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Samenvatting 
 
In het Nederlandse pronominale genus dienen zich ingrijpende ontwikkelingen aan, die grofweg 
omschreven kunnen worden als de teloorgang van het traditionele driegenerasysteem. Voorbeelden 
van dergelijke ontwikkelingen zijn ‘masculinisering’ en ‘hersemantisering’. ‘Masculinisering’ is het 
toegenomen gebruik van masculiene pronomina om te verwijzen naar alle de-woorden, ook de 
traditioneel vrouwelijke (Geeraerts 1992); ‘hersemantisering’ is de neiging om met masculiene 
pronomina te verwijzen naar alle substantieven met een telbare referent, en met een neuter pronomen 
naar substantieven met een niet-telbare referent (Audring 2006). In dit artikel worden enkele aspecten 
besproken van het pronominale genus, meer bepaald op de rol die het grammaticale genus nog speelt 
en op de manier waarop het oorspronkelijke grammaticale genussysteem blootstaat aan 
masculinisering en/of hersemantisering. We zoomen daarvoor in op het pronominale genus zoals dat 
verworven wordt door zuidelijk Nederlandse kinderen, in casu zes- en zevenjarige kinderen uit de 
Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Afgaande op Mills’ (1986) bevinding dat er een verband bestaat 
tussen de manier waarop een genusregel verworven wordt en de status van die regel in de taal, kunnen 
de bevindingen uit dit onderzoek gebruikt worden om tot een karakterisering te komen van het 
pronominale genus in het hedendaagse zuidelijke Nederlands. Het onderzoek geeft aan dat het 
hedendaagse Nederlandse pronominale genus in het zuiden een hybride systeem vormt waarbinnen in 
de eerste plaats het onderscheid tussen de-woorden en het-woorden van belang is. In essentie is er 
dus sprake van een grammaticaal tweegenerasysteem. Daarnaast bestaat er binnen de de-woorden 
een semantische tendens om met het te verwijzen naar alle woorden die niet-telbaar of abstract zijn 
(‘neutralisering’). 
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1. Inleiding1 
 
Wie een hedendaags woordenboek van het Nederlands openslaat, kan moeilijk om de indruk heen dat 
de toekenning van het woordgeslacht (of ‘genus’) aan nomina behoorlijk bizar in elkaar zit. Van Dale 
bijvoorbeeld, onderscheidt twee grote categorieën: de de-woorden en de het-woorden of onzijdige 
woorden. Binnen de de-woorden wordt een categorie mannelijke woorden onderscheiden, maar de 
natuurlijke tegenhanger van deze categorie, de vrouwelijke woorden, bestaat maar uit een zeer beperkt 
aantal leden. Wél is er een uitgebreide categorie ‘hermafrodieten’, woorden die zowel vrouwelijk als 
mannelijk genus kunnen aannemen. Dat de beschrijving van het Nederlandse genus in woordenboeken 
als Van Dale deze vorm aanneemt, is een gevolg van de ingrijpende ontwikkelingen die zich aandienen 
in het Nederlandse genus, en die grofweg omschreven kunnen worden als de teloorgang van het 
traditionele driegenerasysteem. Die ontwikkelingen zijn al eeuwen aan de gang, en ze verhitten ook al 
eeuwen de gemoederen van grammatici, die het maar niet eens werden over of het traditionele systeem 
dan wel het innovatieve te prefereren viel (zie Geerts 1966 voor een overzicht van de discussie). 
Hedendaagse normatieve bronnen, zoals Van Dale of de ANS, laten zowel het conservatieve als het 
innovatieve systeem toe. De meest opvallende verschillen tussen die systemen worden aangetroffen bij 
de woorden die vanouds vrouwelijk zijn, waar variatie optreedt in het pronomen dat wordt gebruikt om 
naar deze woorden terug te verwijzen, i.e. in het pronominale genus. De meeste sprekers van een 
noordelijke variëteit van het Nederlands zouden naar alle de-woorden, en dus ook naar deze 
oorspronkelijk vrouwelijke woorden, refereren met mannelijke pronomina als hij en hem; een 
verschijnsel dat bekend staat als ‘masculinisering’ (zie Van Dale, en ook Geeraerts 1992). Ten zuiden 
van de grote rivieren komt bij veel sprekers nog het ‘traditionele’, vrouwelijke genus voor: naar woorden 
als tafel, mand en lamp kan men er verwijzen met het pronomen ze. De oorzaak daarvoor is dat 
zuidelijke sprekers in hun dialect of regiolect een genussysteem kennen dat dichter aanleunt bij het 
traditionele driegenerasysteem. Die zuidelijke dialecten onderscheiden bijvoorbeeld ook drie genera in 
het adnominale domein, meer bepaald in de lidwoordkeuze en in de flectie van het adjectief (b.v. den 
bozen boer vs. de boze boerin vs. het boos kind; cf. Taeldeman 1980). Sprekers van een dergelijk 
dialect kopiëren in de regel hun intuïties over het woordgeslacht naar hun variëteit van het 
Standaardnederlands.  
 Niet alle ontwikkelingen in het noordelijk Nederlandse pronominale genus vallen echter onder 
de noemer ‘masculinisering’. Audring (2006) stelt bijvoorbeeld vast dat het gebruik van het pronominale 
genus in informeel gesproken Nederlands niet verloopt volgens het onderscheid tussen de-woorden en 
het-woorden, maar wel op een semantische basis (zie ook Van Haeringen 1954, Siemund 2002, en de 
door Audring 2006:93-94 geciteerde referenties): naar telbare referenten zou volgens haar in 
toenemende mate verwezen worden met een mannelijk pronomen, naar niet-telbare referenten met het 
onzijdige het. Daarnaast weerstaan ook niet alle zuidelijke variëteiten van het Nederlands aan de 

                                                           
1 Dit artikel is een herwerkte versie van de Bachelorscriptie van de eerste auteur, die in het academiejaar 2006-2007 tot 
stand is gekomen onder begeleiding van de tweede auteur, die als postdoctoraal onderzoeker van het FWO Vlaanderen 
verbonden is aan de Universiteit Gent. We bedanken Katrien De Valck voor haar opmerkingen bij een eerste versie van dit 
artikel. 
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ontwikkelingen die zich in het noorden aftekenen.2 Onder meer Geerts (1966) toont dat het pronominale 
genus ook in het zuiden volop in beweging is, wat zich bijvoorbeeld manifesteert in het feit dat het 
genus van bepaalde nomina verschilt van het ene dialect tot het andere. Volgens Geeraerts (1992) is er 
in het zuiden zeker ook sprake van masculinisering, zowel in het dialectvaste West-Vlaanderen als in 
Brabant. Het is niet uitgesloten dat allerlei ontwikkelingen die zich al langer aandienen in het zuidelijke 
Nederlands spoedig in een stroomversnelling terechtkomen: aangezien de beheersing van het 
driegenerasysteem in hoge mate samenhangt met de kennis van een dialect waarin een prominentere 
genusmarkering bestaat dan in het Standaardnederlands (Hoppenbrouwers 1983), valt het te 
verwachten dat dialectverlies en -nivellering zullen leiden tot een versnelde teloorgang van het 
driegenerasysteem in het zuiden.  

In dit artikel willen we dieper ingaan op enkele aspecten van het pronominale genus, meer 
bepaald op de rol die het grammaticale genus nog speelt en op de manier waarop het oorspronkelijke 
grammaticale genussysteem blootstaat aan ‘masculinisering’ of vervangen wordt door een semantisch 
systeem. We zoomen daarvoor in op het pronominale genus zoals dat verworven wordt door zuidelijk 
Nederlandse kinderen, in casu zes- en zevenjarige kinderen uit de Belgische provincie Oost-
Vlaanderen. In sectie 2 wordt uitgelegd in welke mate het genussysteem van die zuidelijk Nederlandse 
taalverwervers indicatief is voor het genus in het algemeen. In sectie 3 lichten we de bij ons onderzoek 
gevolgde werkwijze toe. Vervolgens staat de vraag centraal in welke mate de pronominale verwijzing 
door onze proefpersonen nog verloopt volgens het grammaticale genus (sectie 4); in sectie 5 wordt de 
opkomst van semantisch genus besproken. 
 
 
2. De verwerving van het genus 
 
2.1. Genussystemen 
Afgaande op de beschrijvingen van het Nederlandse genus, dienen zich drie regelsystemen aan voor 
de pronominale verwijzing. De regels voor het gebruik van subjectspronomina volgens elk van die 
systemen worden gegeven in (1), waarbij geen aandacht wordt geschonken aan verwijzing naar 
substantieven met referenten met een natuurlijk geslacht (zoals mensen en sommige dieren): 
aangezien het grammaticale genus in het Nederlands zelden of nooit conflicteert met het natuurlijke 
geslacht van de referenten, treedt daar weinig variatie op.3 De regels in het traditionele 
driegenerasysteem met grammaticaal genus worden getoond in (1a), het ‘gemasculiniseerde’ 
grammaticale systeem in (1b), en een semantisch systeem volgens de regels voorgesteld in Audring 
(2006) in (1c). 

                                                           
2 Het idee dat het zuiden immuun zou zijn voor genusverandering spreekt bijvoorbeeld uit dialectonderzoek zoals dat van 
Pauwels (1938). Met dat onderzoek beoogt Pauwels een grondige inventarisatie van het woordgeslacht in de zuidelijke 
dialecten, die onder meer tot doel heeft om een leidraad te zijn bij het bepalen van het woordgeslacht in het (zuidelijke) 
Standaardnederlands. Frappant is evenwel dat Pauwels zodanig veel regionale variatie vaststelt, dat de inventarisatie zich 
nauwelijks laat vertalen in duidelijke taaladviezen.  
3 Uiteraard zijn er uitzonderingen, zoals de onzijdige woorden kind en meisje, die naar personen verwijzen. Ook in 
conservatieve grammaticale systemen zoals het Duitse komt hier verwijzing voor op basis van natuurlijk geslacht. 
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(1) Drie mogelijke genussystemen in het zuidelijke Nederlands? 
 a. traditioneel grammaticaal genus 
  a.1. Verwijs naar lexicaal mannelijke items met hij 
  a.2. Verwijs naar lexicaal vrouwelijke items met ze 
  a.3. Verwijs naar lexicaal onzijdige items met het 
 
 b. ‘gemasculiniseerd’ grammaticaal genus 
  b.1. Verwijs naar de-woorden met hij  
  b.2. Verwijs naar het-woorden met het 
 
 c. semantisch genus 
  c.1. Verwijs naar telbare referenten met hij 
  c.2. Verwijs naar niet-telbare referenten met het 
 
Een belangrijke studie over het genus is het vergelijkende onderzoek van Mills (1986) naar het Duits 
en het Engels. Mills onderzoekt daarbij het verband tussen de verwerving van genusregels en de 
prominentie van die regels in het ‘volwassen’ genussysteem. De conclusie luidt dat hoe prominenter 
een regel in de taal aanwezig is, des te vroeger hij verworven wordt (de gebruikte term is ‘clear rule’; 
zie vooral Mills 1986:112-115 voor discussie). In talen met een grammaticaal genus, zoals het Duits, 
slagen taalverwervers er al op jonge leeftijd in om de vorm van de subjectspronomina aan te passen 
aan het genus van het antecedent, i.e. om consequent een regelsysteem toe te passen zoals (1a): 
Mills (1986:92) stelt in het pronomengebruik van 5-6-jarige kinderen nauwelijks afwijkingen vast van 
het grammaticale genus. Het regelsysteem in (1a) is in het Duits op die leeftijd dus al verworven. In 
een taal zoals het Engels verloopt de keuze voor een subjectspronomen ook op jonge leeftijd al op 
semantische gronden, maar in het Engels duurt het langer voor kinderen het pronominale gebruik 
onder de knie krijgen. Op de leeftijd van 5-6 jaar hebben Engelstalige kinderen nog de neiging om het 
pronomen he te oververalgemenen, vooral bij het verwijzen naar dieren en in ‘levendige’ contexten ook 
naar niet-bezielde referenten, wellicht doordat die vaak gepersonifieerd worden (Mills 1986:91-93). Of 
een factor als ‘telbaarheid’ een rol speelt, is niet bekend. In elk geval valt de aard van het systeem al 
op te maken uit taalverwervingsdata: een semantisch systeem als (1c) laat meer variatie toe in de 
pronomina die naar een bepaald nomen verwijzen, en wordt trager verworven. 
 Als de snelheid waarmee een genusregel verworven wordt wel degelijk samenhangt met de 
prominentie van de regel (cf. Mills 1986:112-115), is het niet onwaarschijnlijk dat de snelle verwerving 
van een genussysteem eveneens samenhangt met de hoge zichtbaarheid van dat systeem. Door de 
aanwezigheid van (genusgemarkeerde) casusuitgangen is het genus van een substantief in het Duits 
zo ongeveer uit elk gebruik van dat substantief af te leiden. Data uit het Frans tonen echter aan dat de 
toepassing van het grammaticale genus bij de pronominale verwijzing ook snel verworven wordt in 
talen waarin het genus minder zichtbaar is dan in het Duits. Het Frans heeft in tegenstelling tot het 
Duits geen genusgemarkeerde casusuitgangen, maar wel een verschillend lidwoord voor mannelijke 
en vrouwelijke woorden (althans in het enkelvoud), en het heeft ook adjectivale flectie. Ook in het 
Frans zijn pronominale genusfouten zeldzaam bij taalverwervende kinderen (Maillart 2003), en ze 
verdwijnen nagenoeg volledig tegen de leeftijd van zes jaar (Van der Velde 2003:328, 340). Die 
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vaststelling is relevant voor het Nederlands, doordat de zichtbaarheid van het Nederlandse 
genussysteem goed te vergelijken is met die van het Franse: hieruit blijkt immers dat 
moedertaalverwervers van een taal met een stabiel grammaticaal genussysteem de pronominale 
verwijzing volgens het grammaticaal genus in principe beheersen tegen de leeftijd van zes of zeven 
jaar, de leeftijd van de kinderen in het hier gepresenteerde onderzoek.  
 
 
2.2. Lexicaal genus 
Een accurate beheersing van het grammaticale genus impliceert niet alleen dat kinderen de regels 
achter het systeem onder de knie krijgen, maar ook dat ze van lexicale items het genus stockeren in 
hun geheugen. Het is bekend dat Duitstalige kinderen al zeer vroeg in staat zijn om dergelijke 
genusinformatie op te slaan, wat te maken kan hebben met zowel de hoge zichtbaarheid van het 
Duitse genus als met het feit dat het Duitse woordgeslacht meestal af te leiden valt uit de vorm van het 
woord, en dus ook gestuurd wordt door regels. Een voor het Duits zeer prominente regel voor de 
genustoekenning is dat woorden met een eind-sjwa vrouwelijk zijn, en die regel blijkt zich al te 
manifesteren in het taalgebruik van kinderen van drie jaar oud (Mills 1986:70). Regels met een kleiner 
lexicaal bereik of waarop meer uitzonderingen zijn, zoals de regels die stellen dat woorden op -/ft/ en -
/cht/ vrouwelijk zijn en woorden op -/et/ onzijdig, blijken wel aanwezig bij volwassenen maar nog niet bij 
kinderen van 7 en 8 jaar (Mills 1986:80). Het gemak waarmee formele regels voor genustoekenning 
door kinderen verworven worden, en het belang van die regels voor genustoekenning in het 
genussysteem, blijkt ook uit data uit het Frans. Net zoals in het Duits wordt het Franse lexicale genus 
bepaald door formele eigenschappen van het woord in kwestie (o.a. Tucker, Lambert & Rigault 1977). 
Franstalige kinderen zouden bijgevolg al op de leeftijd van vier in staat zijn om het genus van woorden 
te herkennen zonder ze te begrijpen (Maillart 2003).  
 Voor het Nederlands is niet bekend dat de genustoekenning, noch de ‘traditionele’ indeling in 
drie genera, noch het tweeledige onderscheid tussen de-woorden en het-woorden, gestuurd zou 
worden door allerlei formele regels. De ANS vermeldt weliswaar wetmatigheden als het feit dat 
woorden op -heid vrouwelijk zijn (e-ANS, §3.3.3) en woorden op -ment onzijdig (e-ANS, §3.3.2.3.i), 
maar alle bekende wetmatigheden samen dekken hoogstens een beperkt deel van de Nederlandse 
woordenschat. Wellicht is dat één van de redenen waarom de verwerving van het Nederlandse genus 
gepaard gaat met meer fouten dan de verwerving van het Duitse of het Franse genus: zo hebben 
Nederlandstalige kinderen op jonge leeftijd de neiging om het lidwoord de te oververalgemenen ten 
koste van het (Van der Velde 2003:128,138; Cornips & Hulk 2006). Die fouten worden zeldzaam rond 
de leeftijd van zes jaar (Van der Velde 2003:123,128,136,138). Cornips & Hulk (2006) stellen vast dat 
kinderen met een zekere kennis van een dialect met een grammaticaal driegenerasysteem, zoals onze 
proefpersonen, het grammaticale genus sneller verwerven dan kinderen die alleen 
Standaardnederlands beheersen. 
 Uit de bevindingen inzake het Nederlandse adnominale genus blijkt dat zesjarige kinderen in 
principe beschikken over de genusinformatie die vereist is voor een pronominale verwijzing in 
overeenstemming met het grammaticale geslacht. Hoogstens kan men vermoeden dat die informatie 
ontbreekt bij niet-frequente of onbekende woorden (cf. Van der Velde 2003:145). Daarnaast zijn 
taalverwervers van die leeftijd in talen met een stabiel grammaticaal genus in staat om die 
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genusinformatie ook op een accurate manier aan te wenden: in het Duits en het Frans bijvoorbeeld, 
komen bij zesjarigen (en zelfs vroeger) geen conflicten meer voor tussen het lexicale genus van een 
nomen en het genus van het pronomen dat naar dat nomen verwijst. Hieruit volgt dat eventuele 
afwijkingen tussen het pronominale en het grammaticale genus bij zesjarige Nederlandstalige kinderen 
indicatief zijn voor een verminderd belang van het grammaticale genus in de pronominale verwijzing, 
zeker als die afwijkingen voorkomen bij items die al vroeg in de kindertijd verworven worden.  
 
 
2.3. De verwerving van het Nederlandse pronominale genus 
Bijna al het onderzoek naar de verwerving van het Nederlandse genus behandelt het adnominale 
genus. Aangezien het adnominale genus niet blootstaat aan een tendens tot semantische herinvulling, 
impliceert dat dat de impact van een aantal recente evoluties in het Nederlandse genussysteem voor 
de verwerving ervan nauwelijks in te schatten is. De Houwer (1987) presenteert de resultaten van een 
onderzoek naar het pronominale genus van één driejarig kind, en toont dat het gebruik van 
genusgemarkeerde pronomina op die leeftijd niet zozeer op grammaticale dan wel op semantische 
gronden beregeld wordt. De makkelijkste semantische regel is de ‘natural gender rule’: naar mannen 
wordt verwezen met het mannelijke pronomen hij, naar vrouwen met het vrouwelijke zij. Volgens De 
Houwer (1987:64-66) hebben Nederlandstalige kinderen van drie de verwijzing op basis van het 
natuurlijke geslacht goed onder de knie. Een andere semantische regel is dat hij ook gebruikt wordt om 
te verwijzen naar bezielde referenten waarvan het genus niet bekend of onbelangrijk is (sommige 
dieren bijvoorbeeld). Voor verwijzing naar niet-bezielde referenten domineert het onzijdige het, maar 
ook hij komt voor. De regels voor het gebruik van hij dan wel het voor niet-bezielde referenten komen 
niet duidelijk naar voren uit De Houwers resultaten. In elk geval blijkt dat het grammaticale genus 
hoogstens een kleine rol speelt, want er komen frequent afwijkingen van het grammaticale genus voor. 
Een tweede onderzoek, De Vogelaer (2006), behandelt de rol van de semantische parameters 
‘menselijkheid’, ‘bezieldheid’ en ‘telbaarheid’ in het pronominale genus van zuidelijk Nederlandse zes- 
en zevenjarigen, en stelt een opvallend frequent gebruik vast van hij voor referentie naar telbare 
entiteiten, en van het voor referentie naar niet-telbare referenten. 
 
 
3. Onderzoeksopzet 
 
Studies zoals die van Mills (1986), waarin een verband wordt getoond tussen de leeftijd waarop een 
genusregel verworven wordt en de status van die regel in de taal, geven aan dat onderzoek naar 
taalverwerving een ideaal middel is om meer inzicht te krijgen in de structuur van genussystemen. Het 
mag dan ook niet verwonderen dat data van zowel eerste- als tweedetaalverwervers al veelvuldig zijn 
aangewend in het onderzoek naar het Duitse en ook het Nederlandse genus (zie b.v. recent Müller 
2000:351, Wegener 2000:536-541 voor het Duits, en Weerman 2003:251-253, Cornips & Hulk 2006, 
Hulk & Cornips 2006 voor het Nederlands).4 Slechts een fractie van dat onderzoek heeft echter 

                                                           
4 Dat dit artikel steunt op het door Mills (1986) vastgestelde verband tussen de leeftijd waarop een regel van het 
genussysteem wordt verworven en het belang van die regel in de taal, impliceert niet dat er een causaal verband zou zijn 
tussen de manier waarop kinderen genussystemen verwerven, en eventuele diachrone ontwikkelingen. Een dergelijk 
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betrekking op het pronominale genus. Met dit artikel willen we in die lacune voorzien. Op basis van 
empirisch onderzoek willen we nagaan hoe de pronominale verwijzing in het zuiden verworven wordt. 
De bevindingen van Mills (1986) indachtig, moet dat bovendien meer inzicht verschaffen in de aard van 
het zuidelijk Nederlandse genussysteem in het algemeen. Daarnaast kunnen onze resultaten ook een 
ijkpunt vormen voor soortgelijk onderzoek in het noorden van het taalgebied, waar de teloorgang van 
de pronominale verwijzing volgens het grammaticale genus verder gevorderd is. 
 De meest voor de hand liggende vraag bij genusonderzoek in het zuiden is of het 
grammaticale driegenerasysteem zich handhaaft en zoniet, of er in hoofdzaak sprake is van 
masculinisering (cf. Geeraerts 1992) of van een radicaler taalveranderingsproces, waarbij het 
grammaticale genus baan moet ruimen voor een semantisch systeem (cf. Audring 2006). Omdat beide 
processen vooral een verschillende impact hebben op de genustoekenning aan nomina met een niet-
bezielde referent, focussen we op die categorie. We gaan daarbij niet alleen de relevantie na van de 
factor ‘telbaarheid’, maar ook van het onderscheid ‘concreet’ vs. ‘abstract’, een onderscheid dat tot 
dusver nog niet aangewend is in onderzoek naar de verwerving van het pronominale genus. In ons 
onderzoek hebben we gekozen voor kinderen van zes tot acht jaar als proefpersonen. De reden voor 
die leeftijdskeuze is tweevoudig: ten eerste is zes jaar de leeftijd waarop de verwerving van het 
grammaticale genus in verwante talen als het Duits en het Frans voltooid is. Afwijkingen van het 
grammaticaal geslacht in het Nederlands wijzen dus op druk op dat systeem; patronen in die 
afwijkingen op alternatieve regelsystemen die zich aandienen. Ten tweede zijn kinderen van zes tot 
acht jaar al in staat om een schriftelijke enquêtering tot een goed einde te brengen (cf. infra), wat de 
dataverzameling aanzienlijk vergemakkelijkt. Het onderzoek werd afgenomen in een basisschool in 
Merelbeke, Oost-Vlaanderen. Deze provincie bevindt zich in het zuidelijke deel van het Nederlandse 
taalgebied, waar het dialect nog relatief sterk staat (zie o.a. Taeldeman 2005 en Rys 2007:168-171 
voor een recente bespreking van de sociolinguïstische situatie in Oost-Vlaanderen). Hoewel de 
ondervraagde kinderen wellicht minder goed dialect spreken dan de oudere bevolking uit de streek, 
verwachten we toch dat het oorspronkelijke driegenerasysteem nog aanwezig is, ook in het 
Standaardnederlands van de ondervraagde kinderen.5 In totaal werden gegevens verzameld voor 62 
proefpersonen. Van die 62 proefpersonen zaten er 31 in het eerste leerjaar (6 à 7-jarigen) en 31 in het 
tweede (7 à 8-jarigen). In beide klassen zitten zowel jongens als meisjes, maar het geslacht van de 
kinderen bleek niet echt een invloed uit te oefenen op de resultaten en deze parameter wordt verderop 
in dit artikel dan ook niet besproken.  

                                                                                                                                                                                     
causaal verband wordt wel verondersteld in enkele van de geciteerde artikelen. Hoewel een causaal verband uiteraard 
mogelijk is, denken we dat het cruciale bewijs daarvoor moet aantonen dat afwijkingen tussen de verworven taal en de 
doeltaal zich doorzetten tot in de adolescentie en de volwassenheid (cf. Bybee & Slobin 1982, Slobin 2002). Dat bewijs is 
evenwel (nog) niet voorhanden.  
5 De schriftelijke enquête zorgt ervoor dat de onderzochte variëteit het (zuidelijke) Standaardnederlands is, niet het dialect. 
Het is overigens niet bekend dat er grote verschillen zouden optreden tussen het pronominale genus zoals sprekers dat 
aanwenden in hun dialect en in hun (variëteit van het) Standaardnederlands. Hoogstens zijn er woorden die in bepaalde 
dialect een ander lexicaal genus hebben (vgl. b.v. dialect het machien vs. Standaardnederlands de machine (vr.), of de 
feeste (vr.) vs. het feest). In de vragenlijst komen alleen woorden voor die in de Oost-Vlaamse dialecten en in het 
Standaardnederlands hetzelfde (traditionele) genus hebben. 
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Het onderzoek gebeurde door middel van schriftelijke enquêtering. In een eerste zin werd een 
substantief opgenomen dat vetgedrukt werd. In de daaropvolgende zin ontbrak het subjectspronomen 
(hij, ze, het) dat naar dat substantief verwees.6  
 
(2) Twee voorbeelditems uit de vragenlijst 

a. Het ijzer roest. _____ ligt buiten. 
b. De maïs is geel. _____ groeit op het veld.  

 
Beide zinnen in (2) bevatten een lidwoord, dat minstens deels verraadt wat het genus is van het erop 
volgende element. In de meeste zinnen uit de enquête was wel minstens één element aanwezig dat 
genusinformatie bevatte, hetzij een bepaald lidwoord, hetzij een verbogen adjectief (zie de appendix 
voor een overzicht van de gebruikte testzinnen). Een vergelijking met de resultaten uit De Vogelaer 
(2006) leert dat dit de resultaten niet beïnvloed heeft: in dat onderzoek werden genusmarkerende 
elementen immers vermeden in de testzinnen, maar op de punten waar vergelijking tussen beide 
onderzoeken mogelijk is, worden nauwelijks verschillen geobserveerd. Om informatie te verzamelen 
voor een groot aantal woorden zonder een beroep te hoeven doen op te lange vragenlijsten, werden 
twee verschillende invullijsten opgesteld met telkens 24 items. Van deze twee lijsten werden twee 
versies gemaakt met een verschillende volgorde. Per klas werden dus vier verschillende enquêtes 
verspreid. Aan elke enquête werd één voorbeeldzin toegevoegd, die klassikaal werd opgelost. Na de 
test werd aan de kinderen gevraagd of ze de test gemakkelijk of moeilijk vonden, en het antwoord 
luidde unaniem dat het om een gemakkelijke test ging.  

De opgevraagde items verwezen allemaal naar niet-bezielde concepten. Ze verschilden qua 
concreetheid en telbaarheid. Een substantief wordt als concreet beschouwd indien het verwijst naar een 
tastbare referent, en als telbaar indien het een meervoud heeft in de betekenis waarmee het in de 
vragenlijst voorkomt. Elke lijst bevatte zes concrete/telbare items (b.v. auto), zes abstracte/telbare (b.v. 
droom), zes concrete/niet-telbare (b.v. cola), en zes abstracte/niet-telbare substantieven (b.v. pijn). Per 
semantische categorie werden twee traditioneel mannelijke woorden opgevraagd (hij-woorden), twee 
vrouwelijke (ze-woorden), en twee onzijdige (het-woorden).7 De helft van de opgevraagde 
substantieven stond op de ‘unaniemenlijst van België en Nederland’ in de ‘Streeflijst woordenschat voor 
zesjarigen’ (Schaerlakens, Kohnstamm & Lejaegere 1999:151-165), wat wil zeggen dat 90 tot 100 % 
van de ondervraagde leerkrachten in België en Nederland van oordeel is dat zesjarigen ze kennen. De 
andere helft van de substantieven in de invullijsten scoorde 70 tot 80% in de streeflijst. Door zowel 
woorden op te vragen uit de unaniemenlijst als minder bekende woorden, hoopten we de invloed van de 
parameter gebruiksfrequentie te achterhalen, en bovendien ook na te gaan of afwijkingen van het 
grammaticale genus toe te schrijven zijn aan een lagere vertrouwdheid met het lexicale genus van 

                                                           
6 Volgens de ANS (§ 5.2.5.2.2) wordt het niet alleen gebruikt in de verwijzing naar het-woorden, maar ook in andere 
situaties, zoals referentie naar hele zinnen of naar het onderwerp van een naamwoordelijk gezegde met identificerende 
functie (b.v. ‘Wie is Jan? Het is de burgemeester’). Daarnaast wordt nog een derde situatie genoemd, “een soort verwijzing 
die vooralsnog niet duidelijk te omschrijven is”, met als voorbeeld ‘We zijn naar die vergadering geweest. Het duurde erg 
lang.’ Dergelijke zinnen zijn in de vragenlijst vermeden. 
7 Bij de bepaling van het traditionele genus werd in de eerste plaats een beroep gedaan op de intuïties van Oost-Vlaamse 
standaardtaal- en dialectsprekers. Alleen items waarover overeenstemming bestond bij de geraadpleegde sprekers, zijn 
opgenomen in de vragenlijst. In nagenoeg alle gevallen komt het ‘Oost-Vlaamse’ genus overeen met het genus in Van Dale. 
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bepaalde items in plaats van aan veranderingen in het pronominale genussysteem.8 Uiteraard wijzen 
vooral bevindingen die relatief onafhankelijk zijn van gebruiksfrequentie op systematische 
ontwikkelingen. 
 
 
4. Drie genera doorgelicht: de verwerving van hij, ze en het 
 
4.1. Hij-woorden 
In totaal werden dus 24 items bevraagd bij 62 kinderen. Op vier vragen na werden alle enquêtes 
volledig ingevuld (i.e. 1484 tokens). De resultaten worden hieronder per grammaticaal genus 
gepresenteerd: op die manier wordt de rol overlopen die elk van de regels in systeem (1a) nog spelen. 
Hoewel de resultaten voor de aparte items getoond worden, wordt niet elk nomen diepgaand 
besproken; behalve het grammaticale genus en eventuele semantische tendensen spelen bij het 
pronominale gebruik immers nog andere, minder belangrijke factoren een rol waarvan de werking niet 
altijd even gemakkelijk te detecteren is met enquête-onderzoek. In deze sectie trachten we vooral na te 
gaan hoe vitaal het grammaticale genus nog is; in sectie 5 gaan we in op de semantische tendensen. 
Aan het eind van sectie 5 komen we terug op enkele opvallende resultaten voor individuele items. 

De verschillende visies op de ontwikkelingen in het Nederlandse genus impliceren een andere 
inschatting van de vitaliteit van het gebruik van hij in de verwijzing naar traditioneel mannelijke woorden 
(regel (1a.1)). In een gemasculiniseerd grammaticaal regelsysteem (cf. Geeraerts 1992) blijft de 
verwijzing naar traditioneel mannelijke woorden onaangeroerd, aangezien die woorden gewoonweg 
deel gaan uitmaken van de grotere categorie van de de-woorden, waarnaar verwezen wordt met hij 
(regel (1b.1)). Een semantisch regelsysteem zoals (1c) daarentegen, impliceert het gebruik van het 
neutrale pronomen het in de verwijzing naar sommige traditioneel mannelijke woorden, met name de 
woorden die verwijzen naar een niet-telbare referent (regel (1c.2)). Afgaande op de data in tabel 1, is 
het gebruik van grammaticaal genus bij de hij-woorden zeldzaam: amper 36,03% van de verwijzingen in 
ons onderzoek gebeurt met hij, terwijl het onzijdige het 45,55% van de verwijzingen voor z’n rekening 
neemt. Ook verwijzing met ze komt voor.  

De resultaten voor de leden van de meeste semantische categorieën lopen grotendeels gelijk, 
al heeft elke categorie wel één of twee leden waarvoor de resultaten toch enigszins in het oog springen. 
Bij de telbare concreta valt bijvoorbeeld het hoge aantal ze-verwijzingen op naar jurk; bij de telbare 
abstracta de hoge scores voor hij bij droom en oorlog. Bij de niet-telbare items scoort hij opvallend hoog 
bij lijm, lach en schrik. Geeraerts (1992:81-82) signaleert een mogelijke verklaring, namelijk dat 
herstructureringen in het genussysteem lexicaal diffuus kunnen verlopen. In sectie 5.2 en 5.3 wordt 
echter getoond dat onder meer bij jurk en oorlog een andere verklaring denkbaar is voor het afwijkende 
gedrag in tabel 1. 
 

                                                           
8 De gebruiksfrequentie van een woord is uiteraard niet hetzelfde als de bekendheid van dat woord bij zesjarigen, maar het is 
evident dat de mate waarin een woord bekend is bij kinderen in hoge mate samenhangt met de intensiteit waarmee kinderen 
met dat woord in contact komen. De streeflijst is overigens ook al in fonologisch onderzoek succesvol gebruikt om 
frequentieparameters te operationaliseren (zie Rys 2007:138-140 voor discussie). 
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Tabel 1. Pronominale verwijzing naar hij-woorden 
 

  HIJ ze het 
Auto 26 4 1 
Das 15 8 8 
Jurk 10 14 6 

co
nc

re
et

, 
te

lb
aa

r 

Tuin 12 9 9 
Droom 17 3 11 
Nacht 8 0 23 

Oorlog 20 2 9 

ab
st

ra
ct

, 
te

lb
aa

r 

Sprong 4 2 25 
Cola 6 7 18 

Honing 5 8 18 
Lijm 13 7 11 

co
nc

re
et

, 
ni

et
-

te
lb

aa
r 

Maïs 3 6 22 
Lach 12 5 14 

Muziek 8 6 17 
Pijn 5 4 22 

ab
st

ra
ct

, 
ni

et
-

te
lb

aa
r 

Schrik 14 6 11 
 Totaal 178 91 225 
  (36,03%) (18,42%) (45,55%) 

 
De variatie binnen de categorieën bemoeilijkt conclusies enigszins: bij samentelling van de resultaten 
voor de vier items per categorie, kunnen de afwijkende resultaten voor één woord immers het 
totaalbeeld danig vertekenen. Om na te gaan of er wel degelijk sprake is van significante verschillen 
tussen de semantische categorieën, zijn significantietests op de geaggregeerde data per semantische 
categorie dus minder geschikt. In plaats daarvan zijn variantie-analyses uitgevoerd (of ‘ANOVA’).9 
ANOVA is een procedure waarin niet alleen de verschillen tussen de onderzochte categorieën gewogen 
worden, maar waarin ook de heterogeniteit binnen die categorieën verdisconteerd wordt. De 
semantische categorieën blijken voldoende uniform om de conclusie toe te laten dat de pronominale 
verwijzing in sterke mate samenhangt met de semantiek van het antecedent (zie ook sectie 5): zo ligt 
de het-score significant lager bij concrete, telbare nomina (ANOVA: F=3,82; p<.01). De hij-score leidt 
niet tot duidelijke conclusies: hij komt in totaal het vaakst voor bij de telbare concreta uit de test, die ook 
de enige categorie vormen met consistent hoge scores (10 keer hij of meer), maar ook in de andere 
categorieën komen woorden voor met een hoge hij-score, waardoor de verschillen in hij-gebruik tussen 
de semantische categorieën volgens de variantie-analyse niet significant zijn. 
 De vrij hoge score voor ze wekt enige verwondering: volgens Audring (2006), die weliswaar 
noordelijk Nederlands beschrijft, zijn er immers geen semantische factoren die het gebruik van ze 
stimuleren. Volgens Van Haeringen (1951:13) echter, was het gebruik van ze benoorden de grote 
rivieren zeer algemeen in de gesproken taal van zijn tijd bij niet-neutrale stofnamen, i.e. de groep niet-
telbare concreta in ons onderzoek. Ook Geerts (1966:193) observeert een “moeilijk grijpbaar” gebruik 
van ze bij stofnamen in het moderne Hollandse taalgebruik. In die optiek lijkt het niet toevallig dat de 
niet-telbare concreta de enige categorie zijn waarvoor in totaal meer ze-verwijzingen dan hij-
                                                           
9 ANOVA (‘ANalysis Of VAriance’) is een parametrische significantietest, die alleen toepasbaar is voor variabelen met een 
‘normale’ distributie. Een Kolmogorov-Smirov normality test leert dat alle variabelen in dit onderzoek aan dat criterium 
beantwoorden.  
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verwijzingen voorkomen: de verhouding tussen het gebruik van ze en hij verschilt significant tussen de 
stofnamen en de andere categorieën (ANOVA: F=10,05; p<.01).10 Mogelijk tekent zich hier een tendens 
af in de richting van een semantische (her)invulling van het vrouwelijke genus. Het gaat hier echter om 
een relatief marginale tendens: ook in deze categorie is het veruit de frequentst gebruikte vorm. Het 
pronomen ze komt daarnaast ook voor in andere semantische categorieën. 
 Gebruiksfrequentie blijkt geen belangrijke parameter bij de hij-woorden uit de vragenlijst: naar 
de woorden uit de unaniemenlijst (auto, tuin, nacht, sprong, cola, lijm, lach, pijn) wordt niet significant 
vaker verwezen met hij dan naar de woorden die op de streeflijst een score halen van 70 à 80 procent 
(das, jurk, oorlog, droom, honing, maïs, muziek, schrik): bij de eerste categorie scoort hij 86 op 247 
verwijzingen (34,82%); bij de tweede 92 op 247 (37,25%).11 
 
 
4.2. Ze-woorden 
In beide geschetste scenario’s voor genusverandering, zowel (1b) als (1c), staat het vrouwelijke genus 
het zwaarst onder druk. Daardoor zijn de ze-scores voor de oorspronkelijk vrouwelijke woorden een 
goede indicator voor de vitaliteit van het grammaticale driegenerasysteem in de pronominale verwijzing 
(1a). Die ze-scores zijn volgens een variantie-analyse niet significant hoger dan voor de hij-woorden: in 
totaal zijn de verwijzingen met ze maar goed voor 22,87% van de antwoorden, waarmee ze slechter 
scoort dan zowel hij (27,13%) als het (50,00%). Globaal gezien lopen de resultaten dus gelijk met die 
voor de hij-woorden.  
 
 
Tabel 2. Pronominale verwijzing naar ze-woorden 
 

  hij ZE het 
Dakgoot 9 6 16 

Deur 11 12 8 
Haag 18 7 6 

co
nc

re
et

, 
te

lb
aa

r 

Mand 11 14 6 
Bui 12 5 14 

Fout 4 7 20 
Les 3 1 27 

ab
st

ra
ct

, 
te

lb
aa

r 

Week 3 6 22 
Aarde 3 4 24 
Bloem 3 9 19 
Boter 5 10 16 

co
nc

re
et

, 
ni

et
-

te
lb

aa
r 

Soep 7 13 11 
Griep 5 2 23 
Hitte 5 7 18 
Kou 8 7 16 

ab
st

ra
ct

, 
ni

et
-

te
lb

aa
r 

Politie 27 3 1 
 Totaal 134 113 247 
  (27,13%) (22,87%) (50,00%) 

                                                           
10 Voor elke hij-verwijzing komt bij de stofnamen 1,3 keer ze voor, bij de andere categorieën wordt gemiddeld vaker hij 
gebruikt dan ze. 
11 Bij dergelijke totaalscores moet opgemerkt worden dat uitzonderlijke resultaten voor individuele items significante 
verschillen kunnen maskeren. Maar ook ANOVA-analyses leveren hier geen significante verschillen op, voor geen enkel 
pronomen. 
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Ook blijkt opnieuw dat niet zozeer masculinisering plaatsvindt dan wel een tendens naar een 
semantisch beregeld genussysteem waarin telbaarheid en concreetheid belangrijke factoren zijn: zo 
wordt naar telbare concreta opnieuw minder vaak terugverwezen met het dan naar de andere 
categorieën (ANOVA: F=5,236; p<.05). Net zoals bij de hij-woorden vallen de telbare concreta op door 
de hogere totaalscore voor hij, maar de grote variantie binnen de semantische categorieën zorgt ervoor 
dat het verschil met de andere categorieën niet statistisch significant is. 

Tabel 2 toont ook dat de concrete, niet-telbare items (de stofnamen) de enige zijn waarvoor in 
totaal meer ze-verwijzingen dan hij-verwijzingen opduiken, een verschijnsel dat ook bij de hij-woorden 
werd vastgesteld: gemiddeld verschijnt bij de stofnamen zo’n 2 keer ze per hij-antwoord, terwijl de 
balans in alle andere categorieën in evenwicht is of overhelt naar hij (ANOVA: F=10,093; p<.01). 
Aangezien dit effect ook aanwezig was bij de hij-woorden, lijkt het vrij robuust, althans bij de-woorden. 
Zowel bij de hij-woorden als de ze-woorden geldt evenwel dat ook bij de stofnamen het vaakst het wordt 
gebruikt; de tendens om ze te gebruiken voor stofnamen is dus ondergeschikt aan de tendens om met 
het te verwijzen naar alle niet-telbare of abstracte referenten. 
 Ook in tabel 2 springen bepaalde resultaten voor individuele items duidelijk in het oog, zoals het 
hoge aantal het-verwijzingen voor dakgoot en het hoge aantal hij-verwijzingen voor politie (zie ook 
sectie 5.3). Andere op het eerste gezicht opvallende resultaten lijken een gevolg van de verschillende 
gebruiksfrequentie van de woorden. In tegenstelling tot bij de hij-woorden behouden de ze-woorden uit 
de unaniemenlijst (deur, mand, fout, week, boter, soep, kou, politie) wel makkelijker hun grammaticale 
genus dan de andere ze-woorden (dakgoot, haag, bui, les, aarde, bloem, griep, hitte) (ANOVA: 
F=5,429; p<.05). Tabel 3 geeft de geaggregeerde data, en onderscheidt antwoorden volgens het 
grammaticale genus van andere antwoorden.  
 
Tabel 3. Grammaticaal genus bij frequente vs. infrequente woorden  
 

gebruik ze, i.e. 
grammaticaal genus

ander pronomen 
dan ze  

items uit unaniemenlijst: 72 176 
items met streeflijstscore van 70 à 80%: 41 205 

Chi kwadraat: p=.001 
 
De items uit de unaniemenlijst krijgen goed 29% antwoorden (72/248) volgens het grammaticale genus, 
de andere woorden slechts een kleine 17% (41/246). Het lage aantal ze-verwijzingen voor minder 
frequente woorden als haag, bui, les, aarde en griep moet dus toegeschreven worden aan het feit dat 
onze proefpersonen met deze woorden veel minder vertrouwd zijn dan met de woorden uit de 
unaniemenlijst. Dat suggereert dat het vrouwelijke genus woord voor woord geleerd wordt in plaats van 
via een achterliggend regelsysteem.  
 
 
4.3. Het-woorden 
Bij de het-woorden komt een totaal ander patroon naar voren: in alle semantische categorieën 
domineert verwijzing met het. Variantie-analyses leveren geen enkel significant verschil op in het 
pronomengebruik tussen de verschillende semantische categorieën. Vooral de resultaten voor de 
telbare concreta zijn niet zoals op basis van het door Audring (2006) voorgestelde semantische 
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regelsysteem verwacht mocht worden: in tegenstelling tot bij de hij-woorden en de ze-woorden, wordt 
voor de het-woorden uit deze categorie het gebruikt in de overgrote meerderheid van de gevallen. Dat 
betekent dat kinderen eerder een regel verwerven als (1a.3) of (1b.2) dan (1c.2). Het grammaticale 
genus lijkt hier dus nauwelijks concurrentie te ondervinden van het innovatieve, semantische 
regelsysteem dat bij de hij-woorden en ze-woorden prominenter aanwezig was. In die zin tekent zich bij 
onze proefpersonen dus ook een tendens af in de richting van een grammaticaal tweegenerasysteem, 
dat het-woorden onderscheidt van de-woorden (hij-woorden plus ze-woorden). Bij de het-woorden 
domineert het grammaticale het, en neemt het meer dan 80% van de antwoorden voor z’n rekening. Bij 
de de-woorden komen zowel hij als ze nog relatief frequent voor, maar semantische factoren leiden 
ertoe dat ongeveer de helft van de verwijzingen in ons onderzoek met het onzijdige het gebeuren. De 
sterkere score van het grammaticale genus bij het-woorden is statistisch significant (ANOVA: F=69,899; 
p<.001). 
 
 
Tabel 4. Pronominale verwijzing naar het-woorden 
 

   hij ze HET 
Bed 8 4 19 

Boek 1 2 28 
Kamp 7 1 23 

co
nc

re
et

, 
te

lb
aa

r 

Kostuum 2 1 28 
Antwoord 3 3 25 

Geheim 1 3 27 
Idee 1 3 27 ab

st
ra

ct
, 

te
lb

aa
r 

Ongeluk 2 1 28 
Bloed 1 0 30 
IJzer 4 2 25 
Stro 1 4 26 

co
nc

re
et

, 
ni

et
-

te
lb

aa
r 

Zand 1 2 28 
Applaus 2 1 28 
Nieuws 6 3 22 
Verdriet 8 3 20 ab

st
ra

ct
, 

ni
et

-
te

lb
aa

r 

Weer 2 5 24 
 Totaal 50 38 408 
  (10,08%) (7,66%) (82,26%) 

 
Er zijn opnieuw lexicale uitzonderingen: bij bed en verdriet komen bijvoorbeeld meer dan 10 
verwijzingen voor met een ander pronomen dan het (zie ook sectie 5.3 i.v.m. lexicale uitzonderingen). 
Frequentie lijkt geen rol te spelen in tabel 4: het totale aantal het-antwoorden verschilt niet significant 
tussen de woorden op de unaniemenlijst (bed, boek, antwoord, geheim, bloed, zand, verdriet, weer) en 
de andere woorden (kamp, kostuum, idee, ongeluk, ijzer, stro, applaus, nieuws). 
 
 
5. De semantische factoren ‘concreetheid’ en ‘telbaarheid’ 
 
5.1. Grammaticaal genus buitenspel? 
Uit sectie 4 bleek dat het grammaticale genus bij onze proefpersonen in concurrentie treedt met 
semantische tendensen in de pronominale verwijzing. Waar het traditionele grammaticale genus 
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conflicteert met de innovatieve semantische invulling van het genus, zorgt dit ervoor dat het 
grammaticale genus maar zelden wordt gebruikt. De grafiek in (3) herneemt de scores voor 
grammaticaal genus uit sectie 4, en laat opnieuw zien dat het grammaticale genus van de traditionele 
feminina en (in mindere mate ook) masculina voor alle semantische types nomina in ons onderzoek 
maar zelden uitgedrukt wordt bij de pronominale verwijzing. Het vrouwelijke genus scoort het slechtst.12 
Bij concrete, telbare referenten haalt ze nog 31,5%. Meer naar rechts in de grafiek daalt het aantal ze-
verwijzingen, tot amper 15,3% bij telbare en 15,6% bij niet-telbare abstracta. Bij de concrete, niet-
telbare substantieven, de ‘stofnamen’, stijgt de ze-score met 29% verrassend genoeg uit boven de 
21,8% voor het grammaticale hij; in verhouding bleken bij de stofnamen onder de hij- en ze-woorden 
overigens significant meer ze-verwijzingen voor te komen dan bij de andere semantische categorieën 
(zie sectie 4.1 en 4.2). Verwijzing met het mannelijke hij is bij de concrete telbare mannelijke 
substantieven nog goed voor 51,6 % van de verwijzingen, en zakt in de andere categorieën onder de 
50% (resp. 39,5%, 21,8% en 31,5%). Het grammaticaal onzijdige genus scoort over de hele lijn erg 
hoog, ook in de categorie van de nomina met concrete, telbare referent, waar volgens het door Audring 
(2006) beschreven regelsysteem eerder hij verwacht mocht worden. 
 
 
(3) Grammaticaal genus bij zes- tot achtjarigen 

 
 
Voor de telbare en niet-telbare concreta is een vergelijking mogelijk met de resultaten in De Vogelaer 
(2006), en daaruit blijkt slechts één noemenswaardig verschil: in De Vogelaer (2006:97) is de hij-score 
voor de concrete, telbare hij-woorden 80,56% (tgov. 51,6% hier). Het verschil is wellicht toe te schrijven 
aan het feit dat deels andere items gebruikt zijn: auto, fiets, stoel en trommel in De Vogelaer (2006); 
auto, das, jurk en tuin in dit onderzoek. Los hiervan leiden alle beschikbare data tot dezelfde conclusie: 
het pronomengebruik van zes- à achtjarige taalverwervers in het zuiden van het taalgebied gebeurt niet 
in de eerste plaats op basis van het grammaticale genus. Deze situatie contrasteert scherp met 

                                                           
12 Niet alleen het verschil met de traditioneel onzijdige items is statistisch significant (zie sectie 4.3), maar ook dat met de 
totaalscore voor grammaticaal mannelijke items (ANOVA: F=4,850; p.<.05). 
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bijvoorbeeld het Duits, waar op zesjarige leeftijd maar weinig afwijkingen voorkomen van het 
grammaticale genus (Mills 1986:92). Hieruit blijkt dat de pronominale verwijzing in het Nederlands zeker 
niet gekarakteriseerd kan worden als een dominant grammaticaal systeem, ook niet in relatief 
conservatieve gebieden als Oost-Vlaanderen.  
 De mate waarin het grammaticale genus van een bepaald nomen wordt aangewend in de 
pronominale verwijzing, hangt dus af van verschillende parameters: het genus in kwestie, de semantiek 
van de referent, en, zo bleek in sectie 4.2, bij ze-woorden ook de frequentie waarmee het woord 
voorkomt. Van sommige traditioneel vrouwelijke woorden die frequent voorkomen, zoals deur, mand en 
soep, blijkt een groot aantal proefpersonen het grammaticale genus nog wel degelijk te kennen én te 
gebruiken in de pronominale verwijzing. De rol van frequentie bij de vrouwelijke woorden is de 
duidelijkste indicatie dat er een correlatie bestaat tussen een goede kennis van het grammaticale genus 
en het gebruik ervan in de pronominale verwijzing. Elders kan een dergelijk verband wel vermoed 
worden, maar zijn de gegevens niet ondubbelzinnig doordat informatie ontbreekt waaruit afgeleid kan 
worden in welke mate het genus van een bepaald woord bekend is.13 In elk geval volgt uit de data dat 
het grammaticaal vrouwelijke genus, en daarmee het driegenerasysteem, in het zuiden van het 
taalgebied (nog) niet helemaal tot het taalkundige verleden behoort. De rol van de parameter frequentie 
doet ook vermoeden dat het aandeel van het vrouwelijke ze bij de verwijzing van traditioneel vrouwelijke 
woorden zal stijgen naarmate de proefpersonen ouder worden. Onder meer uit onderzoek naar 
tweededialectverwerving (zie voor het Nederlands vooral Rys 2007) is bekend dat taalverwervers zeker 
tot laat in de adolescentie nog progressie kunnen maken in de verwerving van bepaalde 
taalfenomenen. 
 De lage scores voor het grammaticale genus zijn niet in de eerste plaats het gevolg van een 
situatie waarbij een klein aantal kinderen het grammaticale genus goed beheerst en andere kinderen 
het systeem helemaal niet kennen. Het gemiddelde aantal verwijzingen per kind volgens het 
grammaticale genus is 11,27 op een totaal van 24 items (de standaardafwijking is 2,46).14 Uiteraard 
beheerst niet elk kind uit het onderzoek het grammaticale genus even goed: de scores variëren tussen 
zes en zeventien. Het aantal ze-verwijzingen per kind naar grammaticaal vrouwelijke nomina is wellicht 
nog instructiever om een inschatting te kunnen maken van de vitaliteit van het grammaticale genus. Het 
gemiddelde gebruik van ze is hier 1,82 op 8, met een standaardafwijking van 1,50. Van de 62 
proefpersonen zijn er zestien die naar geen enkel grammaticaal vrouwelijk nomen verwijzen met ze, en 
elf die dit slechts één keer doen. Dat betekent dat 35 kinderen twee of meer keer gebruik maken van 
het grammaticaal vrouwelijk genus, waaruit geconcludeerd mag worden dat ze bij de pronominale 
verwijzing nog terugvallen op het grammaticale genus.  
 
 

                                                           
13 In de besproken data kan de hoge score voor de het-woorden (deels) toe te schrijven zijn aan de makkelijkere 
verwerfbaarheid en dus de betere kennis bij de proefpersonen. Het genus van de-woorden is lastiger te verwerven door de 
subtiliteit van het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke de-woorden in de zuidelijke dialecten. Of een woord 
mannelijk of vrouwelijk is, is immers in veel situaties alleen op te maken uit de aanwezigheid van een eind-n (b.v. mannelijk 
bepaald lidwoord den vs. vrouwelijk de), maar aangezien de ‘mannelijke’ eind-n frequent wegvalt, is uit de vorm van 
nominale groepen vaak niet af te leiden of het substantief mannelijk of vrouwelijk is. Vlaamse kinderen kunnen met andere 
woorden maar met moeite achterhalen of een de-woord mannelijk of vrouwelijk is. Sluitend bewijs voor deze hypothese moet 
komen uit onderzoek naar het gebruik van genusgemarkeerde adnominale elementen in het zuiden van het taalgebied.  
14 De distributie van de scores per kind is normaal (Kolmogorov-Smirnov normality test). 
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5.2. Afwijkingen: semantisch gemotiveerd of niet? 
Tabel 5 toont een overzicht van alle antwoorden per grammaticaal genus en per semantische categorie. 
Het frequentst gebruikte pronomen wordt telkens vet gedrukt. In alle gevallen is dat ofwel hij, ofwel het. 
De belangrijkste afwijking van het grammaticale systeem is het zeer productieve gebruik van het 
pronomen het, dat frequent aangewend wordt om terug te verwijzen naar alle substantieven met een 
niet-bezielde referent, en dan vooral naar substantieven met een abstracte of niet-telbare referent. 
Eerder dan van ‘masculinisering’ (cf. Geeraerts 1992) lijkt hier dus sprake van ‘neutralisering’. 
Daarnaast is het frappant dat bij de pronominale verwijzing het onzijdige het domineert, terwijl 
taalverwervers bij de lidwoorden de tendens vertonen om het commune de te oververalgemenen (Van 
der Velde 2003, Cornips & Hulk 2006). 
 Het pronomen het wordt niet alleen gebruikt vanuit semantische motieven. Ook het ‘grammaticale 
het’, i.e. verwijzing met het naar het-woorden, is sterk aanwezig in het taalgebruik van onze 
proefpersonen, bij alle semantische categorieën. De semantische herstructurering van de pronominale 
verwijzing heeft dus een beperkt bereik: ze treft immers wel de de-woorden, maar niet of in mindere 
mate de het-woorden. Het lijkt er dus op dat de tendens om het pronomen het te hersemantiseren 
sterker is dan de hersemantisering van hij, zoals beschreven voor het Noord-Nederlands door Audring 
(2006). Het blijft de vraag of verwijzing met hij naar alle telbare concreta in het Zuid-Nederlandse 
taalgebruik op oudere leeftijd opduikt, dan wel of de tendens in het zuiden van het taalgebied echt 
achterwege blijft (cf. Curzan 2003:92-93 over de geschiedenis van het pronominale genus in het 
Engels, waarin neutralisering heeft plaatsgevonden en slechts korte tijd sprake is geweest van 
masculinisering).  
 
Tabel 5. Invloed van de semantische parameters ‘concreetheid’ en ‘telbaarheid’ op genustoewijzing pronomen15 
 

  HIJ-woorden ZE-woorden HET-woorden 
  HIJ ze het hij ZE het hij ze HET 

Concreet, 
telbaar: 

63 
51,6% 

35 
28,7% 

24 
19,7% 

49 
39,5% 

39 
31,5% 

36 
29,0% 

18 
14,5% 

8 
6,5% 

98 
79,0% 

Abstract, 
telbaar: 

49 
39,5% 

7 
5,6% 

68 
54,8% 

22 
17,7% 

19 
15,3% 

83 
66,9% 

7 
5,6% 

10 
8,1% 

107 
86,3% 

Concreet, niet-
telbaar: 

27 
21,8% 

28 
22,6% 

69 
55,6% 

18 
14,5% 

36 
29,0% 

70 
56,5% 

7 
5,6% 

8 
6,5% 

109 
87,9% 

Abstract, niet-
telbaar: 

39 
31,5% 

21 
16,9% 

64 
51,6% 

18 
19,8% 

16 
17,6% 

57 
62,6% 

18 
14,5% 

12 
9,7% 

94 
75,8% 

 
Tabel 5 toont ook uitzonderingen op de vastgestelde semantische tendensen voor de pronominale 
verwijzing, die soms semantisch, soms grammaticaal gemotiveerd zijn. Uit tabel 5 blijkt bijvoorbeeld een 
(relatief zwakke) semantische tendens om met ze te verwijzen naar stofnamen: alleen in de verwijzing 
naar concrete, niet-telbare substantieven stijgt de score van ze uit boven die van hij (cf. sectie 4.1-4.2). 
Daarnaast worden soms compleet onverwachte pronomina aangetroffen, met als duidelijkste voorbeeld 
het gebruik van ze voor traditioneel mannelijke en onzijdige woorden. Dat opmerkelijke gebruik van ze 

                                                           
15 Bij de niet-telbare abstracta zijn de resultaten voor politie niet meegeteld, omdat die te sterk afwijken van de resultaten 
voor de andere elementen uit deze semantische categorie. Mét politie zou de hij-score 45 zijn (of 36,9%), de ze-score 29 
(15,6%) en de het-score 58 (47,5%). 
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voor traditioneel mannelijke en onzijdige woorden komt, net als de restanten van het grammaticale 
driegenerasysteem, voor bij een groot deel van de proefpersonen. Gemiddeld produceert elk kind 2,08 
dergelijke ze-antwoorden; de standaardafwijking is 1,79. Slechts veertien van de 62 kinderen gebruiken 
geen enkele keer ze bij verwijzing naar grammaticaal mannelijke of onzijdige woorden, twaalf doen dit 
slechts één keer. Evenmin vallen al deze opmerkelijke ze-attestaties op rekening te schrijven van een 
klein aantal lexicale items: de 129 voorbeelden van het verschijnsel komen voor verspreid over 30 
verschillende niet-vrouwelijke woorden uit de enquête (alleen bij verwijzing naar nacht en bloed wordt 
geen enkele keer ze gebruikt). Uit de resultaten van deze enquête is niet op te maken of er een 
semantische systematiek achter het verschijnsel zit, en al zeker niet wat die systematiek zou zijn. Dat 
de ze-scores vooral oplopen bij de de-woorden, wijst er wel op dat het ze-gebruik minstens deels 
gemotiveerd is door het grammaticale genus, in die zin dat hij en ze door elkaar gebruikt lijken te 
worden in de verwijzing naar de-woorden. Bij dat ze-gebruik speelt wellicht de individuele leefwereld 
van de kinderen een rol. Niet-grammaticaal ze komt bijvoorbeeld iets meer voor bij de meisjes uit de 
enquête dan bij de jongens: gemiddeld 2,52 keer bij de meisjes en 1,65 keer bij de jongens (cf. Mills 
1986:125-127 voor het Duits en het Engels). Het verschil is evenwel (net) niet statistisch significant 
(ANOVA: p=.054).  

Dat in bepaalde gevallen zeer idiosyncratische motieven kunnen meespelen bij de pronominale 
verwijzing, blijkt het duidelijkst uit de hoge ze-score voor jurk, een hij-woord (14 keer ze, tgov. 10 keer 
hij en 6 keer het). Waarschijnlijk hebben de kinderen zich hier laten leiden door het feit dat een jurk een 
typisch kledingsstuk is voor vrouwen, en hebben ze daardoor vaker naar het item terugverwezen met 
het pronomen ze.16 De onderliggende regel zou kunnen zijn dat kledingstukken, of voorwerpen in het 
algemeen, die met een bepaald natuurlijk geslacht geassocieerd worden, het betreffende genus 
overnemen. Een dergelijke zeer lokale semantische genusregel kan op het eerste gezicht nogal 
onwaarschijnlijk lijken, maar er zijn vergelijkbare idiosyncratische regels bekend uit ‘volwassen’ talen, 
die in de betrokken talen zelfs productief zijn (i.e. ze trekken nieuwe substantieven aan): zo heeft het 
Noors een genusregel die stelt dat namen van inlandse bomen mannelijk zijn (Trosterud 2001), het 
Duits een regel dat alcoholische dranken mannelijk zijn (Köpcke & Zubin 1996), en het Italiaans dat 
benamingen voor auto’s vrouwelijk zijn (Thornton 2007). Het bestaan van dergelijke regels toont aan 
dat taalgebruikers actief zoeken naar een onderliggende ratio in een schijnbaar vaak arbitrair 
genussysteem.  
 
5.3. Contextuele factoren: ‘constructie’ van het genus 
Behalve resistentie van het grammaticale genus en het soms onverwachte gebruik van ze duiken er 
hier en daar ook lexicale items op die zich lijken te onttrekken aan de gedetecteerde semantische 
tendensen. Geeraerts (1992:81-82) ziet dergelijke uitzonderingen als een gevolg van lexicale diffusie in 
de vastgestelde ontwikkelingen, maar ze kunnen ook semantisch gemotiveerd zijn, b.v. vanuit 
idiosyncratische motieven of doordat de referent van het nomen in kwestie niet duidelijk als telbaar/niet-
telbaar of als concreet/abstract te labelen is. Zo is een item als soep opgevraagd in z’n niet-telbare 
betekenis als stofnaam, met de testzin ‘De soep is lekker, maar _____ is warm’. Het lexeem soep kan 
echter in bepaalde linguïstische contexten ook als telbare soortnaam geconstrueerd worden (b.v. ‘de 
                                                           
16 De testzin luidde als volgt: ‘Mijn jurk is groen. ___ is mooi.’ Doordat nergens in de testzin sprake is van een vrouwelijke 
persoon, kan die hier nauwelijks een rol gespeeld hebben.  
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kok maakt vandaag twee verschillende soepen’), wat de genustoewijzing kan beïnvloeden. In het geval 
van het niet-telbare soep kan ook de aanwezigheid van het lidwoord de een rol gespeeld hebben, dat 
een individuerende functie heeft. Mogelijk zou dezelfde testzin zonder de resulteren in een hoger aantal 
voorkomens van het.17 Bij het opstellen van de enquête is niet geprobeerd om invloed van dit soort 
contextuele factoren systematisch onder controle te houden; bijgevolg is hun impact moeilijk in te 
schatten. Niettemin is voor een aantal begrippen duidelijk dat de testzin wel degelijk invloed heeft 
gehad: sommige abstracte begrippen, bijvoorbeeld, kunnen zeker in taalgebruik van of tegen kinderen 
makkelijk geconcretiseerd of gepersonifieerd worden, waardoor terugverwijzing met hij of ze makkelijker 
wordt. Dat kan in onze enquête bijvoorbeeld gebeurd zijn bij kou, waarvoor meer hij-verwijzingen 
voorkwamen dan bij de meeste andere ze-woorden. De testzin luidde als volgt: ‘De kou is weer in het 
land. _____ laat mensen rillen’. In deze testzin lijkt het niet onmogelijk dat het zinspredicaat ervoor zorgt 
dat de proefpersonen sterker geneigd zijn om met hij of ze te antwoorden, omdat een causatief 
predicaat nu eenmaal makkelijk combineert met menselijke referenten. 
 Invloed van de testzin kan ook verantwoordelijk zijn voor het hoge aantal hij-verwijzingen bij 
politie, oorlog, verdriet en bui, aangezien alle vier deze items in de testzin gecombineerd werden met 
predicaten die typisch een menselijk agens veronderstellen (zie de appendix voor de volledige 
testzinnen): tegenhouden bij politie, doden bij oorlog, mijn hart breken bij verdriet, en nat maken bij bui. 
Dat de pronominale verwijzing in ons onderzoek deels afhangt van de testzin, hoeft niet noodzakelijk als 
een soort ‘test effect’ of een methodologisch probleem beschouwd te worden. Eerder lijkt invloed van de 
talige context op genuskeuze een normaal verschijnsel in semantisch georganiseerde genussystemen, 
waardoor de invloed van de testzin op de verwijzing naar items als politie, oorlog, verdriet en bui niet 
alleen onvermijdelijk is, maar bovendien ook uitermate instructief, omdat het een aanwijzing vormt dat 
het pronominale genus voor een deel ‘geconstrueerd’ wordt door taalgebruikers. Ook in het reële 
taalgebruik zijn er trouwens gevallen bekend waarin het genus deels geconstrueerd wordt, en keuze 
voor een bepaald genus een semantisch effect sorteert. De e-ANS vermeldt dat bepaalde stofnamen 
voorwerpsnamen worden in combinatie met de in plaats van het: de diamant vs. het diamant, of de kurk 
vs. het kurk (§ 3.3.2.4.i.2), en voegt een hele reeks voorbeelden toe van woorden die een verschillende 
betekenis hebben afhankelijk van het genus waarin ze gebruikt worden, zoals de mens/het mens en de 
soort/het soort (§ 3.3.2.4.i.3).  
 Curzan (2003:118-131) vermeldt voor het Engels ook een aantal contextuele factoren die op 
een bepaald moment een rol gespeeld zouden hebben bij de keuze voor een bepaald pronomen om 
naar een antecedent terug te verwijzen, zoals de afstand tussen antecedent en pronomen, en 
thematiciteit. Zowel in het Nederlands als in het Engels is dit soort factoren echter van ondergeschikt 
belang in vergelijking met de semantiek van het nomen: welke pronomina mogelijk zijn in de verwijzing 
naar een bepaald nomen wordt in de eerste plaats bepaald door het grammaticale genus en de 
semantiek van de referent. Pragmatische en contextuele factoren kunnen ervoor zorgen dat de ene 
keer het grammaticale genus gebruikt wordt, en de andere keer een semantisch gemotiveerd 
pronomen.  
 

                                                           
17 In de vragenlijst zijn twee niet-telbare items opgevraagd zonder lidwoord, nl. bloem en cola. Het aantal het-verwijzingen 
verschilt er niet significant van de andere stofnamen, maar gezien de subtiele verschillen waartoe contextuele factoren 
leiden, is dat onvoldoende grond om de aanwezigheid van een lidwoord als parameter uit te sluiten. 
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6. Conclusie 
 
Het uitgangspunt voor dit onderzoek was de vraag hoe dominant het grammaticale genus nog is in de 
pronominale verwijzing in het zuidelijke Nederlands van zes- tot achtjarigen, en in welke mate de 
semantische onderscheidingen ‘concreet/abstract’ en ‘telbaar/niet-telbaar’ een toegenomen rol spelen 
in het systeem. Het viel te verwachten dat de traditionele verwijzing volgens het grammaticale genus 
(systeem 1a) onder druk zou staan (cf. Geeraerts 1992), en dat, door de semantische herstructurering 
van het systeem, verwijzing naar telbare entiteiten vooral zou gebeuren met hij, en verwijzing naar niet-
telbare concepten vooral met het (Audring 2006, cf. Siemund 2002; zie ook (1c)). Uit de resultaten van 
de enquête blijkt dat de tegenstellingen ‘telbaar/niet-telbaar’ de keuze van het pronomen inderdaad 
beïnvloedt, maar ook de parameter ‘concreet/abstract’ is belangrijk: meer bepaald blijkt een 
tegenstelling tussen ‘telbare concreta’ versus ‘niet-telbare of abstracte concepten’. Bij de telbare 
concreta valt op dat de proefpersonen maar weinig met het verwijzen naar traditioneel mannelijke en 
vrouwelijke substantieven. De genustoekenning van niet-telbare concreta en telbare en niet-telbare 
abstracta daarentegen levert een heel ander beeld op. Zodra woorden abstract of niet-telbaar zijn, 
bestaat er een sterke neiging om met het te verwijzen. Deze resultaten tonen dat naast het onderscheid 
bezield/niet-bezield (cf. De Houwer 1987) ook andere semantische regels een prominente rol spelen bij 
de verwerving van het zuidelijk Nederlandse pronominale genus.  

Dat op jonge leeftijd vooral semantische tendensen spelen, geeft aan dat de pronominale 
verwijzing volgens het grammaticale genus in belang is afgenomen. Dat blijkt vooral uit de verwijzing 
naar traditioneel vrouwelijke woorden (zie ook De Vogelaer 2006:96): over het algemeen verwijzen 
kinderen niet erg dikwijls met het feminiene pronomen naar dergelijke woorden. Zeer frequente 
vrouwelijke woorden vormen hierop een uitzondering. Voor het overige speelt de factor frequentie geen 
rol, al is het noodzakelijk voor ogen te houden dat de parameter frequentie hier werd onderzocht op 
basis van een erg beperkt verschil in bekendheid van de opgevraagde substantieven. Toch is het 
grammaticale genus zeker niet dood: het grammaticale geslacht wordt immers in de regel wél 
gerespecteerd bij de verwijzing naar grammaticaal onzijdige woorden, en in mindere mate ook nog bij 
traditioneel mannelijke woorden. Dit kan erop wijzen dat het zuidelijke Nederlands op weg is naar een 
tweegenerasysteem, waarin alleen nog hij en het worden gebruikt voor de verwijzing naar niet-bezielde 
referenten (cf. De Vogelaer 2006: 89). Daarnaast valt op dat naar de-woorden onder de concrete, niet-
telbare substantieven (de ‘stofnamen’) vaker verwezen wordt met ze dan met hij. Dit frequente gebruik 
van het feminiene pronomen voor stofnamen is ook door Van Haeringen (1951) en Geerts (1966) 
opgemerkt. Een aantal decennia geleden beschouwden zij het als een wijd verspreid verschijnsel in 
taalgebruik van Noord-Nederlandse volwassenen. Ons onderzoek toont dat de tendens om een nieuwe, 
semantische invulling te geven aan het vrouwelijke genus bij onze informanten niet opweegt tegen de 
veel krachtigere tendens om het te gebruiken voor alle niet-telbare of abstracte nomina, dus ook de 
stofnamen.  

Een kort overzicht van de resultaten per kind toont dat er ook op sprekerniveau een complex 
regelsysteem aan de basis ligt van het zuidelijk Nederlandse pronominale genus: zowat elk kind 
gebruikt nog één of meerdere keren ze in de verwijzing naar grammaticaal vrouwelijke nomina, maar 
geen enkel kind doet dit consequent. Daarnaast blijken bij elk kind de semantische parameters 
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‘telbaarheid’ en ‘abstractheid’ een belangrijke rol te spelen, maar geen enkel kind maakt consistent 
gebruik van een semantisch genus. Een neveneffect van de tendens in de richting van semantisch 
genus lijkt te zijn dat de keuze voor een bepaald pronomen ook betekenisnuances uitdrukt. In elk geval 
blijkt dat in testzinnen met een agentief predicaat makkelijker gebruik wordt gemaakt van de pronomina 
hij en ze, waardoor een niet-bezielde referent als het ware ‘geconstrueerd’ wordt als een agens. Samen 
verklaren het grammaticale genus en de besproken semantische tendensen een grote meerderheid van 
de aangetroffen pronominale verwijzingen, maar niet alle antwoorden kunnen even makkelijk verklaard 
worden. Bij een grote meerderheid van de kinderen komt bijvoorbeeld het moeilijk te duiden gebruik 
voor van ze voor traditioneel mannelijke en onzijdige nomina.  
 Afgaande op Mills’ (1986) bevinding dat er een verband bestaat tussen de manier waarop een 
genusregel verworven wordt en de status van die regel in de taal, kunnen de bevindingen uit dit 
onderzoek gebruikt worden om tot een karakterisering te komen van het pronominale genus in het 
hedendaagse zuidelijke Nederlands. Dit onderzoek geeft aan dat het hedendaagse Nederlandse 
pronominale genus in het zuiden een hybride systeem vormt waarbinnen in de eerste plaats het 
onderscheid tussen de-woorden en het-woorden van belang is. In essentie is er dus sprake van een 
grammaticaal tweegenerasysteem. Daarnaast bestaat er binnen de de-woorden een semantische 
tendens om met het te verwijzen naar alle woorden die niet-telbaar of abstract zijn (‘neutralisering’). De 
door Audring (2006) in het noorden waargenomen tendens om hij te gebruiken voor álle nomina met 
telbare referent, los van hun grammaticale genus, is niet of slechts marginaal aanwezig bij telbare 
abstracta en, vooral, bij het-woorden. Een volledig semantische herindeling van het pronominale genus 
lijkt dus nog niet voor meteen. 
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APPENDICES 
 
Vragenlijst 1 
 
NAAM: ________________________________________  
IK BEN _______ JAAR OUD 
 
VUL IN:  HIJ, ZE, HET 

1. De appel is rood. ______ hangt aan de boom.  
2. Onze tuin is mooi. _____ staat vol met bloemen. 
3. Mijn jurk is groen. _____ is mooi.  
4. Ik ken het nieuws al. ______ is bekend.  
5. De politie staat daar. _____ houdt het verkeer tegen. 
6. De lijm is op. ______ kleeft niet meer.  
7. De mand is gevallen. Nu is _____ leeg.  
8. Mijn bed staat in de hoek van mijn kamer. _____ is warm en zacht.  
9. De nacht komt na de dag. _____ duurt lang.  
10. De oorlog duurt lang. _____ doodt veel mensen. 
11. De week telt zeven dagen. _____ begint op maandag.  
12. Mijn kamp staat hier. _____ is groot en stevig.  
13. De hitte duurt al dagen. _____ droogt de aarde uit.  
14. Gisteren was er nog bloem. Vandaag is ______ op.  
15. Jouw lach klinkt leuk. _____ maakt je mooi. 
16. Mijn geheim staat op dit blaadje. _____ gaat over een grote schat.  
17. Het idee verbaast mij. _____ is tof.  
18. De haag in de tuin is groen. _____ krijgt nu blaadjes.  
19. Het zand is weg. _____ ligt nu in de tuin.  
20. Onze schrik gaat niet weg. _____ blijft aanwezig.  
21. De bui komt plots. _____ maakt alles nat.  
22. De soep is lekker, maar _____ is warm.  
23. Het weer maakt ons treurig of _____ maakt ons blij.  
24. De honing is lekker. ______ is gemaakt door bijen. 
25. Het ijzer roest. _____ ligt buiten.  

 
 
Vragenlijst 2 
 
NAAM: _________________________________________ 
IK BEN _______ JAAR OUD 
 
VUL IN:   HIJ, ZE, HET 

1. De appel is rood. ______ hangt aan de boom.  
2. Het antwoord staat hier. _____ is juist.  
3. De deur is geschilderd. _____ is nu geel. 
4. Onze auto is kapot. _____ staat in de garage. 
5. Mijn bloed stroomt snel. ______ is rood. 
6. Dat boek vind ik leuk. _____ is heel spannend.  
7. Het applaus duurde lang. _____ was warm en hartelijk.  
8. De maïs is geel. _____ groeit op het veld.  
9. De sprong lukt bijna nooit. _____ mislukt weer. 
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10. Mijn fout staat hier. Maar ______ is al verbeterd.  
11. Het verdriet doet pijn. ______ breekt mijn hart.  
12. De das hangt daar. _____ is van vader.  
13. Het kostuum ligt hier. _____ is nieuw.  
14. De dakgoot is oud. _____ is kapot.  
15. De boter smelt. _____ is zacht. 
16. De muziek verstoort de stilte. _____ maakt ons wakker.  
17. Jouw ongeluk maakt mij verdrietig. ______ is niet leuk.  
18. De kou is weer in het land. _____ laat mensen rillen. 
19. Mijn droom komt niet uit. _____ kan niet in vervulling gaan.  
20. De les is fijn. _____ is niet moeilijk.  
21. Gisteren was er nog cola, maar nu is ______ op.  
22. De pijn wordt erger. ______ gaat niet weg.  
23. De aarde hangt nog aan jouw schoenen. ______ valt nu overal op de vloer.  
24. Het stro ligt in de kribbe. _____ is geel.  
25. De griep komt vaak voor. _____ maakt vele mensen ziek.  


