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Stellingen	
	
behorende	bij	het	proefschrift	Bilingualism	and	Contact-Induced	Language	Change:	
Exploring	variation	in	the	Frisian	verbal	complex	van	Liefke	Reitsma.	
	
1. Hoewel	 er	 veel	 variatie	 voorkomt	 in	 Friese	 werkwoordclusters,	 blijft	 de	

Standaard-Friese	variant	(de	zg.	 ‘groene’	of	aflopende	(3-)2-1	volgorde)	 in	alle	
bestudeerde	clustertypen	goed	vertegenwoordigd	(hoofdstukken	7-10).	

	
2. Het	 IPP-effect	 (Infinitivus	pro	Participio)	 is	onderdeel	geworden	van	de	Friese	

werkwoordclustergrammatica,	vooral	 in	strikt	oplopende	clusters	(1-2-3)	maar	
ook	in	strikt	aflopende	(3-2-1)	clusters	(hoofdstukken	7-10).	

	
3. De	 paradox	 van	 de	 norm	 behelst	 de	 onmogelijkheid	 om	 taalverandering	 te	

ontmoedigen	door	het	bijstellen	van	de	norm:	een	grotere	afstand	 tussen	de	
standaard	 en	 de	 spreektaal	 werkt	 afkeer	 van	 de	 norm	 en	 daarmee	
taalverandering	 in	de	hand,	maar	een	kleinere	afstand	 tussen	de	norm	en	de	
spreektaal	verkleint	ook	de	typologische	afstand	tussen	het	Nederlands	en	het	
Fries	en	dit	kan	ook	leiden	tot	taalverandering	(hoofdstuk	2	en	9).	

	
4. Er	is	geen	sluitend	bewijs	om	de	veranderingen	in	het	Friese	werkwoordcluster	

direct	aan	contact	met	het	Nederlands	toe	te	wijzen	(hoofdstuk	9	en	10).		
	

5. Taalkundige	theorieën	zijn	vaak	op	enkel	mondelinge	of	enkel	schriftelijke	data	
gebaseerd.	Dit	proefschrift	laat	zien	dat	het	beter	is	verschillende	datasoorten	
te	gebruiken	(hoofdstuk	9	en	10).		

	
6. Als	 taalveranderingsprocessen	 zo	 simpel	 waren	 als	 sommigen	 je	 willen	 doen	

voorkomen,	 dan	 zou	 Nederland	 in	 de	 toekomst	 Engelstalig	 zijn	 en	 Fryslân	
Nederlandstalig	(dit	proefschrift).		

	
7. Taal	is	politiek	en	politiek	is	taal.		
	
8. Het	 is	 een	 gotspe	dat	 kwaliteit	 nog	 steeds	 als	 verklaring	wordt	 gebruikt	 voor	

het	 gebrek	 aan	 diversiteit	 in	 de	 hoogste	 rangen	 van	 de	 academie.	
Wetenschappers	 die	 dat	 doen	 zou	 onmiddellijk	 een	 opfriscursus	 statistiek	
moeten	worden	aangeboden.		

	
9. Volgens	 recente	 trends	 in	 de	 uitspraak	 van	 het	 Nederlands	 ben	 ik	 straks	

gepromoveerd	 touwkundige	 (bijvoorbeeld	 gehoord:	 ‘als	 een	 pauw	 boven	
water’,	Rosanne	Hertzberger	in	Zomergasten	2017).	

	
10. Talen	zijn	net	als	vriendschappen:	als	 je	ze	niet	onderhoudt,	ben	 je	ze	op	een	

gegeven	moment	kwijt,	maar	als	je	ze	regelmatig	je	volle	aandacht	geeft,	hou	je	
er	een	leven	lang	plezier	van!	


