© Copyright 2015 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Zaterdag, 27 juni 2015

Leonie Cornips (1960, Heerlen), bijzonder hoogleraar
Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht, doet
onderzoek naar de relatie tussen de gesproken talen en
dialecten in Limburg en de identiteit die eraan ontleend wordt.
Hier doet ze tweewekelijks persoonlijk verslag van haar
zoektocht.

Functiewoorden

W

Zin 1: Ella komt in deze buurt te
oorden in een
wonen.
zin zijn ruwweg
Zin 2: Ella komt in deze buurt wote verdelen in
nen.
twee soorten. Er
In zin 1 combineert het hulpwerkzijn inhoudswoorden die naar iets in de werkelijk- woord komen met het hele werkheid verwijzen en waarbij onmiddel- woord ‘wonen’ en het voorzetsel ‘te’
gaat vooraf aan ‘wonen’, in zin 2
lijk een beeld opdoemt, zoals bij de
woorden ‘boom’, ‘hond’ en ‘rennen’. komt het functiewoord ‘te’ niet voor:
De variatie tussen zin 1 en zin 2
In principe zijn inhoudswoorden onbeperkt in aantal; we verliezen woor- komt overal in Nederland voor. Het
hulpwerkwoord komen is een wonden omdat we ze niet meer (willen)
derlijk werkwoord, want het is het
gebruiken of omdat hetgeen waarenige hulpwerkwoord dat zowel met
naar ze verwijzen, verdwenen is.
als zonder ‘te’ kan optreden. NieMaar er komen ook gestaag nieuwe
mand zegt zin 3 met ‘te’ met het
inhoudswoorden bij zoals ‘selfie’ en
hulpwerkwoord
‘participatiesamen‘gaan’, maar wel
leving’.
zin 4 zonder ‘te’:
Daarentegen
Zin 3: Hij gaat
zijn er ook woorhier te wonen.
den die niet naar
Zin 4: Hij gaat
iets verwijzen en
hier wonen.
alleen een functie
Nog een verschil
binnen de zin hebis dat in zin 1 met
ben. Voorzetsels
‘te’ alleen hele
zoals op, tot, in, onwerkwoorden
der, te en naar en
voorkomen die net
lidwoorden (de,
als ‘wonen’ iets onhet, een) zijn goeveranderlijks of
de voorbeelden.
iets statisch uitDeze functiewoordrukken zoals ‘logeden verwijzen niet
ren’ of ‘zitten’,
naar iets in de wemaar niet iets bereld buiten ons. Boweeglijks of veranvendien is de reeks
derlijks zoals ‘pravan voorzetsels
ten’, ‘fietsen’, ‘renheel beperkt; er kol.cornips@mgl.nl
nen’. Zin 5 is een
men door de jaren
prima zin maar zin
heen geen nieuwe
voorzetsels bij en er verdwijnen nau- 6 is raar. Zin 6 is alleen prima als ‘te’
er niet staat.
welijks voorzetsels, hoewel we wel
Zin 5: Ella komt in deze buurt te
steeds meer voorzetsels uit het Enlogeren of te zitten.
gels gaan gebruiken. Nu lijkt het lidZin 6: Ella komt in deze buurt te
woord ‘het’ in de Randstad te verpraten of te fietsen of te rennen of te
dwijnen, maar er komen geen nieuzingen.
we lidwoorden bij.
Bovendien is er een duidelijk beteFunctiewoorden zijn dus bekenisverschil tussen zin 1 met en zin
perkt in aantal en belangrijk om inhoudswoorden zoals ‘Roger’ en ‘kast’ 2 zonder te. Ella in zin 2 neemt het
initiatief om te verhuizen, maar bij
in een bepaalde volgorde aan elkaar
zin 1 zonder ‘te’ verhuist Ella door
te plakken in een zin: Roger staat
in/op/naast de kast. Ze kunnen in ge- omstandigheden buiten haar om, bijvoorbeeld omdat de woningbouwverbruik en in vorm in diverse talen
eniging haar die woning in die buurt
enorm verschillen. Het Gronsvelds
digitaal woordenboek noteert het ver- toewijst. Een tweede verschil is dat
Ella in zin 2 zich al bij wijze van spreschil voor het voorzetsel op tussen
ken voorbereidt om te verhuizen, terhet Nederlands en het dialect: ‘op
woensdag’ is ‘e Goonstig’; ‘in het zie- wijl er bij zin 1 nog niets ingepakt
hoeft te zijn. Zo’n klein, functiekenhuis’ is ‘op ’t hospetaol’; ‘op
straat’ is ‘oppe sjtraot’; ‘de zondag er- woord als ‘te’ veroorzaakt dus een bena’ is ‘de zoondig drop’. Een voorzet- hoorlijk betekenisverschil. Het verschil ontstaat. omdat in zin 2 zonder
sel als ‘te’ komt noch in het digitale
‘te’ de activiteiten ‘komen’ en ‘wowoordenboek van Gronsveld
nen’ één tijdsmoment delen, terwijl
(http://woordenboek.gronsveld.
in zin 1 ‘komen’ en ‘wonen’ op twee
com/) noch in dat van het Maastijdsmomenten plaatsvinden.
trichts (http://www.mestreechterIn dialectwoordenboeken zie ik
taol.nl/) voor. Dit is vaak zo omdat
geen voorbeeldzinnen staan als zin 1
woordenboeken zich meer concenen zin 2 met en zonder ‘te’ bij het
treren op inhoudswoorden.
Toch varieert het gebruik van func- hulpwerkwoord ‘komen’. Geldt het
tiewoorden aanzienlijk. Kijk bijvoor- verschil tussen zin 1 en zin 2 nu ook
voor het dialect?
beeld eens naar zin 1 en zin 2.
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