.  Er zijn eigenlijk maar weinig 
sekseverschillen (sex-based variability) die invloed hebben op taal, en bovendien zijn die 
verschillen niet absoluut.  Zo zijn er verschillen wat betreft de toonhoogte: mannen 
produceren veel lagere klanken, omdat ze langere stembanden hebben die trager vibreren.  
Maar dat is geen absoluut onderscheid: er zijn ook vrouwen met een lage stem, of 
mannen met een hoge.   De parameter sekse als sociale notie (dus geen sex-based 
variability cf. supra maar gender-based variability) is eigenlijk pas vanaf de sociolinguïstiek 
consequent onderzocht.   De sociolinguïstiek bestudeerde taal in haar geheel, dus ook de 
sociale aspecten ervan.  Het onderscheid tussen mannen en vrouwen werd vanaf dan in 
heel wat onderzoeken naar taalvariatie en taalveranderingen betrokken.  Sekse is 
ontegensprekelijk een zeer krachtige differentiërende factor in bijna elke stabiele sociale 
stratificatie of aan de gang zijnde verandering die reeds werd onderzocht (Labov 2001).  
De resultaten van heel wat onderzoeken wijzen in dezelfde richting: vrouwen zouden veel 
meer de neiging hebben om zich aan te passen of te richten naar de norm.  Ze zouden 
een zekere gevoeligheid vertonen tegenover de sociale evaluatie van taal, en om die reden 
sneller hun dialect opgeven ten voordele van de prestigevariant (Labov 2001).  Andere 
auteurs als Chambers (1995) zijn van mening dat dit voortkomt uit de superioriteit die 
vrouwen hebben ten opzichte van mannen in alle aspecten van het verbale gedrag.  
Wolfram (1969) poneert dat “females show a greater sensitivity to socially evaluative 
linguistic features than do males”.   
 
Niet in elk type taalverandering speelt de sekse van de taalgebruikers een even belangrijke 
rol.  Sterke verschillen tussen het taalgebruik van sprekers met een verschillende sekse zijn 
in de eerste plaats typisch voor een change from above.  Wanneer er sprake is van een 
verandering, een change in progress, richten vrouwen zich bij een change from above (waarbij de 
taalgebruikers zich bewust zijn van de variatie en weloverwogen een bepaalde variant 
gebruiken) in de regel naar de prestigevariant.  Van Bree (1990) meent dat “Ter verklaring 
van de sterke vrouwelijke neiging tot correcte en nette vormen kunnen we denken aan het 
feit dat vrouwen vaak geen beroep hebben of lager worden ingeschat dan hun mannelijke 
evenknieën en dus hun status aan hun taalgebruik moeten ontlenen (vroeger gold dat 
overigens meer dan tegenwoordig), of aan het feit dat in veel beroepen die voor vrouwen 
openstaan (bijv. het beroep van verkoopster of receptioniste), een behoorlijke beheersing 
van de standaardtaal (uitspraak bijv.) vereist is, of ook aan het feit dat vrouwen een 
belangrijke rol in de opvoeding van de kleine kinderen spelen.”   Het verschil tussen het 
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taalgebruik van mannen en vrouwen in de Westerse gemeenschappen hangt dus vaak 
samen met taalattitude, en de sprekers zijn zich minder bewust van de verschillen die ze 
tegenover elkaar hebben (Brouwer 1976). 
 
Maar wat zeggen de cijfers van dit onderzoek over de verschillen tussen mannen en 
vrouwen?  Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het totale behoud van het 
grammaticaal genus bij mannen en vrouwen, per leeftijd19.  Er zijn kleine, maar geen 
statistisch significante verschillen waar te nemen tussen mannen en vrouwen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ziet er dus naar uit dat voor de ontwikkelingen in het Zuid-Nederlandse 
genussysteem de parameter sekse een weinig belangrijke rol speelt.  Dat levert ook met 
betrekking tot het taalveranderingsproces interessante inzichten op.  Het ontbreken van 
een significant verschil tussen mannen en vrouwen houdt dus in dat de veranderingen en 
ontwikkelingen in het genussysteem gestuurd worden door andere dan 
sociaalpsychologische factoren. Deze bevindingen wijzen dus niet in de richting van 
diffusie (waar een factor als prestige wel een grote impact heeft), maar in de richting van 
transmissie.   
 
De resultaten verschillen opvallend van de scores die voor een Noord-Nederlands dialect 
werden gerapporteerd.  Grafiek 4.4 komt uit het artikel van Hoppenbrouwers (1983) over 
zijn onderzoek naar genus in een Brabants regiolect en geeft het behoud van het feminien 
pronomen aan.  Hoppenbrouwers concludeerde dat bij de veranderingen in het 
oostbrabants regiolect de vrouwen een voorsprong hadden van een halve tot een hele 
generatie. Zo halen de vrouwen uit groep II een score van 67%, waar de mannen uit 

                                                 
19 De reden waarom er in grafiek 4.3 niet is gekozen voor een afzonderlijke voorstelling van de resultaten voor 
het feminien, maar voor de totaalcijfers, is omdat er geen duidelijke verschillen waren tussen de afzonderlijke 
resultaten voor masculien, feminien en neutraal genus.  Bovendien kon er geen duidelijk patronen worden 
geconstateerd tussen de zeer specifieke verschillen. 
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Nederlands is het wel nog acceptabel naar feminiene zaaknamen te verwijzen met een 
feminien pronomen, zodat het feminien pronomen minder gestigmatiseerd is.  Dat de 
scores hier voor mannen en vrouwen veel gelijklopender  zijn dan in het Brabants 
regiolect dat Hoppenbrouwers onderzocht, heeft dus te maken met de druk van de 
standaardtaal, die hier in het zuiden veel minder voelbaar is (cf. ook Geeraerts 1992 die 
concludeerde dat parallellen tussen West-Vlaamse en Brabantse studenten niet het gevolg 
waren van een gemeenschappelijke invloed van de standaardtaal, maar van een 
onafhankelijke parallelle ontwikkeling).   
 

4.4.2 Bewustzijn 
 
Transmissie is een proces dat onbewust verloopt, terwijl diffusie een veel bewuster proces 
is (vandaar ook de termen above en below het level of social awareness).  Het kan dan ook nuttig 
zijn even stil te staan bij de notie bewustzijn in het taalveranderingsproces.  Van Bree 
(2000) meent dat er verschillende gradaties van bewustzijn bestaan, en dat niet elk 
taaldomein door de taalgebruiker bewust of onbewust wordt ervaren.  Dat heeft ook zijn 
weerslag op de veranderingen en variatie die in bepaalde domeinen kan worden 
waargenomen.  Zijn conclusie luidt: hoe minder bewust een taaldomein wordt ervaren, 
hoe meer variatie en verandering er binnen dat domein te vinden is.  Veel variatie 
vertonen volgens hem de relatief onbewuste domeinen van de fonetiek, syntaxis en flexie, 
in tegenstelling tot het domein van het lexicon.  De mate van bewustzijn speelt ook een 
rol bij een proces als standaardisering: die zal vooral de bewuste domeinen treffen.  Dat 
bij de informanten van Hoppenbrouwers het feminien pronomen zo sterk achteruitging, 
heeft dan ook te maken met het feit dat het gaat om een lexicale tegenstelling (hij vs. ze) 
die in de standaardtaal zo goed als verdwenen is, waardoor het gebruik van ze/haar 
gemarkeerd is.  Dit in tegenstelling tot bijv. adnominale markeringen (het domein van 
flexie), waar de veranderingen minder snel doorsijpelden (Hoppenbrouwers 1983).   Zuid-
Nederlandse taalgebruikers voelen minder die druk van de standaardtaal (cf. §4.4.1) omdat 
daar de lexicale tegenstelling tussen masculien en feminien pronomen eveneens bestaat, 
zodat het gebruik van ze/haar niet gemarkeerd is, maar aanvaard als standaardtaal.  Het is 
weinig waarschijnlijk dat de hersemantisering in het zuidelijke Nederlands een bewust 
proces is.  Bovendien bleken heel wat informanten die na het afnemen van de enquête 
graag het onderwerp van het onderzoek kenden, zich op geen enkele manier bewust van 
eventuele veranderingen.  Het genussysteem behoort dan ook tot een relatief onbewust 
domein, waardoor veranderingen en variatie er als het ware vrij spel hebben. 
 

4.5 Frequentie 

 
Frequentie blijkt in diverse processen een belangrijke factor te zijn, zoals bij 
tweedetaalverwerving (Lalleman & Van Santen 1993), bij interne taalverandering (Van 
Santen 1997) enz.  In taalveranderingsprocessen kan frequentie op verschillende manieren 
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een rol spelen.  Bij een proces als diffusie, is het te verwachten dat de minst frequente 
items het meest zullen behouden worden, en veranderingen voornamelijk bij frequente 
items zullen optreden.  Zo gaf Trudgill (1986) aan dat taalgebruikers die zich aanpassen 
aan een bepaalde target variëteit, eerst de saillante kenmerken zullen overnemen.  Een 
aantal factoren bepalen of kenmerken al of niet saillant zijn, waaronder de graad van 
fonetische differentie (zie Trudgill 1986).  Anderzijds kan extra-strong salience aanpassing 
ook verhinderen.  Bij een proces dat verloopt via transmissie is het zo dat net die items 
die het frequentst zijn, het meest resistent zijn tegen verandering, en dat de minst 
frequente items het meest vatbaar zijn voor taalverandering.  Zo zou 
werkwoordsverzwakking (i.e. de zwakke vervoeging van sterke werkwoorden) bij niet-
frequente sterke werkwoorden meer of sneller optreden dan bij frequente sterke 
werkwoorden het geval is (Bybee 1985, Vosters 2007).   
 
Ook in dit onderzoek werd de parameter frequentie ingebouwd.  Het gaat om de 
tekenfrequentie van elk woord, gebaseerd op de frequentielijst van het CGN.  Om een 
inzicht te krijgen in het soort proces dat zich hier afspeelt, kunnen de cijfers voor 
frequentie mogelijk een beeld schetsen.  Onderstaande tabel geeft het totale behoud van 
grammaticaal genus voor de frequente en niet-frequente woorden, ingedeeld naar genus.  
De cijfers omvatten alle resultaten behalve die van de 7-jarige taalverwervers omdat zij 
enkel de frequente woorden kregen opgevraagd en hun resultaten de totaalscores dan ook 
kunnen vertekenen.  Voor de masculiene woorden is het frequentie-effect duidelijk het 
grootst (en het meest significant), minder voor de feminiene en neutrale woorden, al zijn 
de verschillen daar toch ook statistisch significant. 
 

 Masculien Feminien Neutraal 

Frequent 
523/768 

68.09% 

506/768 

65.88% 

642/768 

83.59% 

Niet-frequent 
400/768 

52.08% 

512/768 

66.67% 

609/768 

79.30% 

P-waarde 0.000 0.041 0.018 

   Tabel 4.1 Totaalscores voor de verschillende genera (%) ingedeeld volgens frequentie. 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de totaalscores van het behoud van 
grammaticaal genus voor frequente en niet-frequente woorden, ingedeeld volgens 
semantische categorie.  In vijf van de zes categorieën is er een frequentie-effect 
waarneembaar, waarbij de frequente woorden beter scoren dan de niet-frequente, al is dat 
verschil maar in drie van de vijf gevallen statistisch significant.  De collectiva vertonen een 
andere tendens: daar halen net de niet-frequente woorden betere resultaten. 
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Concreet 

Telbaar 

Concreet 

Niet-

Telbaar 

Abstract 

Telbaar 

Abstract 

Niet-

Telbaar 

Dieren Collectiva 

Frequent 
333/384 

86.72% 

300/384 

78.13% 

287/480 

74.74% 

267/384 

69.53% 

279/384 

72.66% 

207/384 

53.91% 

Niet-frequent 
268/384 

69.79% 

252/384 

65.63% 

231/384 

60.16% 

260/384 

67.71% 

269/384 

70.05% 

241/384 

62.76% 

P-waarde 0.000 0.000 0.000 0.320 0.236 0.003 

Tabel 4.2 Totaalscores voor de verschillende semantische categorieën (%) ingedeeld volgens              
frequentie. 

Wat opvalt is dus dat het behoud van het grammaticaal genus in de meeste gevallen beter 
is bij de frequente woorden, dan bij de niet-frequente.  Bij frequente woorden zal de 
taalgebruiker sneller de verwijzing baseren op het woordgeslacht, dan op semantische 
basis.  Bij niet-frequente woorden is dat minder het geval.  De verwijzing op basis van 
woordgeslacht wordt dus bij de frequente woorden beter behouden dan bij de niet-
frequente.  Aangezien het onderscheid tussen transmissie en diffusie ook een 
verschillende werking van de parameter frequentie impliceert, kunnen de resultaten een 
inzicht geven in het proces dat hierachter schuilt.  Bij transmissie is het aannemelijk dat 
het woordgeslacht van de meest frequente woorden het eerst wordt verworven en dus het 
best wordt behouden.  Bij niet-frequente woorden is dat minder het geval, omdat de 
kinderen weinig met dergelijke woorden in contact komen De verwerving van het 
grammaticaal genus verloopt namelijk via een “extensive experience with a large variety of 
words”, of anders gezegd, het is pas door het in contact komen met een woord, dat 
kinderen het genus van dit woord verwerven, wat dan ook lang kan duren (De Houwer 
1987).  Het spreekt voor zich dat frequente woorden dan ook sneller verworven worden, 
terwijl de kinderen met bepaalde woorden amper of zelfs nooit in contact komen 
waardoor die woorden meer vatbaar zijn voor afwijkingen (zie ook Mills 1986 voor het 
belang van input met betrekking tot het genussysteem).  Bij een diffusieproces gebeurt als 
het ware het omgekeerde: de meest frequente items zullen het meest vatbaar zijn voor 
verandering onder druk van de standaardtaal (cf. Trudgill 1986 voor saillante elementen).  
Hoewel de resultaten niet altijd even eenduidig zijn (zoals het geval is bij de collectiva en 
bij feminiene woorden), is het algemeen beeld toch dat een hogere frequentie ook en 
hoger behoud van het grammaticaal genus inhoudt.  Dat wijst dus in de richting van een 
transmissieproces. 
 
Bovendien is eenzelfde tendens door Curzan (2003) voor het Engels naar voren 
geschoven.  Na een analyse van het Oudengelse genussysteem ontdekt ze dat bepaalde 
woorden, die zij resilient nouns noemt, heel consequent een verwijzing gebaseerd op 
grammaticaal genus met zich krijgen.  Die resilient nouns blijken dus erg stabiel te zijn, en 
weerstand te bieden tegen semantisch gebaseerde verwijzing.  De bepalende factor is 
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volgens haar de frequentie van de woorden: het gaat om woorden die zeer frequent 
opduiken in de teksten, en die zeer basic level zijn: zeer gewone termen die vaak de 
kenmerken van de natuurlijke wereld beschrijven, zoals maan, kerk, rivier etc.  De 
frequentie van deze woorden blijkt hen dus resistent te maken tegen de tendens tot 
semantische verwijzing (Curzan 2003). 
 

4.6 Een mogelijk scenario voor taalverandering 
 

In dit hoofdstuk werd getracht het taalveranderingsproces  dat door de resultaten werd 
aangetoond, te onderzoeken.  In navolging van Labov (2007) werd er uitgegaan van twee 
mogelijke modellen: transmissie en diffusie.  Waar transmissie een proces is dat 
overwegend door taalverwervers wordt gestuurd, linguïstische geconditioneerd is, 
systematische veranderingen impliceert en vooral de minst frequente elementen aantast, is 
diffusie een proces dat vooral door volwassen taalgebruikers in gang wordt gezet, en 
beïnvloed wordt door prestige.  Het oefent hoofdzakelijk invloed uit op de frequente 
elementen.  Aan de hand van deze verschillen is er geprobeerd na te gaan of de 
veranderingen in het genussysteem20 als transmissie- dan wel als diffusieproces 
beschouwd konden worden.  Wat leeftijd betreft, is het duidelijk dat de jongere generaties 
meer afwijkingen maken en het grammaticaal genus minder behouden dan de oudste 
groep.  Dat de cijfers ook in apparent time dalen (de groep 20- tot 22-jarigen behoudt het 
woordgeslacht minder dan de oudste groep) wijst mogelijk in de richting van een 
transmissieproces.  De afwijkingen bij de volwassenen blijken dan ook min of meer 
restanten te zijn van verwerversfouten.  De evolutie is ook zeer specifiek linguïstisch 
geconditioneerd: de veranderingen in het genussysteem worden duidelijk gestuurd door 
taalinterne factoren, zoals de semantiek en het beperkte bereik van de veranderingen (cf. 
§4.3.2).  Het gaat hier om een natuurlijk proces (cf. ook het Engels en het Noord-
Nederlands) van taalverandering, wat een kenmerk is van transmissie.  Een analyse van de 
factor sekse geeft aan dat de verschillen tussen mannen en vrouwen minimaal zijn.  Uit 
heel wat sociolinguïstisch onderzoek is gebleken dat vrouwen meer oog hebben voor 
prestige en standaardvormen dan mannen.  Indien er een parameter als prestige zou 
meespelen, zou dit moeten blijken uit verschillen tussen mannen en vrouwen (cf. 
Hoppenbrouwers 1983).  Die waren er niet, wat aangeeft dat er andere dan 
sociaalpsychologische factoren meetellen.  Een laatste parameter was frequentie.  Ook 
met betrekking tot frequentie zijn er namelijk verschillen tussen diffusie en transmissie.  
Bij een transmissieproces worden de minst frequente items het eerst ‘aangetast’ door de 
veranderingen, terwijl dat bij een diffusieproces net de meest frequente items zijn.  Een 

                                                 
20 Met veranderingen in het genussysteem worden vooral de ontwikkelingen in het pronominale gebruik bedoeld.  Er zijn nog 
andere veranderingen, bijvoorbeeld bij lidwoorden, waarbij bepaalde woorden onder invloed van de standaardtaal een ander 
lidwoord krijgen in het dialect, bijv.   de feest, dat onder invloed van de standaardtaal het feest is geworden.  Dergelijke 
veranderingen zijn wel degelijk het gevolg van een diffusieproces waarbij de standaardvorm als prestigevariant wordt 
beschouwd en geleidelijk aan wordt overgenomen.  (cf. Pauwels (1938), De Vogelaer (to appear)).  Diffusie werd bewust 
uitgesloten van het onderzoek, door woorden te nemen waarvan het genus in het Standaardnederlands en het Moerzeekse 
dialect overeenstemmen. 
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analyse van de frequentie toonde voor dit onderzoek aan dat het voornamelijk de niet-
frequente items zijn waarbij het grammaticaal genus onstabiel lijkt te worden.  Er is dus 
een correlatie tussen het behoud van grammaticaal genus en frequentie, waarbij de meest 
frequente items resistenter zijn.  Ook deze laatste parameter wijst dus in de richting van 
een transmissieproces.   
 
Op basis van deze elementen kan een tentatief scenario opgesteld worden over hoe de 
hersemantisering van het genus in z’n werk is gegaan. In het Zuid-Nederlands is het 
zogenaamde genusgevoel eeuwen langer bewaard dan in het noordelijk Nederlands.  De 
zuidelijke dialecten hebben namelijk tot vandaag een genussysteem waar de drie 
verschillende genera ook adnominaal, dus binnen de nominale constituent zichtbaar 
werden.  Door dialectnivellering21 gaan die genusmarkeerders echter stilaan verloren.  De 
taalverwervende kinderen krijgen zo minder zichtbare aanwijzingen voor het 
grammaticaal genus.  In hun verwerving van het pronominale genussysteem, passen zij 
eerst semantische regels toe (cf. de semantic boot-strapping hypothesis Pinker 1982), die voor 
het Nederlands eigenlijk enkel de natural gender rule omvatten.  Pas in tweede instantie leren 
taalverwervers het genus door rote-learning of het afzonderlijk aanleren van het genus per 
woord.  Dat kan een hele tijd in beslag nemen, want het veronderstelt heel wat ervaring 
met een groot deel van het lexicon (De Houwer 1987).  Wanneer zij met weinig frequente 
woorden geconfronteerd worden, zullen zij de pronominale verwijzing vooral afstemmen 
op de conceptuele (semantische) eigenschappen van de referent.  Zo wordt via de 
taalverwerving het grammaticaal genussysteem steeds meer gestuurd in de richting van 
een semantisch systeem.  Dat het hier om natuurlijke, taaluniversele tendensen gaat wordt 
bevestigd door parallelle ontwikkelingen in het Noord-Nederlands en het Engels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Dat betekent uiteraard niet dat de waargenomen ontwikkelingen het gevolg zijn van dialectnivellering.  Door 
invloed van de standaardtaal gaan de adnominale buigingsuitgangen verloren, waardoor het genus minder 
zichtbaar wordt.  Dat is een factor die de ontwikkelingen zeker en vast bevordert, maar dat neemt niet weg dat 
hersemantisering een vrij autonome ontwikkeling is, een natuurlijke taalverandering. 
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5 Conclusies 

 
Deze scriptie behandelt het onderzoek naar de veranderingen in het Zuid-Nederlandse 
genussysteem.  Dit onderzoek werd ondernomen om inzicht te krijgen in de toestand van 
het Zuid-Nederlandse genussysteem, en meer bepaald de pronominale verwijzing.  In 
hoofdstuk 1 is eerst aan bod gekomen wat een genussysteem precies is.  Het is een vorm 
van nominale classificatie, waarbij het genus van een substantief een bepaalde 
overeenkomst oproept bij elementen die met het substantief verschijnen, zoals 
lidwoorden, adjectieven etc. (cf. WALS 2005).  In het Nederlands is genus zichtbaar op 
het adnominaal en het pronominaal domein.  Adnominaal geldt dat voor zowel het 
noorden als het zuiden van het taalgebied een innovatief systeem met twee genera het 
adnominaal domein bepaalt, alsook de vorm van de vragende, relatieve en betrekkelijke 
voornaamwoorden. Maar pronominaal verschilt het Zuid-Nederlandse genussysteem van 
het Noord-Nederlandse systeem (cf. Van Haeringen 1954, Geerts 1966).  Terwijl het 
Noord-Nederlands pronominaal nog maar twee genera heeft, en het feminien pronomen 
enkel nog hanteert voor het verwijzen naar vrouwelijke personen en (in mindere mate) 
naar dieren, is in het zuiden van het taalgebied het oorspronkelijke systeem nog bewaard.  
Dat betekent dat in het Zuid-Nederlands ook voor niet-menselijke referenten nog een 
driedeling wordt waargenomen.  De oorzaak voor deze betere kennis van het 
grammaticaal genus is te vinden in de betere zichtbaarheid: ook adnominaal hebben de 
Zuid-Nederlandse dialecten namelijk nog een driedeling waardoor het woordgeslacht 
beter zichtbaar of hoorbaar wordt (cf. MAND 2005).  Een tweede punt van verschil is dat 
het Noord-Nederlands de pronominale verwijzing baseert op semantische motieven (cf. 
Audring 2006), terwijl dat in het Zuid-Nederlands gebeurt op basis van het grammaticaal 
geslacht.  Maar het Zuid-Nederlandse systeem zoals hier en in de inleiding beschreven, 
lijkt aan veranderingen onderhevig (cf. De Vogelaer 2006, Geeraerts 1992).  Enerzijds lijkt 
dialectverlies ook een verlies van de adnominale verbuigingen en dus verlies van het 
genusgevoel te impliceren (cf. Taeldeman 1980).  Anderzijds heeft onderzoek naar de 
verwerving van het genussysteem in het Zuid-Nederlands aangetoond dat semantische 
motieven, zoals de telbaarheid van de referent, een belangrijke rol spelen in de verwerving 
van het systeem (cf. De Vogelaer 2006).  Verder onderzoek naar de verwerving en 
behoud van genus in het Zuid-Nederlands, kon dan ook niet achterwege blijven.   
 
In hoofdstuk 2 kwam het onderzoeksopzet uitgebreid aan bod.  Het onderzoek besteedde 
aandacht aan de pronominale verwijzing, door middel van enquêtes bij vijf verschillende 
leeftijdsgroepen.  Het onderzoek werd uitgevoerd in Moerzeke in Oost-Vlaanderen, en 
provincie die door de MAND tot de conservatieve genusgebieden wordt gerekend.  De 
groepen omvatten zowel taalverwervers als volwassen taalgebruikers, met evenveel 
mannen als vrouwen.  De woorden die werden opgevraagd werden geselecteerd uit zes 
verschillende semantische categorieën: [concreet telbaar], [concreet niet-telbaar], [abstract 
telbaar], [abstract niet-telbaar], [dieren] en [collectiva].  Bovendien werd voor elk van deze 
categorieën de parameter frequentie ingebouwd.   
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In hoofdstuk 3 werden de resultaten die het onderzoek opleverde, uitvoerig besproken en 
geanalyseerd.  Een algemeen overzicht van het behoud van het grammaticaal genus in 
§3.1, toonde aan dat over de hele lijn die scores nog vrij hoog liggen.  Dat betekent dat de 
pronominale verwijzing in het zuidelijke Nederlands dus nog sterk gebaseerd is op het 
grammaticaal genus.  Toch bleek dat vooral voor het feminien genus en in mindere mate 
voor het masculien, de resultaten van de groep 20- tot 22-jarigen duidelijk lager waren dan 
die van de groep 55- tot 65-jarigen.  Door het volgen van de apparent time redenering kan 
daaruit geconcludeerd worden dat de waargenomen variatie tussen deze groepen, wijst op 
een taalverandering.  De verandering in kwestie bestaat erin dat het systeem van 
pronominale verwijzing steeds vaker op semantische eigenschappen wordt gebaseerd dan 
op het grammaticaal genus.  Meer specifiek konden bepaalde semantische tendensen 
worden waargenomen.  Een eerste tendens bestaat erin dat voor woorden die [+abstract] 
of [-telbaar] zijn, er een associatie is met het neutraal pronomen: bij de niet-neutrale items 
wordt er opvallend afgeweken met neutrale pronomina, terwijl bij de neutrale woorden 
zelf het behoud van het grammaticaal genus erg hoog ligt.  Een tweede semantische 
tendens is dat woorden voor dieren vaak een masculien pronomen krijgen.  Of dat te 
maken heeft met het natuurlijk geslacht dat bij dieren een rol speelt, dan wel met het feit 
dat dieren hoogst geïndividueerde referenten zijn (waar blijkens Audring 2006 een 
associatie met het masculien pronomen voor werd waargenomen), is niet geheel duidelijk.  
Een laatste semantische tendens die uit de resultaten duidelijk naar voren kwam, is dat 
voor collectieve woorden de neiging bestaat deze met een feminien pronomen aan te 
duiden.  De semantische ontwikkelingen die aan het licht kwamen in dit onderzoek, 
stemmen in grote mate overeen met wat Audring (2006a, 2006b) voor het Noord-
Nederlands ontdekte.  De hersemantisering van het Noord-Nederlandse genussysteem 
heeft ook als gevolg gehad dat het bereik van de feminiene pronomina sterk is ingeperkt.  
Dat is in het Zuid-Nederlands (voorlopig) niet het geval, maar stabiel is de verwijzing met 
een feminien pronomen allerminst.  Er is bij de groep 20- tot 22-jarigen een duidelijke 
achteruitgang waargenomen.  Toch ziet het er niet naar uit dat het feminien pronomen al 
verloren is: de concreet telbare woorden en woorden voor dieren vertonen nog enige 
stabiliteit, al verloopt de verwerving zeer traag.  De collectieve woorden wijzen dan weer 
in de richting van een hersemantisering ten voordele van het feminien pronomen.   
 
In hoofdstuk 4 werden de veranderingen in het Nederlandse genussysteem tegen een 
algemenere achtergrond van taalverandering geplaatst.  Als de veranderingen zich 
doorzetten via transmissie betekent dit dat het gaat om onafhankelijke ontwikkelingen in 
het zuiden, terwijl een diffusieproces zou betekenen dat er invloed is uit het noorden.  In 
theorie zijn beide processen mogelijk.  Om na te gaan hoe de veranderingen precies 
verlopen, via transmissie of diffusie (cf. Labov 2007), werden een aantal cruciale 
parameters bekeken. Een eerste factor, leeftijd, gaf aan met welke snelheid de 
veranderingen zich doorzetten in het systeem.  De afwijkingen die de jonge taalverwervers 
maakten, werden ook bij de volwassen taalgebruikers teruggevonden, zij het in mindere 
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mate.  Verwerversfouten zetten zich dus door naar de volwassen taalgebruikers.  Een 
tweede parameter was de aan- of afwezigheid van linguïstische conditionering.  De 
afwijkingen van het grammaticaal woordgeslacht konden verklaard worden op basis van 
de neiging tot verwijzen op basis van semantische eigenschappen.  Er kan met andere 
woorden een taalinterne conditionering worden aangeduid, wat wijst op een 
transmissieproces.  De derde parameter betrof sekse.  Sekse is een sociaalpsychologische 
factor die vooral in diffusieprocessen duidelijk naar voren komt, omdat diffusie een 
sociaal gestuurd proces is.  In de literatuur werd kwam al vaker naar voren dat vrouwen 
daarbij het voortouw nemen, en zich richten op de standaardvormen.  De resultaten van 
dit onderzoek wezen geenszins in de richting van differentie volgens sekse, wat  ook weer 
een argument aanbrengt voor het idee van een transmissieproces.  De laatste parameter 
was frequentie.  In een diffusieproces worden vooral de hoogst frequente items eerst 
aangetast, dan pas de minder frequente woorden, terwijl dat bij een transmissieproces net 
omgekeerd is.  De parameter frequentie die in dit onderzoek werd ingebouwd, wijst in de 
richting van een transmissieproces: het behoud van het woordgeslacht ligt bij niet-
frequente woorden toch duidelijk lager dan bij de frequente woorden (cf. Curzan 2003 
voor het Engels).  De waargenomen ontwikkeling in het zuidelijke genussysteem, meer 
bepaald de tendens tot hersemantisering, kan worden beschouwd als onderdeel van een 
transmissieproces.   
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Bijlage 1: Enquête versie 1 
 
 

 
Beste, 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan ons onderzoek.  Mogen wij u vragen de 
volgende gegevens in te vullen?
 
 
Naam:  ________________________________________________

Voornaam:   ____________________________________________

Geboortedatum:  ________________________________

Geslacht:  ______________________________________________

(Oorspronkelijke) woonplaats:  

Beroep:  _______________________________________

(Oorspronkelijke) woonpla

(Oorspronkelijke) woonplaats vader:

Telefoonnummer:  ________________________________________

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Bijlage 1: Enquête versie 1  

Hartelijk dank voor uw medewerking aan ons onderzoek.  Mogen wij u vragen de 
volgende gegevens in te vullen? 

________________________________________________

____________________________________________

________________________________ ________ 

______________________________________________

(Oorspronkelijke) woonplaats:  _____________________ ________

_______________________________________ ________

(Oorspronkelijke) woonplaats moeder:________________________

(Oorspronkelijke) woonplaats vader:__________________________

________________________________________

 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan ons onderzoek.  Mogen wij u vragen de 

________________________________________________ 

____________________________________________             

________      

______________________________________________       

________ 

________ 

________________________ 

__________________________ 

________________________________________ 



 
 

In de eerste zin zie je een vetgedrukt woord.  Vervang dit woord in de tweede zin door HIJ, 

ZE of HET.    Voorbeeld:  De tafel is stuk.  _____  moet gemaakt worden.        

                                     De tafel is stuk.  __ZE__ moet gemaakt worden. 

 
Opgave 1 
 
Mijn sleutel zat op de deur, maar nu zit  _____  er niet meer op. 

Een kadaver kan erg hard stinken, zeker als  _____  er al dagen ligt. 

 

Ik vind zo’n vorm wel mooi.  _____  past bij de omgeving. 

Koper is tegenwoordig veel geld waard.  _____  wordt zelfs vaak gestolen. 

De brandweer kwam ter plaatse.  _____  kon de brand snel blussen. 

 

Ons dak lekt.  _____  moet hersteld worden. 

Dat is werkelijk een goede vondst.  _____  zal ons zeker al een eind op weg helpen. 

 

Voor een panter moet je oppassen.  _____  kan je bijten. 

De bank zal ik morgen verven.  Tegen zaterdag is  _____  droog genoeg om op te zitten. 

De kleur valt tegen.  _____  ziet er lichter uit dan ik dacht. 

 

De steen waar ze die beeldjes van maken was duur, maar  _____  kan goed tegen vuil 

en regen. 

Leg hout nooit buiten, want  _____  kan niet goed tegen regen. 

De griep raakt overal verspreidt.  _____  maakt vele slachtoffers. 

 

 

Jouw adem ruikt niet zo fris.  _____  ruikt naar knoflook. 

Die kliek drukt een stempel op de sfeer.  _____  hangt erg hecht aan elkaar. 

 

 

Die bluts zit er nog maar pas.  Gisteren zat  _____  er nog niet. 

Een nieuw korps is aangesteld.  _____  vervangt een ouder korps dat met pensioen 

gaat. 

Een zwaluw vliegt in de winter naar het zuiden.  _____  komt pas in het voorjaar terug. 

 

 

 

 

 



 
 

Opgave 2 

 

Het leger is op zoek naar nieuwe soldaten, maar _____  vindt er geen. 

Onze kat klom in een boom, maar  _____  geraakte er niet meer uit. 

Mijn hond is vlug moe.  _____  is dan ook al erg oud. 

 

De rust heeft niet lang genoeg geduurd, maar _____ heeft wel deugd gedaan. 

Dat paard is heel mager.  _____  krijgt niet genoeg eten. 

 

De sla nog niet opeten,  _____  is nog niet gespoeld. 

Die bloesem staat in volle bloei,  _____  ruikt dan ook lekker. 

 

Ik kan mijn klier voelen, zo gezwollen is  _____  ! 

Een atoom is een heel klein deeltje.   _____  kan niet met het blote oog waargenomen 

worden. 

 

Een hert vind je vooral in de Waalse bossen, waar  _____  ook vaak op straat verschijnt. 

Proza lees ik liever dan poëzie, want  _____  leest vlotter. 

De hinder vertraagde het verkeer.  _____  werd veroorzaakt door een gekantelde 

vrachtwagen. 

 

Rond de Kaspische zee vind je veel kaviaar.  ______  wordt vooral geëxporteerd naar 

het buitenland. 

Dat was dure zeep maar  _____  stonk wel een beetje. 

De senaat werkt ondertussen verder, maar  _____  ondervindt wel last van de 

regeringscrisis. 

 

Het weer valt tegen.  _____  had al veel beter moeten zijn. 

 

De groep die daar zit moet nog aan de beurt.  _____  is nog aan het voorbereiden. 

Een weekend is heel leuk maar  _____  gaat zo snel voorbij. 

 

 

 

 

 

 



 
 

In de eerste zin zie je een vetgedrukt woord.  Vervang dit woord in de tweede zin door HEM, 

HAAR ( of ZE) of HET.  Voorbeeld:  Heb jij mijn auto gezien?  Ja, ik heb  _         gezien. 

                                                     Heb jij mijn auto gezien?  Ja, ik heb _HEM_  gezien. 

 

Opgave 3 

 

Je brief is aangekomen, maar ik moet  _____  nog lezen.  

De melk is koud, wil je  _____  nog eens opwarmen? 

 

Vlees moet vers zijn.  Laat  _____  nooit langer dan een week in de koelkast liggen. 

Herinner je nog die dag in de dierentuin?  Ja, ik herinner mij  _____  nog goed. 

 

Heb je de rijst al in de kookpot gedaan?  Ja, ik heb  _____  er al in gedaan. 

De politie stond langs de kant te flitsen, maar ik heb  _____  niet gezien. 

Er wordt een nieuwe raad samengesteld.  Ik zit  _____  voor, dus ik ben voorzitter. 

 

Die koe mag niet naar het slachthuis.  Ik heb  _____  zelf gekweekt. 

Ik heb een drie jaar oude olm gekocht voor onze tuin.  Ze komen  _____  morgen 

brengen. 

 

Een taboe zorgt soms voor onaangename gesprekssituaties.  Je kan  _____  maar beter 

vermijden. 

 

De cultus liep uit de hand. Men heeft  _____  afgeschaft. 

Pas op voor die slak, straks trap je  _____  nog plat! 

 

Het applaus klonk oorverdovend.  Je kon  _____  tot buiten horen. 

De do is de eerste noot.  Je vindt  _____  onderaan de toonladder. 

 

Beleg is best duur, dus gooi  _____  niet zomaar weg. 

De kudde was te groot geworden.  Men heeft  _____  naar een nieuwe wei gebracht. 

 

Wist je dat je die blubber kan smelten?  Je moet  _____  dan wel heel heet laten 

worden. 

De kou is onuitstaanbaar.  Je voelt  ______  al zodra je de deur opent. 

 

 

 



 
 

Opgave 4 

 

Als je de fles opendoet, moet je _____  leegdrinken.  

Een uur geleden is er een schip vertrokken.  Ik heb  _____  zien vertrekken. 

De hulp uit Amerika kwam te laat, maar we hebben _____  toch kunnen gebruiken.  

 

Het gezin ziet er vriendelijk uit op foto.  We hebben  _____   wel nog niet ontmoet. 

 

Onze vis krijgt een nieuw aquarium.  We moeten  _____   wat meer ruimte geven om te 

zwemmen. 

Dat is al een heel oud sas.  Ik herinner me nog hoe  men  _____  bouwde. 

 

Het spijt me maar de henna is op.  Ik heb  _____  helemaal opgebruikt. 

De vijfling werd gisteren geboren, ik heb  _____  nog niet gezien. 

 

Er houdt zich een comité bezig met de zaak.  Ze hebben  _____  zelfs speciaal opgericht 

voor dit onderzoek. 

 

Die ruzie duurt al twee weken en niemand heeft  _____  proberen op te lossen. 

Je hebt werkelijk een gave.  Je zou  _____  wat meer moeten gebruiken. 

Kies een cijfer van 1 tot 100 en schrijf  _____  op. 

 

Doe die vod maar in de vuilnisbak.  Ik heb  _____  niet meer nodig. 

Geluk is niet voor iedereen.  Je kan  _____  niet zomaar kopen. 

 

Een kuiken kan hard piepen.  Je laat  _____  dus beter lang genoeg bij de moeder. 

 

Een gorilla in de zoo is vrij tam.  Je kan  _____  zelfs laten eten uit je hand. 

De advent duurt niet altijd even lang maar men laat  _____   altijd beginnen op een 

zondag. 

 

Een schaap heeft niet veel nodig.  Zet  _____  in een wei met een schuilplaats voor de 

regen. 

 

 

 

 
 
 



 

Bijlage 2: Enquête versie 2 
 
 

 
Beste, 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan ons onderzoek.  Mogen wij u vragen de 
volgende gegevens in te vullen?
 
 
Naam:  ________________________________________________

Voornaam:   ____________________________________________

Geboortedatum:  ______________________

Geslacht:  ______________________________________________

(Oorspronkelijke) woonplaats:  

Beroep:  _______________________________

(Oorspronkelijke) woonplaats moeder:

(Oorspronkelijke) woonplaats vader:

Telefoonnummer:  ________________________________________
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Hartelijk dank voor uw medewerking aan ons onderzoek.  Mogen wij u vragen de 
volgende gegevens in te vullen? 

________________________________________________

____________________________________________

______________________ __________________ 

______________________________________________

(Oorspronkelijke) woonplaats:  ____________ _________________

_______________________________ ________________

(Oorspronkelijke) woonplaats moeder:________________________

(Oorspronkelijke) woonplaats vader:__________________________

________________________________________

 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan ons onderzoek.  Mogen wij u vragen de 

________________________________________________ 

____________________________________________             

__________________      

______________________________________________       

_________________ 

________________ 

________________________ 

__________________________ 

________________________________________ 



 
 

In de eerste zin zie je een vetgedrukt woord.  Vervang dit woord in de tweede zin door HIJ, 

ZE of HET.    Voorbeeld:  De tafel is stuk.  _____  moet gemaakt worden.        

                                      De tafel is stuk.  __ZE__ moet gemaakt worden. 

 

Opgave 1 

 

Dat cijfer kan beter.  _____  haalt je punten naar beneden. 

Een schaap maakt veel lawaai.  _____   kan luid blaten. 

Wil je mij de vod eens geven,  _____  ligt op tafel. 

Onze vis lag op het water te drijven.  _____  was al twee dagen dood. 

 

De kou is ondraaglijk.  _____  komt je al tegemoet als je de deur opent. 

Er is een brief voor je gekomen.  _____  ligt op tafel. 

 

De dag is nog maar net begonnen of  _____  is alweer bijna voorbij. 

De rijst is bijna klaar.  _____  ruikt al lekker. 

 

De blubber van een walvis is zeer effectief.  _____   beschermt hen tegen de kou. 

Je hebt werkelijk een gave.  _____  doet je dingen zien die anderen niet kunnen zien. 

De hulp uit Amerika kwam goed van pas. _____ kwam juist op tijd. 

 

Die ruzie duurt nu al twee weken en _____ zal nog veel langer duren. 

Een olm groeit niet zo snel, maar  _____  kan wel heel oud worden. 

Een speciaal opgericht comité zal morgen beslissen,  _____  onderzoekt eerst ons 

voorstel grondig. 

De kudde wordt te groot dus wordt  _____  verplaatst naar een grotere wei. 

 

Maandag wordt er een sas gesloten.  _____   moet verstevigd worden. 

 

De do is de eerste noot.  _____  staat onderaan de toonladder. 

Een gorilla in de zoo ziet er vaak triest uit, omdat  _____  daar in een kleine kooi zit. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Opgave 2 

 

Een gezin uit Brussel komt hier wonen.  _____  verhuist volgende woensdag. 

Laat een fles nooit open achter.   _____  kan gemakkelijk omvallen en dan is alles nat. 

 

Een dergelijke cultus vind ik overdreven.    _____  beschouwt dode koeien als goddelijk. 

De politie heeft ons ondervraagd.  _____  nam ons mee naar het kantoor. 

 

Geluk is niet voor iedereen.  _____  komt wanneer je dat niet verwacht.  

De raad heeft nog niets beslist dus komt  _____  vandaag opnieuw samen. 

 

Een koe geeft ons vlees, maar  _____  geeft ons ook melk. 

 

Dat schip vaart vandaag niet uit want  _____  wordt hersteld. 

Staat er nog melk op tafel?  Neen,  _____  is op. 

Vlees moet je koel bewaren.  _____  kan ook worden ingevroren. 

 

Het spijt me maar de henna is uitverkocht.  _____    zal morgen opnieuw in de rekken 

liggen. 

Een vijfling heeft vaak veel dingen gemeen.  _____  werd in de couveuse gelegd. 

 

Wat een oorverdovend applaus.  _____  klinkt dubbel zo luid in deze ruimte. 

Een kuiken eet niet zoveel.  _____  eet vooral graantjes. 

De advent duurt niet altijd even lang.  Maar  _____  telt wel telkens vier zondagen. 

 

Een taboe wordt vaak verzwegen.  _____  zou beter wat meer onder de aandacht 

komen. 

Die slak gaat heel traag en  _____  laat een slijmspoor achter. 

 

Ik vind dat beleg niet lekker.  _____  smaakt verduft. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

In de eerste zin zie je een vetgedrukt woord.  Vervang dit woord in de tweede zin door HEM, 

HAAR ( of ZE) of HET.  Voorbeeld:  Heb jij mijn auto gezien?  Ja, ik heb  _         gezien. 

                                                     Heb jij mijn auto gezien?  Ja, ik heb _HEM_  gezien. 

 

Opgave 3 

 

De sla nog niet opeten, ik heb  _____  nog niet gespoeld! 

Vandaag was het weer echt slecht.  En je kan  _____  natuurlijk niet veranderen. 

Heb jij mijn sleutel gezien?  Ik ben  _____  kwijtgeraakt. 

De beste kaviaar vind je rond de Kaspische zee.  En je kan  ______  daar kopen aan 

een redelijke prijs. 

 

Koper is tegenwoordig veel geld waard.  Je kan  _____  dan ook maar beter niet zomaar 

weggooien. 

Wat een leuke vorm! Ja, maar ik heb  _____  wel zelf moeten bijwerken. 

Ons dak lekt, dus je zal  _____  moeten herstellen. 

Ik heb een bank gekocht.  Ik zou  _____  onder onze boom willen zetten. 

Die zwaluw zit hier al een paar dagen.  Ik geef  _____  af en toe eten. 

 

Deze kleur vind ik mooier.  Ik zal  _____  wat lichter maken. 

Kiezen jullie deze steen?  Of willen jullie  _____  nog vergelijken met andere soorten? 

Die zeep ruikt nogal zuur.  Waar heb je  _____  gevonden? 

 

Een atoom is een zeer klein deeltje.  Je kan  _____  niet zien met het blote oog. 

Mijn hond wil naar buiten.  Ik zal eens met  _____  gaan wandelen. 

 

Die bluts valt erg op.  Kan je  _____   niet wat proberen te verbergen? 

Een klier kan gezwollen zijn.  Je kan  _____  in sommige gevallen zelfs voelen.  

 

Het korps wil meer bereikbaar zijn.  Daarom kan je  _____  vanaf nu ook via email 

bereiken. 

Die Chinese griep kan niet worden tegengehouden. Alleen een vaccinatiecampagne kan 

_____  afremmen. 

 

 

 

 

 



 
 

Opgave 4 

 

Ik kan mijn adem 50 seconden inhouden.  Hoe lang kun jij  _____  inhouden? 

 

Dat is een ingewikkelde maar goede vondst.  Kan je  _____  nog eens verduidelijken? 

De senaat werd gisteren samengesteld.  Ik weet niet wie  _____  voorzit. 

 

Ik heb het leger eindelijk vaarwel gezegd.  Toch ga ik  _____  missen. 

Onze kat is weggelopen.  Ik hoop dat iemand  _____  gezien heeft. 

Ik heb een hert gezien.  Ik zag  _____  plots opduiken vanuit het bos. 

 

Ik zal dat weekend niet meer vergeten.  Ik vond  _____  erg ontspannend.  

Een paard moet vrij kunnen rondlopen.  Je geeft  _____  dus best genoeg ruimte. 

 

De brandweer van ons dorp kan niet blussen. De gemeente kan _____ beter afschaffen. 

Er moet nog één groep komen, maar ik heb  _____  nog niet gezien. 

 

De rust is weg.  Ik probeer ______  te doen weerkeren.  

 

Voor een panter moet je oppassen.  Je mag  _____  zeker niet aaien. 

Haal het hout eens uit de stal.  Oké, ik zal  _____  halen. 

 

Je moet niet zagen over die hinder, je hebt  _____  zelf veroorzaakt. 

 

Die kliek verstoort de sfeer.  Je zou  _____  volledig van school moeten sturen. 

Ze namen één kadaver mee voor onderzoek.  Ze wilden  _____  testen op allerlei 

ziektes. 

 

Proza uit de jaren ’50 lees ik graag.  Je kan  _____  gemakkelijk vinden in de 

bibliotheek. 

 

Ik zet de bloesem in wat water, ik heb  _____  net geplukt. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 


