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Les mémoires de nos lauréats 
 
 
 
Isabelle 's Heeren , De congruentie van attributief gebruikte adjectieve n voor onzijdige 

substantieven enkelvoud en voorafgegaan door een be zittelijk voornaamwoord - zijn 
enorm of enorme probleem? 

 
De congruentie van attributief gebruikte adjectieven voor onzijdige substantieven enkelvoud is een 
nogal onduidelijke zaak. Worden deze woordgroepen bovendien voorafgegaan door een bezittelijk 
voornaamwoord, dan weet niemand meer hoe het moet (hun gewoon of gewone gedrag?). Volgens 
de meeste grammatica’s moet het adjectief dan verbogen worden maar als we het werkelijke 
taalgebruik nader bestuderen, merken we meteen dat het adjectief in heel wat gevallen onverbogen 
blijft. De onverbogen vorm komt in het zuiden (55,4%) zelfs vaker voor dan de verbogen vorm, terwijl 
de verbogen vorm in het noorden de overhand blijft hebben (20,9% onverbogen vormen). Dit nogal 
netelige verschijnsel heb ik dus onder begeleiding van Professor Siegfried Theissen onder de loep 
genomen.  
 
Mijn scriptie bestaat voornamelijk uit twee delen : een theoretisch deel en een praktisch deel. In het 
eerste deel geef ik een overzicht van wat er in de schoolgrammatica’s en de vakliteratuur over dit 
specifieke onderwerp te vinden is. Het tweede deel wordt dan besteed aan mijn onderzoek en aan de 
analyse van de verkregen resultaten.  
 
Dit verschijnsel heb ik inderdaad zelf bestudeerd in twee Nederlandstalige bladen: Knack en NRC 
voor het taalgebruik respectievelijk in het zuiden en in het noorden. Ik heb eerst aparte factoren 
onderzocht die door de in het eerste deel bestudeerde taalkundigen onderzocht zijn. Daarna heb ik 
combinaties van factoren bestudeerd.  
 
Het is onmogelijk hier alle verkregen resultaten weer te geven maar ik kan echter de voornaamste 
conclusies van mijn onderzoek als volgt samenvatten :  
Het gebruik van de onverbogen adjectiefvorm schijnt bevorderd te worden door… 
 

• de uitgangen –isch, -lijk(s), -end, -ig bij het adjectief, 
• het voorkomen van een doffe e in de slotsyllabe van het adjectief, 
• het grote aantal op elkaar volgende onbeklemtoonde lettergrepen tussen de laatste 

beklemtoonde lettergreep van het adjectief en de eerste beklemtoonde lettergreep van het 
substantief,  

• het grote aantal lettergrepen van het (onverbogen) adjectief, 
• het gebruik van het bezittelijk voornaamwoord ‘ons’. 

 
Er bestaat bovendien een « combinatorisch effect »: als verschillende factoren die het gebruik van de 
onverbogen adjectiefvorm begunstigen gecombineerd worden, dan wordt het percentage onverbogen 
vormen hoger dan het percentage onverbogen vormen voor elke categorie apart.  
 
Ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn promotor, Professor S. Theissen, nogmaals 
te bedanken voor zijn begeleiding, zijn nuttige adviezen en kritische correcties. 


