
rekening houdt met (o.a.) bovenstaande bedenkingen en overwegingen, die
een positieve intentie hebben.

C. Aduies uan R. Villemynl d.erdr commissaris

De studie van Mevr. vandekerckhove is, wat de (uiwoerig beschreven en
beargumenteerde) methode betreft, bijzonder zorgvuldig uitgekiend en up-ro-
dete. ze geeft blijk van haar kennis van de theoretische mogelijkheden en
kiest trefzeker voor wat heeft geleid tot een corpus van het test mogelijke
taalmateriaal . Ze gaat daarbij uiterst gewetensvol te werk, met een soms ver-
bazende zorg voor details. Met het aldus verzamelde materiaal doet zrwar rran
haar kon worden verwacht: ze beschrijft en interpreteert het op grond van de
klassieke variabelen en maakt daarbij een uitstekend gebruik van zowel haar
kennis en eruditie als van haar inzicht in taalveranderingsprocessen. Haar
resultaten vergelijkt ze mer zowel recente als ook gevestigde inzichten ter zake:
soms worden die inzichten bevestigd, soms ook niet en dan toont ze aan
waarom dat niet het geval is of kan zrln.Er kan geen twijfel over bestaan dat
ze, vooral in dit laatste geval, een inreressante bijdrage levert tot de theorie-
vorming in verband mer taalverandering en dialecwerlies. Haar pleidooi bij-
voorbeeld om, in navolging van wat haar promotor al had aangeduid, in
sociodialectologische studies meer aandacht te schenken aan het geografische
asp€€t, is zeer overtuigend, d.w.z. het wordt door de door haar aangeleverde
taalfeiten ondersteund. Her zou ten zeersre wenselijk zijn mocht ook de inter-
nationale sociolinguistenwereld daar kennis van kunnen nemen.

Het belangrijkste nadeel van vandekerckhoves drang om alles begri.ipelijk te
maken en te verklaren, is dat haar uitgangspunten en werkhypothesen haar
soms al te zeet obsederen. \Vaar het materiaal tot tegenovergestelde conclu-
sies lijkt te dwingen, kan ze niet ontsnappen aan de verleiding om de invloed
van bepaalde factoren (bv. de invloed van de standaardtaal, die in verschil-
lende gevallen nogal uiteenlopend blijkt te zijn) in het ene geval op re waar-
deren en in het andere geval te minimaliseren, zolang het maar Jienst kan
doen. ook in het geval van haar werkhypothese van de verwesdaamsing
speelt dit haar parten: er zln za vele feiten en loepzuivere voorbeelden die
die hypothese bewijzen, dat het echt niet nodig is om zich danig in bochten
te wringen om zE bij elk van de variatie-items uurn te kunnen ronen, ook als
dat cot inconsistentie in de redenering leidt.

Dit licht dogmatische trekje is echter geen reden om aan de juistheid van de
rnee$tc van haar bevindingen te wijfelen. Zowelwat de interpretatie betreft

van wat zich in Deerlijk afspeelt (en gedurende de laatste decennia heeft
afgespeeld) als wat de theoretische en methodologische consequenties
betreft die daaruit getrokken kunnen worden, is wat vandekerckhove
schrijft belangrijk en overtuigend. De combinatie van dialecwerandering dn
dialecwitaliteit, de rol die de jonge, hoogopgeleide vrouwen in het stan-
daardiseringsproces spelen, het grote belang van de geografische compo-
nent, het specifieke en soms onverwachte taalgedrag in overgangsgebieden,
zijn enkele voorbeelden van belangrijke winstpunten die deze studie heeft
opgeleverd. ook haar discussie met de andere vorsers die zich (ook op het
internationale terrein) met de hier behandelde fenomenen bezighouden, is
leerri.ik en verrijkend ner als, overigens, haar werkwijze bij het eliciteren van
taalmateriaal.

Ik stel daarom graag de bekroning en de publicatie van dit werk door de
Academie voor.

6.2 FoNospRrJZEN

voor 1998 waren de hierna vermelde fondsprijzen uitgeschreven; de inzen-
dingen werden door de daartoe op 17 maart 1999 aangestelde commissies
beoordeeld in de speciale commissievergaderingen van 30 juni 1999.

6.2.1 Karel Barbierprijs (periode 1997-tg9})
Object historische roman.
Er waren geen inzendingen, er werd besloten geen jury samen te stellen.

6.2.2 Jozef Yercoullieprijs (periode I 990- I 998)
objecc academisch proefschrift op het gebied van de wetenschappelijke studie
van de Nederlandse filologie, verdedigd aan een Belgische universiteit.
Er was, ook na verlenging van de inzendtermijn en een gerichte oproep
(plenaire vergadering van 17 maart), maar I inzending. Die wordt beoordeeld
door de volgende jury: G. Geerts, P Haderman, K. Porteman, F. \Tillaert en
A.M. Musschoot.

De jury stelr voor het werk "De emheid in de tegendelen. De psychomachische
uerltaalwereld uan E Bordewijk en de mythe uan de hermafrodiel' van de hand
van Dorian cumps te bekronen. ze gaf daarvoor de volgende motivering:

"Door zijn fijnzinnige, voorzichtige ontleding van de tot dusver minder
bestudeerde fantastische vertellingen en door zijn overtuigende bewijsvoe-
ring i.v.m. de psychomachie en de mythe van de hermafrodiet werpr cumps
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