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Woord vooraf

De basis voor dit Handboek ligt in de erkenning door onze rijksoverheid van bet Nedersaksisch als regionale taal in bet kader van het handvest van de Raad van Europa dat
betrekking heeft op de regionale talen en de talen van minderheden . Deze erkenning
kreeg na de nodige aandrang vanuit de regio uiteindelijk gestalte in een afkondiging in
bet Staatsblad van 29 .2 .1996 .
In bet midden van de jaren 90 kreeg de actie voor de erkenning van bet Nedersaksisch
veel aandacht in de landelijke en de regionale pers . Journalisten stelden vragen en politici
wensten een toegankelijk werk, een handboek waarin de kennis omtrent de Nedersaksische dialecten samengevat zou worden, met verwijzing naar gedetailleerdere informatie .
Daarnaast groeide ook binnen-Nedersaksisch de wens om meer to weten over onderlinge
overeenkomsten en verschillen, zowel op taal- alsook op letterkundig terrein, en ook in
brede zin .
In 1996 en 1997 werden binnen bet Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit
Groningen planning en opzet voor zo'n breed handboek besproken, en op 9 juni 1998
was er dan in Groningen een verkennend gesprek met vertegenwoordigers van de regionale streektaalinstellingen, die wij van begin of aan bij dit project wilden betrekken .
Centraal stond hierbij de vraag in hoeverre zo'n handboek noodzakelijk, wenselijk en
uitvoerbaar was . Zij waren enthousiast en beloofden alle medewerking . Op 16 november van dat jaar was er vervolgens een constituerende vergadering, waarbij ook beoogde
auteurs waren uitgenodigd, bij de altijd gastvrije IJsselacademie in Kampen, in een prettige sfeer in de gezellige bovenzaal .
Als we nu, negen jaar later, concluderen dat bet Lang heeft geduurd om dit boek tot stand
to brengen, dan ligt de vraag voor de hand hoe dat komt . In deze korte inleiding wil ik,
onder meer, daarop een antwoord geven .
Om to beginnen was er niet voor elk onderdeel en voor elke regio zomaar een auteur
voorhanden . Daarbij was er niet voor ieder onderwerp voor bet gehele gebied of voor elke
regio een gemakkelijk samen to vatten artikelen- of monografieenvoorraad beschikbaar,
aan de hand waarvan zich een bijdrage voor een handboek liet schrijven. Praktisch van
aard was ook bet probleem dat de aangezochte schrijvers veelal bezigheden en verplichtingen in ander verband hadden ; zoveel professionals kent bet Nedersaksische terrein
immers nog niet . Ook speelde de gevorderde leeftijd van enkele benaderde auteurs een
rol . Een medewerker grog in de afgelopen jaren met pensioen, drie anderen zijn ons in
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dit tijdvak ontvallen . Zij hebben hun bijdrage niet geheel ten einde kunnen schrijven.
Van het stuk van dr . G .H . Kocks lag nog slechts een eerste opzet bij de redactie . In een
verdere fase van voltooiing waren de bijdragen van prof . Hendrik Entjes en van dr . Jo
Daan . Wij gedenken alle drie met weemoed en dankbaarheid .
De auteurs die aan dit boek hebben bijgedragen verdienen alle lof voor de volharding
waarmee zij hebben gewerkt . Zij die al vroeg een goede bijdrage hadden ingeleverd,
hebben hun tekst later toch moeten herschrijven om niet al to zeer het contact met de
actualiteit to verliezen . De loyaliteit waarmee de auteurs gewerkt hebben gedenkt de
redactie met veel respect . Hier past ook een woord van dank aan de instituten waaraan
menig auteur verbonden is of was, omdat zij het mogelijk maakten dat `hun' auteurs
hun bijdrage geheel of gedeeltelijk in werktijd konden schrijven . Het Bureau Groninger
Taal en Cultuur zorgde er ook voor dat dr . Hidde Feenstra een historische inleiding kon
bijdragen .
Een belangrijke reden ook waarom het boek op zich heeft laten wachten was het probleem van de financiering . We wilden het boek beslist uitbrengen bij een gezaghebbende
uitgeverij, en daarvoor waren subsidies een vereiste . Die to verkrijgen was geen sinecure .
Hierbij heeft ons redactielid Henk Bloemhoff een prijzenswaardige activiteit aan de dag
gelegd en altijd de nodige wegen weten to bewandelen, zodat we uiteindelijk tot onze
grote tevredenheid met de Koninklijke Van Gorcum in zee konden gaan . Ik wil in dezen
de provincies Groningen, Fryslan, Drenthe, Overijssel en Gelderland, het Plantenfonds to
Steenderen, de Stichting Sasland to Oldeberkoop, TVM verzekeringen to Hoogeveen en
ook de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen hartelijk bedanken .
Niet onbelangrijk was in dezen ook dat het ons in 2002 lukte de `Taaltelling Nedersaksisch' gesubsidieerd to krijgen, met de steun van de provincies Groningen, Drenthe,
Overijssel en Gelderland, de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (Fri .) en Steenwijkerland (Ov), het Plantenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds to Amsterdam . De
taaltelling leverde belangrijke uitkomsten op over het wel en wee van deze regionale
taal, en daarmee ook hardere feiten die we konden gebruiken en voor diverse bijdragen
en ter onderbouwing van onze subsidieaanvragen bij de regionale overheden voor de
uitgave van dit Handboek .
Het Handboek Nedersaksisch was al lang een desideratum en al veel langer een wens
van ons instituut . Als vingeroefening brachten we onder redactie van Jurjen van der Kooi
al in 1990 een bundel Dialectliteratuur: Balans en perspectief van de Moderne Streehtaalletterhunde in Oostnederland en Nederduitsland uit . Daarin wordt in het voorwoord gesteld :
`Het wordt tijd voor een handboek over de Nedersaksische taal- en letterkunde' . De
erkenning heeft deze wens een nieuwe dimensie gegeven . Er was - zoals ik inleidend
al schreef - duidelijk een leemte, een gebrek aan een wetenschappelijk georienteerde
basisbeschrijving van structuur, gebruik en historische achtergrond van het Nedersaksisch in Nederland in het algemeen en van de hoofdvarianten in het bijzonder, alsmede
van de literaire uitingen in het Nedersaksisch, de ontwikkelingen en achtergronden
daarvan . Deze leemte wordt gevoeld door ieder die ge3nteresseerd is in of in enigerlei
opzicht informatie over en inzicht in de regionale (taal)cultuur van Noord- en OostNederland zoekt . In het bijzonder is dit gebrek hinderlijk voor al degenen die moeten
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zorgen voor informatievoorziening bij de media, in de bibliotheken, bij de overheid en
in bet onderwijs .
Voor hen die studie willen maken van bet Nedersaksisch zal bet Handboek een goede
basis zijn en voor wie zelf onderzoek doet een betrouwbaar vertrekpunt . Ook voor studenten van andere studierichtingen dan bet Nedersaksisch geldt dit . In bet bij zonder echter voorziet dit wetenschappelijk basisboek in een behoefte van diegenen die onderwijs
betreffende bet Nedersaksisch verzorgen, en ook van hen die de Nedersaksische regio en
haar cultuur anderszins willen betrekken in bet onderwijs, bijv bij bet yak Nederlands
op welk niveau dan ook, bij aandacht voor taalvariatie/taalbeschouwing, (regionale)
geschiedenis en aardrijkskunde en zo meer .
Van bijzonder belang is bet Handboek verder in bet licht van de verdere erkenning van
bet Nedersaksisch in bet kader van bet Europees handvest en voor de verdere ontwikkeling van beleid en activiteiten . Niet zelden ontbreekt bet bij beleidsvoorbereiders en
-ontwikkelaars aan de nodige kennis over bet Nedersaksisch ; bet Handboek kan nu voor
een belangrijk deel in de leemten voorzien .
Natuurlijk is er met ons Handboek nog niet de `Summa' van bet Nedersaksisch geschreven . Maar er is nu een boek waarmee men verder kan, en ik spreek de hoop uit dat bet
tot reflectie aan zal zetten, vooral ook bij de generatie studenten van nu, die bet onderzoek van de generaties die bier bun merk hebben gezet, moeten voortzetten en verder
brengen .
Ik wil dit voorwoord niet besluiten zonder ons redactielid Jurjen van der Kooi to roemen
voor bet vele werk dat hij als eindredacteur van bet Handboek heeft verzet . Hij was bet
centrale aanspreek- en aanjaagpunt en heeft de artikelen niet alleen op de formele kanten bewerkt en stilistisch geuniformeerd, maar vooral : hij was - dit natuurlijk naast de
overige leden van de redactie - ook inhoudelijk een heel kritische lezer en beoordelaar .
Dit heeft bet boek goed gedaan .
Hermann Niebaum, hoogleraar Nedersaksische taal- en letterkunde
Groningen, november 2007

1
Historische ontwikkelingen in het
Nedersaksische taalgebied
Hidde Feenstra

Inleiding
Het deel van Noord- en Oost-Nederland, dat we samenvatten onder de naam Nedersaksisch taalgebied, onder een noemer to brengen is geen sinecure . Landschappelijk valt
bet gebied van de Waddenzee in bet noorden tot de oostelijke Veluwerand en de Oude
IJssel in bet zuiden uiteen in verschillende eenheden met ieder bun eigen kenmerken .
Echter, een reiziger die van noord naar zuid of andersom door dit gebied trekt zal toch
ook patronen kunnen ontdekken die op grotere delen van toepassing zijn. De Groninger
zeekleigebieden zullen een vreemdeling eerder aan Friesland herinneren, maar de taal
van deze streken lijkt meer op die van Drenthe en Twente dan op die van Groningens
westelijke buurprovincie . Of op de dialecten van bet aangrenzende deel van Duitsland .
Dit laatste geldt evenzeer ten aanzien van de streken Tangs de oostgrens in zuidwaartse
richting, die bun landschappelijke tegenhangers in Noordwest-Duitsland vinden .
Het is een diffuus gebied, waarop in de loop van de eeuwen verschillende politieke en
culturele invloeden uit oost en west hebben ingewerkt . Wat bet Gelderse deel betreft
kan men daaraan nog een zuidelijke component toevoegen . Een hedendaagse inwoner
van Gelderland bijvoorbeeld zal zich, wanneer hij niet zo thuis is in de geschiedenis van
zijn provincie, meestal niet realiseren dat de oorsprong daarvan nog veel zuidelijker ligt,
in Noord-Limburg en bet aanpalende deel van Duitsland . Het is bet oude Opper-Gelre
of Overkwartier, dat zijn naam ontleende aan bet - thans Duitse - stadje Gelder(n) .
Noordelijker, Tangs de Nederrijn, horen plaatsen als Zevenaar en Huissen pas Binds
1816 tot Gelderland en hebben daarvoor officieel nooit deel uitgemaakt van Nederland .
Deze streken worden, naar taalkundige criteria beoordeeld, niet tot bet Nedersaksische
taalgebied gerekend, maar hebben wel eeuwenlang dezelfde politieke en/of culturele
ontwikkelingen doorgemaakt als de aangrenzende Nedersaksische gebieden .
Een en ander houdt tevens in dat de rijksgrenzen tussen Nederland en Duitsland grotendeels van kunstmatige aard zijn en sours zelfs van vrij recente datum, al zijn er ook stukken grens bij die al op een duizendjarige geschiedenis kunnen bogen (Drenthe, Twente) .
Politieke factoren, met name in de 16de eeuw, zijn er de oorzaak van geweest dat in de
loop van de tijden de noordelijke en oostelijke provincies een deel van een onafhankelijke Nederlandse staat zouden gaan vormen en hebben tenslotte ook bet ontstaan van
een - Nederlands, of misschien juister gezegd Hollands - nationaal besef beinvloed . De
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Hollandse expansie van Kloeke, in engere zin vooral op het gebied van de taal voor de
16de en 17de eeuw van toepassing geacht, heeft zich ook in de daaropvolgende eeuwen
voortgezet . Zij verwijdde zich tot een culturele golf die, als begeleidend verschijnsel van
de politieke ontwikkelingen, vanuit bet westen de (noord)oostelijke provincies overspoelde . Dit zou tenslotte leiden tot assimilatie en - na de Tweede Wereldoorlog - zelfs
in toenemende mate tot een culturele egalisatie .
Onderstaande bijdrage kan vanzelfsprekend niet meer dan een globaal overzicht zijn .
Daarbij zullen we enkele (cultuur)historische hoofdlijnen volgen . Van enkele provincies
of delen daarvan, die tot het Nedersaksische taalgebied van Noord- en Oost-Nederland
behoren is de geschiedenis in handboeken beschreven (zie de literatuurlijst sub 1) .
1 .1 `Nedersaksenland' : de landschappen van Noord- en Oost-Nederland
Verreweg bet grootste gedeelte van bet Nedersaksische taalgebied hoort tot de diluviale
zandgronden van Nederland . Deze werden in een periode van enkele honderdduizenden
jaren gevormd, waarin koudere (ijstijden) en warmere perioden (tussen-ijstijden) elkaar
afwisselden . Door schuivend landijs werden in de voorlaatste ijstijd (bet Riss of Saalien)
de stuwwallen van de Veluwe, Salland en Twente gevormd, die op sommige plaatsen
aanzienlijke hoogten kunnen bereiken . Vooral in Drenthe, maar ook bier en daar in OostTwente en de Achterhoek (omgeving Winterswijk) vinden we verder nog grondmorenenen smeltwaterafzettingen (keileem en potklei), die uit deze periode dateren en die later
grotendeels door dekzanden zijn overstoven . De dekzanden werden tijdens de laatste
ijstijd (bet Wurm of Weichselien) afgezet en vertonen over bet algemeen weinig relief .
Dekzandafzettingen komen met name voor in Salland, Twente en de Achterhoek . Vanaf
ongeveer 8000 v Chr. wordt het klimaat warmer (het Holoceen) en begint de zeespiegel
to stijgen . Waar bet grondwater niet voldoende kan wegstromen begint veengroei, die
in een later stadium, wanneer deze de gemiddelde grondwaterstand heeft bereikt, in
hoogveenvorming overgaat . Zo raken grote gedeelten van de zandgronden met uitgestrekte hoogvenen overgroeid . Deze hoogveenvorming grog door tot aan bet erode van
de middeleeuwen .
In het noorden worden de diluviale gronden gevormd door bet zogenaamde Drentse
plateau, dat behalve de zandgebieden van de provincie Drenthe ook die van ZuidoostFriesland en Zuidwest-Groningen omvat . De stad Groningen ligt op de noordoostrand
van de diluviale gronden ; in Friesland reiken de zandgronden vrij ver naar bet noorden,
tot vlak ten zuiden van Dokkum (de zogenaamde Dokkumer Wouden) . Ten oosten
van bet Drentse plateau bevindt zich Westerwolde, dat als bet ware een aparte eenheid
vormt . Tot ver in de 17de eeuw was bet een eiland temidden van uitgestrekte hoogvenen
en veenmoerassen, die zich ooit vanaf Slochteren in de provincie Groningen tot in bet
graafschap Bentheim uitstrekten (bet Bourtanger Moor) . Zij waren slechts op sommige
plaatsen passeerbaar, over smalle zandruggen, die tange werden genoemd . De hoofdtoegang tot Westerwolde lag aan de noordzijde en verliep via de Westerwoldsche Aa en haar
bovenlopen Mussel- en Ruiten-Aa . Westerwolde, dat voor 1800 geen deel uitmaakte van
de voorgangsters van de provincie Groningen, heeft door zijn eeuwenlange geisoleerde
ligging een eigen ontwikkeling doorgemaakt, wat onder andere op taalgebied tot uiting
kwam . Door bet afgraven van de venen, ruilverkavelingen en bet kanaliseren van rivieren
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en beken, een proces dat zich hoofdzakelijk in de 19de en 20ste eeuw voltrok, ging het
geisoleerde en speciale karakter van het oude Westerwolde grotendeels verloren .
Tussen Westerwolde en het Drentse plateau ontstond door grootschalige verveningen
Binds de 17de eeuw letterlijk een nieuw landschap, de Groninger en Drentse Veenkolonien . Deze vervening werd vanouds vanuit de stad Groningen geleid en overschreed
tenslotte ook de - denkbeeldige - provinciegrenzen met Drenthe, die uiteindelijk van
rijkswege moesten worden vastgelegd (1817) . De noordelijke invloed op de Drentse
veengebieden komt nu nog tot uiting in de dialecten die er worden gesproken . Zij zijn
niet Centraal-Drents, maar Veenkoloniaal-Gronings . Hoewel bet grootste gedeelte van
de bevolking der Oude Veenkolonien voor 1 750 waarschijnlijk uit de drie noordelijke
provincies afkomstig was en met name uit bet aangrenzende Oldambt en de stad Groningen, leverden ook de (zuid)oostelijk daarvan gelegen gedeelten van Duitsland een
belangrijk aandeel . In de Zuidoost-Drentse venen is deze oostelijke invloed eveneens
duidelijk aanwezig . Een en ander komt thans onder andere nog tot uitdrukking in bet
naar verhouding hoge percentage rooms-katholieken in de Veenkolonien .
Ook bet Centraal-Drentse zandgebied was tot in de Nieuwe tijd grotendeels met hoogveengebieden omringd . Het grote Bourtanger Moor of Moeras werd in Zuidoost-Drenthe
pas in de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw in cultuur gebracht .
Naar bet westen sloot op de grenzen van Drenthe en Overijssel een hoogveengebied aan
dat zich tot in de omgeving van Zuidwolde-Kerkenveld voortzette . Hier begon in de
eerste helft van de 17de eeuw de vervening in de omgeving van bet huidige Hoogeveen .
Slechts bij Coevorden, waar de rivieren Drostendiep en Loodiep vanaf het Drentse plateau
op de (Overijsselse) Vecht afstromen, beyond zich vanouds een passage . Het was de enige
mogelijkheid Drenthe vanuit bet zuidoosten binnen to komen en aan deze omstandigheid
dankt Coevorden dan ook zijn opkomst en latere strategische belang .
Aan de noordwestzijde werd bet Drentse zandgebied afgesloten door een veengordel die
van Veenhuizen en Smilde tot diep in Friesland doordrong (de Fochteloer, Nienoordse en
Drachtster venen) . Slechts op enkele plaatsen was bet gebied doorbroken, bijvoorbeeld
door de bovenloop van de Boorne, vroeger naar de kleur van het veenwater Zwarte Riet
genaamd, in de buurt van bet Drentse Een . Deze `passen' waren van strategisch belang
en met schansen beveiligd, zoals in de Tachtigjarige Oorlog (periode 1580-1594) en
in bet `Bisschopsjaar' 1672 . 1 Naar bet zuidwesten lag bet Drentse gebied open . Op bet
knooppunt van rivieren (Beilerstroom, Wold A) die vanaf de hogere Drentse zandgronden
kwamen, ontstond in de 15de eeuw de handelsplaats Meppel, die eeuwenlang - hoewel
formeel geen stad - de belangrijkste stedelijke nederzetting van Drenthe zou zijn . Via
bet Meppelerdiep en bet Zwarte Water stond zij in verbinding met de Zuiderzee en was
daarom vanouds sterk op bet westen van bet huidige Nederland gericht .
Het Drentse plateau, waartoe geografisch ook de Stellingwerven moeten worden gerekend - zij waren tot op bet einde van de middeleeuwen door hoogveengebieden in
Schoterland en Opsterland van Midden-Friesland, en door hoogvenen in de kop van
Overijssel van Salland gescheiden - had de vorm van een driepas . Daaraan zou Drenthe
1 Over de benam mg b̀isschopsJaan zIe Feenstra~ BloeitlJ"d en venial, 277 . Aan to nemen is dat de
Grom nger uitdrukkmg to keen goan as n blsscho p' op de martiale Munsterse prelaat Christoph
Bernhard ion Galen slaat . Deze werd in de volksmond `Bommenber e nd' genoemd.
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ook zijn naam hebben ontleend . Het eerste lid van de naam Drenthe bevat namelijk het
telwoord `drie', zoals `twee' in Twente verscholen zit . 2
Het zuidwesten van Drenthe gaat landschappelijk gezien vrijwel ongemerkt over in het
Overijsselse Salland . Dit wordt door het Uechtdal in een kleiner noordelijk en een groter
zuidelijk gedeelte gesplitst, die uit dekzanden bestaan . In het westen worden de zandgronden hier door het dal van de IJssel afgesloten, waar rivierklei ligt . In tegenstelling
tot de diluviale gronden van Oost-Nederland, die grotendeels in de laatste ijstijden en
de daartussen liggende tijdperken zijn gevormd, is de bodem Tangs de grote rivieren van
recente oorsprong, Tangs de IJssel zelfs van na-Romeinse datum (250-600 na Chr .) . Aan
de oostzijde wordt Salland begrensd door de Sallandse heuvelrug, een stuwwal die op
verschillende plaatsen toppen heeft die boven de 50 m + NAP uitsteken .
Ten oosten van Salland ligt Twente, in feite het stroomlandschap van de Regge en haar
zijrivieren en -beken . Het bestaat uit dekzanden, waarin vele beekdalen met hun afzettingen. Ook het Twentse gebied wordt aan de oostzijde afgesloten door een grote stuwwal . Na een korte onderbreking volgt noordelijk, vanaf Ootmarsum, een tweede stuwwal
die zich ook in noordwestelijke richting in de Niedergrafschaft Bentheim voortzet . Beide
heuvelruggen hebben eveneens verscheidene toppen waarvan enkele zelfs tot boven
80 m + NAP reiken . Ten oosten van beide heuvelruggen stroomt de Dinkel, die evenals
de Regge een zijrivier van de Vecht is . Zij vormt als het ware de natuurlijke oostgrens van
Twente . Het Twentse gebied was tot na de middeleeuwen aan de noordwestzijde vrijwel
en aan de oostzijde op sommige plaatsen door hoogvenen omsloten . Slechts de grotere
rivieren Dinkel en Regge vormden de toegangspoorten .
De Overijsselse Vecht vormde op haar beurt weer een passage tussen Zuid-Drenthe
(Hoogeveen-De Krim) en Noordwest-Twente . Wij moeten in gedachten houden dat in
Drenthe zowel als in Overijssel het samenstel van de venen en de doorgangen daarin,
meestal via rivieren, de richting van de politieke en culturele in vloeden in het verleden
heeft bepaald .
Ten zuiden van het Twents-Sallandse gebied sluit de Gelderse Achterhoek aan . Deze
bestaat eveneens uit dekzandgronden, doorsneden met grotere rivieren (bijvoorbeeld
de Berkel en de Oude IJssel), hun kleinere zijrivieren en -beken met hun dalen . Meer
dan in Overijssel vinden we hier een oost-westelijke gerichtheid : alle rivieren en hun
beekstelsels eindigen in het westen in de IJssel . De IJsselvallei, die Tangs de Oude IJssel
naar het zuidoosten uitwigt, is ook hier met rivierklei bedekt . De accidentatie van het
terrein van de Achterhoek is geringer dan die in Salland en Twente . Slechts een enkele
`berg' steekt zijn kop boven de overigens vrij vlakke omgeving uit, en de hoogten die
hier worden gehaald evenaren bij lange na die in Overijssel niet .
Het gebied ten westen van de IJssel, dat tot de Veluwe behoort, hangt ten nauwste
samen met zijn tegenpart ten oosten van die rivier . Het IJsseldal wordt aan de westzijde
afgegrensd door de Ueluwse stuwwal, die op verschillende plaatsen hoogten van meer
dan 100 m + NAP bereikt . Ten oosten daarvan vinden we eerst dekzanden, vervolgens
het eigenlijke IJsseldal, dat met rivierklei bedekt is . Daar in de Late Middeleeuwen oostwestverbindingen over de Veluwe bijna geheel ontbraken - alle verkeer had via de IJssel
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en over landwegen evenwijdig daaraan plaats - moeten ook bier rivieren de richting van
de politieke en culturele invloeden hebben bepaald .
De zeekleigebieden in Groningen en de kop van Overijssel zijn van recentere oorsprong .
Op de noordelijke hellingen van het Drentse plateau werd ten gevolge van de langzame stijging van de zeespiegel ten tijde van het Holoceen vanaf 3000 v Chr . een oerWaddenzee gevormd, die telkens bij afnemende activiteit van de zee verlandde . Op
plaatsen waar de waterafvoer stagneerde kwam veengroei op gang, waarbij ook bier tenslotte hoogveenvorming kon optreden . De veengroei ging op sommige plaatsen zelfs tot
in de vroege middeleeuwen door . De veengebieden in bet hart van de huidige provincie
Groningen (gemeenten Bedum en Ten Boer) vonden op den duur aansluiting op bet Bourtanger Moor, bet zeer uitgestrekte hoogveenlandschap tussen Slochteren en bet graafschap Bentheim . Zeewaarts begonnen zich kwelders to vormen, die vanaf ongeveer de
zevende eeuw v Chr. zo hoog opgeslibd waren dat ze door de mens geexploiteerd konden
worden . De kweldervorming ging bier in fasen door tot in de vroege middeleeuwen .
In Noordwest-Overijssel vinden we zeekleiafzettingen, meestal als dek op veen- of rivierkleibodems . Zij werden grotendeels na de 13de eeuw afgezet, toen de zee vanaf de
Waddenzee via bet zich verwijdende Vlie toegang tot dit gebied kreeg . De kop van
Overijssel was nog tot in de Volle Middeleeuwen bedekt met uitgestrekte (hoog)venen,
die de zandgronden van Zuidwest-Drenthe en de Stellingwerven van de Friese kuststreken afschermden . Behalve in de buurt van Meppel was dit gebied ook vanuit bet zuidwesten toegankelijk via de Linde en de Kuinder of Tjonger . Een uitloper van dit veengebied
sloot in bet noordwesten de zandgronden van Salland tot aan de Vecht af . Naar bet
westen reikte dit veenlandschap in de Vroege Middeleeuwen waarschijnlijk nog tot in
de omgeving van Urk en Schokland in de huidige Noordoostpolder . Ten gevolge van de
verwijding van het Almere tot Zuiderzee werd dit veengebied langzamerhand opgentimd
en werd in bet Land van Vollenhove op de rand van bet veen zeeklei afgezet .
1 .2 Van Hunebedbouwers tot Karel de Grote : de periode prehistoric tot
Vroege Middeleeuwen
Toen vanaf zo'n 8000 jaar v Chr. de temperatuur begon op to lopen en de toendra's van
de ijstijden in bossen - eerst naaldbomen en berken, later andere loofbomen - veranderden, werd bet Oost-Nederlandse gebied ook bewoonbaar . Het zou echter nog duizenden jaren duren eer zich bier mensen blijvend vestigden . Omstreeks 3800-3600 v Chr .
ging de rondtrekkende jagersbevolking over op landbouw en raakten de zandgronden
permanent bewoond . We vinden er dan over een periode van 2000 jaar de zogenaamde
Bekervolken, die bun naam ontleenden aan de voornaamste kenmerken van bet aardewerk waarmee zij worden geassocieerd . Het bekendste `bekervolk' hoort tot de trechterbekercultuur (ca 3500-2750 v Chr.), en is onsterfelijk geworden onder de naam van
hunebedbouwers . Wellicht waren de eerste bewoners van de Oost-Nederlandse zandgronden verdreven uit de westelijke en noordelijke kuststreken, die ten gevolge van
de rijzing van de zeespiegel onbewoonbaar waren geworden . In elk geval werd enige
jaren geleden onder de duizenden jaren jongere wierde (terp) van Oosterwierum in bet
Delfzijlse industriegebied een klein hunebed aangetroffen, ver ten noorden van bet tot
dan toe vertnoede verspreidingsgebied van deze grafkamers .
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Drenthe, Salland, Twente en vermoedelijk ook bet oosten van de Achterhoek hoorden
tot bet cultuurgebied van de trechterbekervolken . De prehistorische culturen in OostNederland vormden de uitlopers van een groter verband, dat zijn kern in Noord-Duitsland en Westfalen had . Contacten met de aangrenzende gebieden - via handelsroutes
- bleven ook, ondanks bet betrekkelijke isolement ten gevolge van de zich steeds verder
uitbreidende veengroei, altijd bestaan . Zij leidden steeds weer tot de overname van
nieuwe cultuurvormen, die al dan niet door immigranten werden geintroduceerd .
Met zuidelijker streken waren in de laatste eeuwen voor bet begin van de jaartelling
weinig contacten . De venen in Noordwest-Overijssel en bet onbewoonbare IJsseldal
bemoeilijkten het verkeer met bet Rijn-Maasgebied, al ontbrak dit niet geheel . Voor de
tijd van enige eeuwen hadden de Romeinen bun rijksgrens naar deze streken verlegd,
maar zij hadden weinig belangstelling voor bet Oost-Nederlandse gebied . De Veluwe en
de Achterhoek waren slechts spaarzaam bewoond en grotendeels met bossen bedekt .
Van de bevolkingsdichtheid op de Oost-Nederlandse zandgronden in de prehistorie
moeten we ons Been al to grote voorstellingen maken . Op bet Drentse plateau kan deze
ten tijde van de hunebedvolken niet meer dan enkele duizenden hebben bedragen . 3
Bovendien werd bet bewoonbare areaal voortdurend verkleind door veenvorming en
uitputting van de akkergronden . Van de hogere gronden waren de bossen door de ontginningen geheel verdwenen . Zandverstuivingen ten gevolge van intensieve landbouw
waren in Drenthe een gewoon verschijnsel, waardoor akkers onbruikbaar konden worden . Een en ander leidde tot bet verlaten van akkercomplexen en bet verplaatsen van
de bewoning . Dit probleem doet zich met name voor in de laatste eeuwen voor Chr . (de
late ijzertijd) .
Een deel van de bevolking trok van bet Drentse plateau naar bet noorden waar Binds de
zevende eeuw v Chr. de Fries-Groningse kwelders werden geexploiteerd, eerst alleen in
de zomermaanden als veeweide, later (vanaf de zesde eeuw voor Chr .) ook als permanente woonplaats. Hoewel de materiele cultuur van Drenthe en de kleistreken nog lange
tijd samenhang zou blijven vertonen, ontstond vanaf het begin van de jaartelling door
invloeden vanuit het Duitse Noordzeegebied een nieuwe indentiteit : de `Friese' cultuur,
die perioden van grote welvaart heeft voortgebracht . In tegenstelling tot bet OverijsselsGelderse gebied hadden deze kleistreken juist wel handelscontacten met de Romeinen,
die meest overzee tot stand kwamen .
Een moeilijk to beantwoorden vraag is hoe we de pre- en protohistorische volkeren van
Oost-Nederland etnisch moeten indelen . Op de kwelders van Friesland en Groningen
woonden ten tijde van de Romeinen de Friezen en hier en daar misschien Chauken . 4
Door sommige onderzoekers wordt de naam `Friezen' als voor-Germaans beschouwd,
en hetzelfde geldt diverse plaatsnamen in de drie noordelijke provincies . Hier zouden,
met name op de schaars bewoonde en slecht toegankelijke zandgronden, nog lange tijd
niet-Germaanse taaleilanden hebben kunnen voortbestaan . Vanaf de late ijzertijd oftewel
de eeuwen voorafgaande aan bet begin van onze jaartelling, zouden deze streken vanuit
3
4

H .T. Waterbolk in Geschiedenis van Drenthe 58-59 .
De naam Humsterland Hummerke of Hummerze , het gebied van de voormalige g emeento 0ldehove wordt verklaard uit *Hugmerki het gebied van de Hugen of Chauken . WiJj treffen deze
ovengens vooral ten oosten van de Eems, langs de Noord-Duitse kusten aan GYsseling in AGN 1
104 ; De Vries Groninger plaatsnamen > 68) .
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bet oosten zijn gegermaniseerd . Streeknamen als Drenthe en Twente, die tenminste uit
de tweede eeuw na Chr. moeten dateren, zijn reeds Germaans .s
Deze taalvernieuwing c .q . -verdringing zal vaak langs vreedzame weg, door handelscontacten hebben plaatsgehad, waarbij nieuwe cultuurvormen naar bet westen drongen . Bij
de relatief geringe bevolkingsdichtheid - ook in de Friese kweldergebieden gaat bet in
de Romeinse tijd eerder om honderden dan duizenden bewonersb - kan er nauwelijks
sprake zijn geweest van complete volksstammen die de oorspronkelijke inwoners onder
de voet liepen en tot onderwerping dwongen . Men kan wellicht in sommige gevallen
beter denken aan de meer of minder vreedzame immigratie van elites, die immers altijd
de dragers van de cultuur zijn geweest .
Nadat de Romeinen de Rijngrens hadden opgegeven (3de-5de eeuw na Chr .) konden de Noordwest-Europese `volkeren' zich vrij bewegen over een groot gebied . De
Franken' trokken de Rijn over naar bet westen, tot in Noord-Frankrij k, en de relatief dicht
bevolkte Noordzeekusten kregen to maken met voorbijtrekkende Angelen en Saksen
uit bet Deens-Duitse gebied . Het beeld van een Angelsaksische invasie en de daardoor
veroorzaakte ontvolking van de kuststreken in de Volksverhuizingstijd (5de-6de eeuw)
wordt tegenwoordig niet meer algemeen aanvaard . Eerder moet de sterke afname van de
bevolking bier worden toegeschreven aan de toenemende activiteit van de zee . Misschien
sloten delen van de kustbevolking zich bij de Angelsaksische passanten aan en trokken
met hen naar Engeland . Slechts op enkele plaatsen handhaafde zich bewoning, dit in
tegenstelling tot de zandgronden, met name Drenthe, die een opmerkelijke continuiteit
van de Romeinse naar de Karolingische tijd kennen . Het lijkt er op dat zij door de grote
Volksverhuizingen in de Vroege Middeleeuwen nauwelijks zijn beroerd .
Ook ten tijde van de Merovingen (6de-8ste eeuw) lagen bet noorden en oosten van
Nederland buiten de politieke invloedssfeer van bet Frankische rijk . Het huidige Gelderland vormde daarvan de rand. Pas toen de Karolingen de macht overnamen veranderde
dit . Onder Karel de Grote (768-814) werden de Friese kuststreken en de Saksische
gebieden van Noordwest-Duitsland bet doelwit van Frankische machtsuitbreiding naar
bet noorden en oosten . Deze geschiedde in combinatie met de kerstening die vanuit
Utrecht plaatsvond . Daar was sinds de zevende eeuw een kerkelijk steunpunt (bisschopszetel) gevestigd . De Kerk had voor de verwerkelijking van haar aspiraties de Frankische
heersers nodig en voor dezen was een netwerk van belang, waarop zij bij de uitoefening
van bun gezag konden steunen . Dit kon de Kerk met haar hierarchische organisatie bun
verschaffen . Pas na de dood van de legendarische Friese vorst Redbad of Radboud (719)
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G Yssehng m AGN 1 > 100, 102 ; dezelfde `Friese toponymie' 41, 44-45 ; SJj Olin Ein uhrung > 1 ; vgl .
Blok in Geschiedenis van Drenthe, 142 .
Miedema Bewoning, 1, 345-347, 363 .
De Franken zouden nazaten kunnen ziJjn geweest van de Chauken die tevoren in het gebied tussen Eems en Elbe hadden gewoond GYsseling in AGN 1 , 104 . In dit verband is de plaatsnaam
Fransum p roulncie Groningne interessant . De gebruikeliJjke verklaring is dat deze heem-naam uit
de de Volksverhuizingst iJ'd dateert en dus op de Franken van toepassing zou ziJjn geweest GYsselmgFnese top onYmie' 47) . Gezien de veel verder terngreikende bewoningsgeschiedenis van de
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kwam de kerstening van de Friezen goed op gang (Willibrord, Bonifatius), waarbij de
Frankische invloed voorlopig bij de Lauwers ophield .
Intussen waren ook in het IJsselgebied de eerste missioneringsactiviteiten begonnen .
De eerste prediker die ten oosten van de IJssel actief was, Liafwin (Lebuinus), stichtte
omstreeks 765 een kerkje to Deventer . Wellicht is ook Plechelmus in deze tijd actief
geweest in de omgeving van Oldenzaal . Zonder slag of stoot ging dit alles niet in zijn werk :
de Friezen ten oosten van Lauwers en Eems verbonden zich met de Saksen, die onder
leiding van Widukind verzet pleegden tegen het oprukkende Frankische rijksgezag .
Daarbij werden ook de christelijke voorposten getroffen, die men wel niet ten onrechte
als steunpunten van een `vijfde colonne' beschouwde . Liafwins kerkje to Deventer ging
daarbij in vlammen op (772) .
We zien hier dat de Kerk het gebied ten oosten van de IJssel als `Saksisch' beschouwde,
hoewel het kernland veel oostelijker lag, in het Wezergebied . Vermoedelijk hadden de
Germaanse stammen die Oost-Nederland bevolkten zich dus aangesloten bij de Saksen
en is deze stamnaam eerder als verzamelnaam van de leden van een politiek verbond,
dan als etnische classificatie op to vatten . De Fries-Saksische alliantie kon zich niet handhaven tegen de Frankische overmacht en met de capitulatie van Widukind (785) werden de Noordoost-Nederlandse streken en de aangrenzende delen van Duitsland bij
het Frankische Rijk ingelijfd . Op den duur betekende dit tevens de overwinning van
het Christendom in deze contreien, alhoewel dit nog eeuwen nodig zou hebben om er
wortel to schieten .
In de Friese gebieden rond de mond van de Eems, in Munsterland en de oostelijke
Achterhoek (omgeving Winterswijk-Groenlo) was de Friese evangelieprediker Liudger
actief, die in 804 de eerste bisschop van Munster zou worden . Tot in de 16de eeuw zouden
deze streken kerkelijk deel blijven uitmaken van het bisdom Munster, in tegenstelling
tot het Overijsselse gebied, dat vanuit het westen werd gekerstend . Dit kwam zodoende
onder Utrecht to vallen, evenals Drenthe, de Stellingwerven en Groningen met omgeving
(het Gorecht) . Hier moet echter de missionering grotendeels vanuit het noorden hebben
plaatsgehad .
Opvallend is dat ook bij de kerstening de oude verkeersverbindingen een rol moeten
hebben gespeeld : via de IJssel en Vecht konden de predikers vanuit het westen in Salland
komen en langs de Regge en Dinkel in Twente . Opmerkelijk is verder dat ook de instulping die de Niedergrafschaft Bentheim in Nederland maakt, kerkelijk onder Utrecht viel .
Tussen het Vechtdal en dat van de Eems lag een hoogveengebied, de zuidelijke uitloper
van het Gronings-Drentse Bourtanger Moor . Daar rond 800 vermoedelijk alleen het oosten van de Achterhoek bewoond was volgde de kerstening hier aanvankelijk vanuit het
oosten . De grenzen van de bisdommen - voor het Nedersaksische taalgebied zijn dit in
hoofdzaak Munster en Utrecht geweest - weerspiegelen reeds in grove trekken de latere
politieke indeling van Noord- en Oost-Nederland .
De overwinning van Karel de Grote op de Saksen en Friezen staat aan het begin van de
territorialisering van deze gebieden . Deze houdt ook verband met het in cultuur brengen van de IJsselvallei, dat vanaf de 8ste eeuw moet hebben plaatsgevonden . Van een
ondoordringbare barriere werd deze nu tot een handelsroute en een geleider van politieke
en culturele invloeden .
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Economische ontwikkelingen

Deventer, gelegen op een punt waar de diluviale zandgronden van Salland de IJssel
raakten, fungeerde als het ware als een voorpost . Hier beyond zich een palts van Karel
de Grote en ontwikkelde zich vervolgens de eerste stad van Oost-Nederland . Deze was
al een eeuw later een handelscentrum van allure, dat bovendien begin lode eeuw enige
tijd de Utrechtse bisschoppen een veilige schuilplaats tegen de Noormannen kon bieden .
De IJssel vormde een schakel in de verbinding tussen bet Rijngebied en de landen langs
Noord- en Oostzee . Doesburg, Zutphen en Zwolle lagen bovendien aan bet uiteinde
van oost-westverbindingen met bet Bentheimse en Munsterse achterland (Oude IJssel,
Berkel, Vecht) . De opkomst van de IJsselsteden, voorop Kampen, valt in de 12de en 13de
eeuw, een periode van economische bloei in West-Europa, en was vooral gebaseerd op
de doorvoerhandel . Met bun directe achterland hadden zij vanwege bet geringe economische belang daarvan en de slechte verkeersmogelijkheden nauwelijks bindingen .
De IJsselsteden waren in zekere zin de opvolgers van de Friese kuststreken in NoordNederland en Noord-Duitsland, die vanaf de Karolingische tijd een grote economische
bloei kenden met een levendige handel in bet Noord- en Oostzeegebied . Het verschil
met de latere IJsselsteden was echter dat bier bet platteland zelf, waar tot in de Late Middeleeuwen geen steden opkwamen, de bron van de - agrarische - welvaart was . Aan de
rijke kustgebieden dankte ook Groningen zijn opkomst als stad . Sinds de 13de eeuw
ontwikkelde deze plaats zich tot centrum van de onmiddellijke omgeving (de `Ommelanden'), die zij dan ook vanaf bet einde der Middeleeuwen economisch en politiek aan
zich probeerde to onderwerpen . Daarbij bleven, evenals bij de IJsselsteden, de economische en sociale contacten met bet Duitse achterland van groot belang . Alle zouden
zij lid van de Hanze worden . In bet geval van Groningen kreeg een en ander nog een
extra dimensie : de noordoostelijke kleigebieden zouden in de Late Middeleeuwen uit
bun Friese talige context worden losgeweekt en voortaan deel uit gaan maken van bet
Nedersaksische taalgebied .
De IJsselsteden moesten op bet einde van de Middeleeuwen bun vooraanstaande positie
in de Oostzeehandel aan bet sterk opkomende Holland afstaan . Met uitzondering van
Kampen, dat dankzij zijn ligging dicht bij de Zuiderzee nog aan de handelsvaart deel
kon blijven hebben, werden de IJsselsteden nu vooral regionale distributiecentra voor
van elders (Amsterdam!) aangevoerde waar. Zonder zich overigens to ontwikkelen tot
bet economische middelpunt van een eigen ommeland, zoals Groningen, wat vooral to
wijten was aan de nog altijd slechte verbindingen met bun directe achterland . In deze
toestand zou voor de 19de eeuw geen wezenlijke verbetering komen .
Een en ander had ook to maken met de fysisch-geografische en sociaal-economische
structuren van de Oost-Nederlandse zandgronden, die sinds de Vroege Middeleeuwen
nauwelijks veranderingen hadden ondergaan . De marges tussen de bestaansmogelijkheden en bet natuurlijke milieu waren bier door de geringere bodemvruchtbaarheid
krapper dan bijvoorbeeld op de zeekleigronden van Noord-Nederland .
Sinds de bevolking van Oost-Nederland zich op de landbouw had toegelegd woonde
zij in gemeenschappen op de hogere delen van de zandgronden . De lagere gedeelten
(beekdalen) waren aanvankelijk met bos bedekt . Vanaf de Vroege Middeleeuwen veran-
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Bert dit : de nederzettingen blijken flu over het algemeen op de plaatsen to liggen waar
ze zich ook nu flog bevinden . Ook de voor de zandgronden zo kenmerkende essen of
enkena moeten in deze tijden zijn ontstaan . Verder werden de beekdalen in cultuur
gebracht en als wei- en hooiland in gebruik genomen . Buiten de dorpen lagen de woeste
gronden, bet `Veld', een vrijwel kale (heide)vlakte die als veeweide werd gebruikt en die
daardoor niet de leans kreeg (opnieuw) met bos begroeid to raken . In bet ongunstigste
geval - bijvoorbeeld door overbeweiding - konden ook hier weer zandverstuivingen met
duinvorming ontstaan .
De essen, die vooral rogge, gerst en haver voortbrachten, werden met een mengsel van in
bet Veld gestoken (heide)plaggen en mest vruchtbaar gehouden . Dit mengsel van plaggen
met koeien- en schapenmest werd verkregen in zogenaamde potstallen, waarin bet vee 's
winters stond . Na de oogst werd bet vee ook wel op de essen geweid (naweide) . In Twente
en de Achterhoek zijn de esdekken vaak dikker dan in Drenthe (respectievelijk 0,80-1,00
m en 0,40-0,50 m) . 9 Het verschil in dikte van de esdekken lean worden verklaard uit bet
feit dat in Drenthe de potstalbemesting voor 1600 nog niet zo'n grote rol zou hebben
gespeeld en zegt dus op zich niets over de ouderdom van de betreffende essen .
De enige verandering in bet middeleeuwse Oost-Nederlandse landschap betrof de veenontginningen langs de noord- en westranden van de zandgronden . Sinds de l Ode eeuw,
die in een klimatologisch droge periode viel, zocht de relatief grote bevolkingsdruk van de
kustgebieden nieuwe uitwegen . Zo kwam vanuit bet noorden, van Noord-Holland tot in
(bet thans Duitse) Oost-Friesland, een beweging op gang, die meestal vanaf waterlopen,
de randen van de ten zuiden daarvan gelegen veengebieden ontgon en koloniseerde (de
Woud- of Woldstreken) . Hierdoor verdwenen langzamerhand de barrieres die eeuwenlang
de Fries-Groningse kleigebieden van de zandgebieden op bet Drentse plateau hadden
gescheiden . Dit had ook tot gevolg dat in de omgeving van Tjonger/Kuinder en Linde
Friese bevolkingsgroepen, die vanuit bet noorden naar bet zuiden opdrongen, in permanent contact met de autochtone bevolking van de Stellingwerven kwamen . Deze vormde
sociaal, cultureel en economisch een geheel met die van bet eigenlijke Drenthe . En ook
al kwamen de oostelijker gelegen hoogveenbarrieres van Schoterland en Opsterland pas
vanaf de 16de eeuw aan snee, met de vroegmiddeleeuwse veenontginningen begon bet
langzame integratieproces van de Stellingwerven in bet Friese gebied dat ten noorden
hiervan lag . Ten slotte zou dit leiden tot een volledige politieke aansluiting bij de provincie Friesland (14de-16de eeuw) . Aan de middeleeuwse veenontginningen herinneren
plaatsnamen op -wolde en -hoop .lo
In de kop van Overijssel en in Zuidwest-Drenthe begonnen de ontginningsactiviteiten
iets later, vanaf de 11 de eeuw. Hier vinden we dorpen waarvan de namen op -wold en -veen
eindigen . Deze ontginningen zullen zijn ontstaan vanaf de Zuiderzeekust en de rivieren
die daar vanuit bet Drentse achterland heenstroomden . De omgeving van Roderwolde
sluit aan op de Groninger woldgebieden, die ten noorden daarvan liggen . Een en ander

8

Drenthe Twente en de oostelijke
~
Achterhoek spreken van es ; Salland de westelijke Achterhoek en
de Veluwe van enS/enh A . Verhulst en D .P Blok in AGN 1 153) .
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wordt bevestigd door bet sterk noordelijk gekleurde karakter van de toponiemen van
Roderwolde .ll
De in het oosten gelegen hoge venen met hun ondoordringbare moerassen kwamen pas
na 1600 aan snee, toen in een tijd van hoogconjunctuur in stedelijke centra met industriele activiteiten (Holland, Noord-Duitsland) een grote vraag naar turf bestond . De richting
van de afgravingen werd sterk bepaald door de mogelijkheden de turf to exporteren . De
stad Groningen liet een net van kanalen aanleggen in bet zuidoosten van bet Oldambt,
dat tot haar directe invloedssfeer behoorde en trad daar op als projectontwikkelaar in de
verveningen (de Oude Ueenkolonien) . In Drenthe werd de afgraving van de hoogvenen
in de omgeving van Echten en bij Smilde mogelijk doordat de met Hollands kapitaal
gefinancierde compagnieen bun kanaalstelsels aansloten op de rivieren die via Meppel
naar bet zuidwesten stroomden . De turfvaart gaf aan bet vanouds op Holland georienteerde Meppel nieuwe economische impulsen . Pas in de loop van de 19de eeuw konden
de meer afgelegen hoogveengebieden in Zuidoost-Groningen en Zuidoost-Drenthe aan
snee worden gebracht . In de kop van Overijssel was in de 18de eeuw de laagveenderij
een tijdlang belangrijk . Hierdoor zijn grote waterplassen ontstaan .
De verveningen van de 19de en vroege 20ste eeuw vielen in Drenthe en Overijssel
trouwens grotendeels samen met de ontginningen en (gedeeltelijke) bebossing van de
woeste gronden, die bet aanzien van bet Oost-Nederlandse platteland totaal hebben
veranderd . De uitvinding van de kunstmest maakte een aanzienlijke uitbreiding van bet
landbouwareaal mogelijk, in gebieden waarheen tevens een deel van bet bevolkingsoverschot uit de omringende streken kon afvloeien . Een ander gedeelte hiervan, waarvoor
in de landbouw geen plaats meer was, vond zijn weg naar de sterk in opkomst zijnde
textielindustrie van Twente . De ontginningen maakten ook een einde aan bet isolement
waarin grote delen van Oost-Nederland eeuwenlang hadden verkeerd . Via spoorwegen,
nieuwe (steeds vaker verharde) wegen en kanalen werd bet land opengelegd . De grote,
stille heide met haar weidse vergezichten maakte plaats voor een parklandschap, waarin
akkers, weilanden, bossen en heideresten elkaar afwisselden .
Een en ander kon op den duur leiden tot een sterk vertekenend - want romantisch beinvloed - beeld van een snort oerlandschap, dat in eeuwen, ja millennia niet van karakter
zou zijn veranderd . Het gaat in werkelijkheid dus om een tamelijk recente ingreep van
de mens in zijn natuurlijke omgeving . In omgekeerde zin is dit thema de laatste jaren
opnieuw actueel geworden in bet kader van de `ontboering' van bet Nederlandse platteland . Het zogenaamde `natuur scheppen' ten koste van boerenland behelst in sommige
opzichten een omkering van de ontwikkelingen van de 19de en vroege 20ste eeuw

11 K. Bouwer en D .P Blok in Geschiedenis van Drenthe 113 115-121 145-146 . Vgl . nog Geschiedenis
van Overijssel
~
, 97 ; Feenstra `Ontfriesing', 36-38 . De oPvattingen van Bouwer staan liJ'nrecht togenover die van Ligtendag c .s . ZiJ' laten de veenontginningen vanuit een waterloop beginnen Bouwer
neemt een - omslachtiger - volgorde aan nameliJ'k vanaf een weg tot aan een rivier of beek in
bet achterland . Voor de theorie van Ligtendag c .s . zou biJ'vkunnen spreken een ontstaan van de
dorpnreeks
Rouveen-Staphorst vanuit het MepPelerdieP .p
0p de zuidoever daarvan zien we o
e
kasrton uit bet midden van de 19de eeuw een gehucht Oldenstaphorst . Aan verscheiden knikken
1'n de zuidonsteliJ'ke verkavelingsrichting is to zien dat zich bier misschien bewoningsassen hebben
bevonden, die voorafgingen aan de togenwoordige, laatmiddeleeuwse fase Grote Historische Atlas ,
krt 104-105 ; vgl . ook Ligtendag, De Wolden 105, 107-112) .
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Paradoxaal genoeg kan men aan bet landschap in de noordelijke kleigebieden - ondanks
de vaak vrij rigoureuze ruilverkavelingen in de tweede helft van de 20ste eeuw - gemakkelijker 2500 jaar ontstaansgeschiedenis aflezen dan aan een groot deel van bet OostNederlandse platteland . De Drentse esdorpen bijvoorbeeld, die in 1850 nog als groene
eilandjes uit de woeste vlakte oprezen, zijn als bet ware verdronken in bet omringende,
kunstmatige nieuwe landschap .
De kleigebieden langs de Waddenzee, ooit in cultureel opzicht van bet Drentse achterland afgesplitst, gingen bun eigen weg . De natuurlijke bodemvruchtbaarheid, die slechts
door bet IJsseldal werd geevenaard, maakte dat zij economisch en cultureel eeuwen Lang
een grote voorsprong op de zandgronden hadden . De uitbreiding van bet landbouwareaal begon, zoals al opgemerkt, reeds in de lode eeuw met de ontginningen van de
Wolden, de randveengebieden die tussen de kleistreken en bet Drentse plateau lagen .
Rond 1200 zou bet hele Friese gebied met doorlopende zeedijken beveiligd zijn geweest
en sedertdien nam de oppervlakte aan cultuurgrond nog voortdurend toe door aanslibbing en bedijkingen . In de Middeleeuwen verdwenen zo in Groningen de boezem van de
Lauwerszee grotendeels en die van de Fivel en Hunze geheel, waartegenover landverlies
in bet uiterste oosten stond . Hier verdwenen de laaggelegen Woldgebieden ten zuiden van
de Eemsmond onder water. De bollard ontstond en bereikte kort na 1500 zijn grootste
omvang . Sindsdien vond herindijking plaats . De gewonnen zware zeekleigronden overtroffen bet verloren land vele malen in economische waarde . De overwegende veeteelt
maakte, vooral op de hogere kleigronden, vanaf eind 18de eeuw plaats voor akkerbouw,
een proces waarvan de eerste tekenen in de 16de eeuw reeds to zien waren .
Na de grootscheepse ontginningen van de Gronings-Drentse veenkolonien, die tevens
een deel van de bevolkingsoverschotten van de omringende gebieden konden opnemen,
verlegde zich bet economische zwaartepunt van Noordoost-Nederland hierheen . Rond
1800 ontstond bier een zeevaarttraditie, maar belangrijker nog was de industrialisatie in
de loop van de 19de eeuw. In tegenstelling tot die in Twente (textiel) was de Veenkoloniale
industrie vooral gerelateerd aan de landbouw (strokarton, aardappelmeel) .
1 .4 Politieke geschiedenis van Noord- en Oost-Nederland vanaf de Middeleeuwen
Sinds de Karolingische tijd begint de eigenlijke geschiedenis van bet Nedersaksische
deel van Nederland, al kunnen we pas vanaf de 16de eeuw deze streken `Nederlands'
noemen . De grove tweedeling die al in de Romeinse tijd aanwezig was, zou nog lange tijd
nawerken . Strategisch was Gelre gelegen, op bet knooppunt van de grote rivieren . Het
zou, voordat in de 16de eeuw bet politieke zwaartepunt naar de westelijke provincies
verschoof, een groot stempel op de politieke ontwikkelingen van de streken van Nederrijn en Oost-Nederland drukken . Daarbij was Gelre ook bet gebied waar de territoriale
staatsvorming bet sterkst zou zijn : naar bet noorden toe was deze minder uitgesproken .
Dit had to maken met de meer perifere ligging van deze contreien in de Vroege Middeleeuwen, ver van de toenmalige politieke centra van Noordwest-Europa . Het grootste
gedeelte van de Nederlanden hoorde sinds de Voile Middeleeuwen tot bet Heilige Roomse
of Duitse Rijk, waarvan bet zwaartepunt aanvankelijk in bet zuiden (Noord-Italie) lag
en na bet begin van de grote kolonisatie oostelijk van Elbe en Oder (12de-13de eeuw)
naar Midden-Duitsland verschoof .
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De Friese kustlanden in bet uiterste noordwesten en de aangrenzende zandgronden,
die door bun natuurlijke grenzen vanuit bet binnenland moeilijk toegankelijk waren,
hadden zodoende Been politieke prioriteit . Dit leidde in de op zich al geografisch sterk
verbrokkelde kleistreken tot een uiterst zwak rijksgezag, dat ten slotte na 1 100 zelfs tot
een loutere formaliteit zou worden . Er vormden zich vrije republieken, corporatieve
verbanden van persoonlijk inmiddels evenzeer vrije Friezen . Zij dankten bun ontstaan
wellicht tevens aan door de strijd tegen bet water reeds vroeg noodzakelijk geworden
samenwerkingsverbanden, die boven bet lokale niveau uitstegen . Dit was de periode van
Friese vrijheid, die omstreeks 1500 eindigde .
Ook in de Oost-Nederlandse gewesten, die Binds de l lde eeuw tot bet wereldlijke territoir van de bisschop van Utrecht behoorden - een en ander een uitvloeisel van de politiek der Ottoonse keizers (lode-l lde eeuw), wier gezag op een netwerk van wereldlijke
vazallen en (hogere) kerkelijke gezagsdragers steunde - was de wereldlijke invloed van
de landsheer in de regel wisselend . Het minst sterk was hij in Drenthe, waar de bisschop
to maken kreeg met een sterke vrijheidsdrang bij de vrije boeren, die culmineerde in de
bekende slag bij Ane (1227) . Deze Drentse vrijheidszin was ongetwijfeld beinvloed door
bet gedachtegoed dat van de Friese buren uitstraalde . Ongeveer in dezelfde tijd werd een
opstand van de Stedingers in bet gebied van de beneden-Wezer tegen de aartsbisschop
van Bremen neergeslagen, terwijl ook bet assimilatieproces van de in oorsprong Drentse
Stellingwerven met bet Westerlauwerse Friesland op gang kwam (zie hierboven) . En hoewel de weerbarstige Drenten al snel weer tot de orde waren geroepen en zij de bisschop
van Utrecht als bun opperheer moesten erkennen, bleef diens gezag tot bet politieke
einde van bet Oversticht in de 16de eeuw bier toch weinig meer dan een formaliteit .
Dit gold ook ten aanzien van bet in bet uiterste noorden van bet graafschap Drenthe
gelegen Groningen . Door een combinatie van economische belangenbehartiging en bet
gebruikmaken van bet politieke machtsvacuum dat op bet einde van de Middeleeuwen
in de omringende Friese landen (de `Ommelanden') bestond, wist Groningen bier zijn
invloed uit to breiden en to bevestigen . Zozeer zelfs dat in de lSde eeuw korte tijd sprake
kon zijn van een snort Groningse stadstaat naar Noord-Duits model, die zich op zijn
hoogtepunt tot ver in Westerlauwers Friesland zou uitstrekken . Een en ander leidde
als vanzelf tot de opvatting die in bet laatmiddeleeuwse Groningen post kon vatten,
namelijk dat de stad een vrije rijksstad (`reichsunmittelbar') was, wat zij formeel gezien
echter nooit is geweest .
Het zwakke landsheerlijke gezag in Drenthe had ook tot gevolg dat de feodaliteit (bet
leenstelsel) er nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen . Drenthe vormt aldus een overgangsgebied tussen bet heerloze Friese land, waarin de feodaliteit niet voorkwam, en de
landsheerlijke gebieden waar dit wel bet geval was . In Drenthe waren tot aan bet einde
van bet Ancien Regime (1795) de vrije grondbezittende boeren, de eigenerfden, in bet
landsbestuur vertegenwoordigd . Een unicum in bet nude Noordwest-Europa ; slechts
in de aangrenzende Groninger Ommelanden, en in bet Duitse Oost-Friesland - beide
delen van bet Oudfriese gebied - zaten `boeren' in de Staten . De Drentse eigenerfden
overtroffen als groep numeriek de adel vele malen . De weinig talrijke Drentse ridderschap, pas in 1603 formeel tot politiek orgaan verheven, had vanouds sterke banden
met bet Overijsselse (Salland) .
Hier had zich in de Late Middeleeuwen een snort landsbestuur geformeerd, dat ook
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een zeker gevoel van territorialiteit (bet `Oversticht') zou doen ontstaan . Hierin was de
ridderschap de enige vertegenwoordigster van bet platteland . De eerste wool speelden
echter de IJsselsteden Kampen, Zwolle en Deventer . Zij namen vooral in perioden waarin
bet Utrechtse bisschoppelijke gezag zwak was (13de-14de eeuw) bet voortouw . Door
bun connecties met het Duitse achterland kon ook bier een snort gevoel van Reichsunmittelbarheit tot ontwikkeling komen . De rijksadelaar in bet Deventer stadswapen, door
de Groningers in dubbelkoppige uitvoering geadapteerd, herinnert daaraan . 1 z In bet
Oversticht werd overigens de landsheer nooit buitenspel gezet, zoals in Groningen in
feite wel het geval was . Want steden en bisschop hadden dezelfde politieke belangen en
hadden elkaar dus nodig .
Een oud probleem in bet IJsselgebied vormde Gelre, dat een opmerkelijke opkomst aan
bet politieke firmament to zien had gegeven . Vanuit het ver naar bet zuiden gelegen
`thuisland' Opper-Gelre, in bet gebied van Maas en Niers, kregen de graven van dit gebied
eind 12de eeuw door huwelijk vaste voet in bet graafschap Zutphen, dat een gedeelte van
de Achterhoek omvatte . Reeds tevoren moeten zij rechten in de Betuwe, in bet Land van
Maas en Waal en op de oost- en zuidrand van de Veluwe hebben bezeten . Van cruciaal
belang was de verwerving van de Veluwe in 1196, een Utrechts (achter)leen, waardoor
Gelre voortaan een wig in bet Stichtse gebied vormde . Dit betekende een verzwakking
van bet Utrechtse territorium en een blijvende bedreiging van met name bet Oversticht
(Overijssel) door de Gelderse graven, later (1339) hertogen . Want hoewel Gelre aanspraken had op Salland, die door de Utrechtse bisschop in bet begin van de 13de eeuw waren
afgekocht, bleef de buurman zich op gezette tijden bemoeien met de interne zaken van
de gebieden ten oosten van de IJssel en moesten zowel de IJsselsteden als bun landsheer
op bun hoede blijven .
Een tweede, nog groter gevaar waarmee ook Gelre zelf to maken kreeg, was de oprukkende Bourgondische macht, die vanuit Midden-Frankrijk met de verwerving van bet
graafschap Vlaanderen (1384) vaste voet in de Nederlanden kreeg. Nadat ook Brabant
(1430), Holland, Zeeland en Henegouwen (1433) in handen van de Bourgondiers waren
gekomen, zagen bet Sticht Utrecht en Gelre een formidabele `buitenlandse' macht als bet
ware permanent voor bun poorten staan . Dat deze ook zijn vangarmen zou uitstrekken
naar bet strategisch gelegen Nederrijnse gebied lag voor de hand en een taaie strijd om
de hegemonie brandde los . Afgezien van twee korte intermezzi in de late 15de eeuw,
waarin de Bourgondiers Gelre bezet hielden, zou deze ten slotte in 1 543 beslecht worden ten gunste van de laatsten . Gelre en Zutphen werden als laatste gewest door Karel V,
de Habsburgse erfgenaam van de Bourgondische vorsten, bij zijn Nederlandse territoir
ingelijfd .
De Bourgondische dreiging in de 15de eeuw heeft bet saamhorigheidsgevoel van de
Overijsselse en bovenal Gelderse landsdelen bevorderd . De vier Gelderse kwartieren
(Opper-Gelre of bet Overkwartier, bet graafschap Zutphen, de Veluwe en bet Kwartier
van Nijmegen) die weinig samenhang vertoonden, werden tot een zekere samenwerking

12 Het buiten bet Nedersaksische taalgebied geleSen NiJ'megen voert de dubbelkoPPige riJjksadelaar
ovengens legaal, als herinnering aan ziJjn kortstondige Positie als vriJ'e riJ'ksstad in de 13e eeuwIn
1247 werd ziJj door de rooms-koning Willem II van Holland aan de graaf van Gelre ve
~ and en
nooit in gelost .
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gedwongen . Deze was nogal ambivalent, want ten eerste was daar de vanouds enigszins
gespannen verhouding tot de landsheer en daarbij kwam later dan nog de Bourgondische dreiging . In hun streven de landsvorst, gewoonlijk als tegenprestatie voor financiele
tegemoetkomingen, politieke medezeggenschap afhandig to maken dachten ze allereerst
aan hun eigen, stedelijke en regionale belangen . Daardoor was hun invloed op bet landsbestuur vanaf de 14de eeuw toegenomen . Slechts naar buiten toe opereerden zij als eenheid . Daarbij speelden steden en ridderschap van Gelre de hertog tegen de Bourgondiers
uit . Paradoxaal genoeg werden pas in 1 543 de Staten van Gelre en Zutphen als vaste
vertegenwoordigers van bet land erkend .
Net als in Overijssel vertegenwoordigde tot 1795 uitsluitend de adel bet platteland van
Gelderland in bet landsbestuur. Nog in de 17de eeuw waren de grenzen tussen de edelen
en bet stedelijk patriciaat bier diffuus, zodat de werkelijke invloed van de ridderschap
in de Staten veel groter moet zijn geweest . Tot vandaag de dag zijn de landgoederen met
bun bossen, de kastelen en de pachtboerderijen met bun blinden in de kleuren van bet
`Huffs' de stille getuigen van de vroeger overheersende positie van de landadel in Salland,
de Achterhoek en op de oostelijke Veluwe .
De Bataafs-Franse tijd (1795-1813), die overal in Nederland een einde maakte aan de
oude standenregering, had in Drenthe en Groningen ook een fysieke verdwijning van
de adel van bet toneel ten gevolge . Numeriek waren de edelen tegen 1800 in beide
provincies tot onbeduidende groeperingen geworden . Hun borgen werden gesloopt en
in Groningerland vielen bun huissteden daarbij dikwijls ten offer aan een letterlijke
egalisatie : ze werden omgeploegd tot bouwland door de vertegenwoordigers van een
nieuwe plattelandselite, de meestal liberaal georienteerde Groninger kleiboeren . Gunstige landbouwprijzen en de verstening van de landhuren (bet zogenaamde recht van
vaste beklemming) hadden bier in de tijd rond 1800 welvaart gebracht .
De staatsvorming voltrok zich in de noordoostelijke gewesten veel langzamer dan in
Overijssel en Gelderland . Het feit dat de Drenten bet recht van vrije vergadering hadden,
bevorderde eerder een min of meer democratisch bestuur op lokaal of regionaal niveau
en de omstandigheid dat de namens de landsheer gehouden landdagen tot in de 16de
eeuw in de openlucht plaatsvonden, onderstreept bet geringe belang dat bet centrale
bestuur in Drenthe toen nog had . Daarbij komt nog dat een scheiding tussen Overijssel
en Drenthe nauwelijks bestond . Soms werden Drentse edellieden opgeroepen voor de
Overijsselse statenvergaderingen . Zelfs werd in 1528 - zulks op aandringen van Overijssel - een vereniging van beide gewesten overwogen . Het is er niet van gekomen, maar
bet zou niet de eerste keer zijn dat iets dergelijks aan de orde kwam, al was Drenthe dan
slechts in de Bataafs-Franse tijd werkelijk met een van de aangrenzende departementen
verenigd .
Waren rond 1500 de latere Oost-Nederlandse gewesten Gelderland, Overijssel en Drenthe althans in aanleg aanwezig, de vorming van de provincie Groningen moest toen nog
beginnen . Ook al gedroeg de gelijknamige stad zich als heerseres over de Ommelanden,
dit betekende nog niet dat deze de Groningse aanspraken ook de iure erkenden . Met
een dreigende Bourgondisch-Habsburgse annexatie op de achtergrond, die aan haar
kortstondige stadstaatsaspiraties een einde had gemaakt, was de politiek van de stad
Groningen in de eerste decennia van de 16de eeuw gericht op bet handhaven van haar
vermeende onafhankelijkheid . Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Groningers in
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1514 hun heil zochten bij Karel van Gelre, die in wezen dezelfde belangen had als zij .
Ook Drenthe viel in handen van de hertog (1522), al had dit landje voor hem geen
andere betekenis dan een schakel to zijn tussen zijn Gelderse territoria en zijn politieke
belangen in het noorden, waar hij behalve in Groningen ook - dit in concurrentie met
Karel V - in Friesland zijn gezag probeerde to vestigen . Ook wist de Geldersman een tijd
Lang delen van Overijssel bezet to houden, al had de Utrechtse bisschop daar formeel
nooit van zijn gezag afstand gedaan .
En al verhief de Gelderse leeuw zich nog eenmaal fier en liet hij zijn tanden zien, het was
toch zijn doodsschreeuw. De ambitieuze Karel van Gelre was meer een door ingeboren
wantrouwen en verbittering tegen de Bourgondiers vervulde opportunist, dan dat hij
uit zijn politieke en militaire successen blijvend munt wist to slaan . De politieke onbetrouwbaarheid van deze Messire de Geldres, zoals hij aan bet Habsburgse hof enigszins
badinerend werd aangeduid 13 , en bet brandspoor dat zijn optreden overal naliet, maakten
dat zijn nieuwe onderdanen al gauw genoeg van hem kregen .
Karels Gelderse `imperium', dat zich rond 1520 voor korte tijd van de Waddenzee in bet
noorden tot ver achter Roermond uitstrekte, brokkelde zodoende aan de ene zijde even
snel of als bet aan de andere zijde aangroeide . Friesland moest hij in 1524 aan Karel V
afstaan, Overijssel erkende vier jaar later, de Gelderse rooftochten beu, met toestemming
van de Utrechtse landsheer de Habsburgse Bourgondier als beer . De tuin werd in 1536
gesloten toen de Groningers besloten dat bun belangen bet beste met Karel V waren
gediend en deze als landsheer aanvaardden . Ook de Ommelanders sloten zich hierbij
aan en zo vormden Stad en Ommelanden voortaan een gewest . Drenthe werd nog in
hetzelfde jaar door keizerlijke troepen veroverd en in bezit genomen .
Van nu of aan kunnen we werkelijk van Oost-Nederland spreken . Nadat in 1543 de
opvolger van Karel van Gelre diens landen aan Karel V had afgestaan zijn alle landstreken
die tot bet Nedersaksische taalgebied horen verenigd onder een landsheer, al hielden
ze ieder bun eigen regeringsorganen en -instellingen . Desondanks was een Nederlands
`nationaal' gevoel nog ver to zoeken . Men was in eerste instantie sterk gericht op bet
eigen gewest, wat met name in Gelderland en Overijssel bet geval was en bet minst in
Groningen . Daar zouden in de loop van de 16de eeuw de interne tegenstellingen tussen
de stad Groningen en bet platteland eerder toenemen dan verminderen . Daarbij was
de oude band met bet Duitse Rijk, die bij de oprichting van de zogenaamde (nieuwe)
Bourgondische Kring of Kreits in 1548 wel zijn `reichsunmittelbare' karakter had verloren, nog lang geen verleden tijd geworden .
In Groningen en enkele andere Oost-Nederlandse steden hadden zelfs vanouds beperkende maatregelen gegolden tegen de vestiging van en bet aanknopen van verwantschapsbanden door `Hollanders' . Deze werden in de 15de eeuw nog verscherpt, vermoedelijk onder invloed van de langzame verschuiving van bet economische zwaartepunt van
bet IJsselgebied naar Holland en Zeeland en de toenemende Bourgondische annexatiedreiging .
Tegen inbreuken op de eigen wetten en gebruiken door de centrale overheid werd angstvallig gewaakt en hoe verder een gewest van Brussel verwijderd was, des to zwakker bet
13 Karels landsheerliJjke positio werd vanwege het Dultse RiJk met erkend . Zle hle rov er
van Gelderland I„ 95-96 .
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centrale gezag en des to groter de interne gewestelijke manoeuvreerruimte . Dat de Nedersaksische gewesten mentaal nog lang geen Nederlandse provincies waren geworden, blijkt
ook uit de geringe interesse voor de strijd tegen de Habsburgse landsheer, de Spaanse
koning Filips II, waarvan de openingszet toevallig in het noordoosten zou worden gedaan
(de veldslagen bij Heiligerlee en het Oost-Friese Jemgum, 1568) . In Groningen, Drenthe
en Overijssel ontbrak alle sympathie voor een wezensvreemde zaak die ook nog geld zou
gaan kosten . De Opstand werd er door velen beschouwd als illegale actie tegen de wettige
landsheer en het in toenemende mate religieus-calvinistische karakter van de strijd werd
er door een meerderheid niet gedragen . In Brussel waren de pragmatische overwegingen
die tot aansluiting van de noordoostelijke gewesten bij de Bourgondische Nederlanden
hadden geleid en de gevaren die daaraan kleefden trouwens maar al to bekend .
De vele sociale en economische banden met het Duitse Rijk maakten dat een uiteindelijke
aansluiting daarbij nog steeds tot de mogelijkheden behoorde . De laatste keer dat hier
serieus over werd nagedacht was kort voordat de stad Groningen door de Staten-Generaal
zou worden veroverd (1594) . Voor Holland, het politieke centrum van de Opstand,
lag het noordoosten veel to ver weg om van direct belang to zijn . Ook de Overijsselse
IJsselsteden zouden hun vroegere - vermeende - positie als `vrij e Rijkssteden' niet zomaar
vergeten . Toen ze zich in 1672 ijlings aan hun Munsters-Keulse belegeraars hadden overgeven was een van de eerste zaken die ze met even grote voortvarendheid regelden een
erkenning van hun positie en privileges als leden van het Heilige Roomse Rijk .
Overijssel en de stad Groningen hadden de Unie van Utrecht, een snort `grondwet' voor
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1579), nooit getekend, de Drenten op
het nippertje en met grote tegenzin . Het wantrouwen over en weer was zo groot dat de
Groningers tussen 1580 en 1594, toen Noordoost-Nederland weer vast in Spaanse hand
was, ook de koningsgetrouwe troepen niet in hun stad wilden toelaten . De conservatieve
Gelderse Staten hadden zich slechts onder druk van hun calvinistische stadhouder Jan
van Nassau bij de Unie aangesloten . Ook zij hadden niet veel op met de gereformeerde
oproerkraaiers in Holland en Zeeland . 14
Voor de oostelijke en noordelijke provincies bepaalde veeleer de oorlogstoestand het
verdere verloop van de gebeurtenissen en hun toekomstige staatkundige - en confessionele - lotgevallen . Na de verovering van Groningen door de troepen van de StatenGeneraal in 1594 verdwenen de Spaanse troepen voorgoed uit Noordoost-Nederland .
Noordoost-Twente kwam in 1605 weer in Spaanse hand en werd pas in 1626 heroverd
door de Staatsen, een jaar later gevolgd door Groenlo (`Grol') . Een hernieuwde Spaanse
herovering zou uitblijven. Het oorlogsmoede Spanje erkende bij de Vrede van Munster
in 1648 de Noord-Nederlandse Republiek als souvereine staat . De formele, bijna 1000jarige, band met het Duitse Rijk werd nu ook beeindigd, al heeft de Keizer wel en de
Rijksdag nooit dit feit geratificeerd .
14 Het Overkwartier of 0Pper-Gelre deed hier trouwens niet meer mee . Vanaf 1580 bleef het overwegend in Spaanse hand en deelde verder het lot van de ZuideliJjke Nederlanden . In 1713 werd het
Pruisisch op Roermond na . Het strategisch belangriJ'ke Venlo kwam toen in Nederlandse handen .
De westeliJjke helft van 0Pper-Gelre werd in 1815 Nederlands en maakt sindsdien deel uit van de
toen nieuw gevormde Provincie Limburg. Het oosteliJjke deel werd biJj de nieuwe Pruisische RinJ
Provincie gevoegd en in Duitsland geintegn erd . Zie hierover en vooral over de culturele talige
imPlicaties Cornelissen Das Niederlandische > passim, biJjz . 32-37 .

18

HANDBOEK NEDERSAKSISCHE IAAL- EN LETTERKUNDE

Bepalend voor de staatkundige verhoudingen waren in de komende twee eeuwen de
voorwaarden die de Staten-Generaal bij de verovering van Oost-Nederland hadden
gedicteerd . Het meest extreme geval is Drenthe . De desinteresse die de Drenten voor de
zaak van de Opstand aan de dag hadden gelegd was tot aanleiding gekozen om de `Olde
Landschap' niet als achtste gewest in de Republiek op to nemen . Zij moest genoegen
nemen met de status van geassocieerd gewest en werd zwangsprotestanrisiert, van bovenaf
per decreet `gereformeerd' dus . Overigens met behoud van de oude bestuursstructuren .
De werkelijke reden was het geringe economische belang en de veronderstelde eveneens
geringe financiele draagkracht ten opzichte van de Unie, waardoor Drenthe voor Den
Haag oninteressant was . Dat Groningen, in 1594 weer met de Ommelanden verenigd
tot een gewest, juist uiterst voorkomend werd behandeld en als zevende lid tot de Unie
toetrad, dankte het aan zijn strategische Jigging . Zulks zeer tot woede van de Ommelanders, die zich op grond van hun oude tegenstellingen met de stad bij de Staatse zijde
hadden aangesloten en zich nu door hun bondgenoten verraden zagen .
Evenals Karel V en Filips II zouden ook de nieuwe machthebbers in Den Haag merken
dat in de noordoostelijke gewesten een Nederlands saamhorigheidsgevoel grotendeels
ontbrak . De Opstand tegen Spanje en de calvinistische variant van de reformatie waren
een exportproduct van Holland en Zeeland geweest en werden door grote gedeelten van
de bevolking geaccepteerd als een noodzakelijk kwaad . Waar de Staatse partij zegevierde,
zegevierde het calvinisme, dat een van de ideologische pijlers van de Opstand vormde .
Dit betekende weliswaar dat de openbare uitoefening van alle andere religies dan de
gereformeerde verboden werd, maar dat niemand gedwongen was tot de nieuwe door
de staat bevoorrechte kerk toe to treden . De regeringselites hadden echter Been keus,
wilden zij ook in de toekomst hun invloed behouden .
Voor het midden van de 17de eeuw had de reformatie in Groningen en Drenthe nog
slechts een minderheid van de bevolking bereikt . Op het Overijsselse platteland, en
met name in Noordoost-Twente, was de laatste Spaanse bezettingstijd (1605-1626) voldoende geweest om de Contrareformatie bier vaste voet to doen vatten . Mede door de
nabijheid van het katholieke, c .q . gerekatholiseerde, Sticht Munster zou de reformatie
hier op vele plaatsen een marginaal verschijnsel blijven . Hetzelfde geldt ten aanzien van
de Achterhoek, waar bovendien de heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde een politieke
twistappel vormden . Deze Munsterse lenen waren in 1616 eenvoudig door de StatenGeneraal geannexeerd, een omstandigheid die hun van de zijde van het Duitse Rijk niet
in dank werd afgenomen en die daarenboven de Munsterse vorst-bisschop Christoph
Bernhard van Galen, alias Bommenberend, later uitstekend to pas kwam in verband met
zijn Nederlandse oorlogsplannen .
De oostelijke invloed was hier trouwens zo groot dat de heerlijkheid Borculo aan het
begin van de 17de eeuw bijna geheel luthers was geworden, een toestand die door het
Gelderse bestuur na 1616 ten gunste van het calvinisme zou worden gewijzigd . Ook
uit Borne in Twente is een dergelijke ontwikkeling bekend . In feite zien we hier twee
`reformaties' na elkaar, die door politieke omstandigheden werden bepaald . De eerste
(lutherse) hervorming in de 16de eeuw was uitgegaan van plaatselijke machthebbers, de
tweede, calvinistische rond 1600 het gevolg van politieke gebeurtenissen die hun oorsprong hadden buiten het Oost-Nederlandse gebied . Een vergelijking tussen Borculo en
Borne enerzijds en het naburige Duitse graafschap Bentheim en Gronau anderzijds dringt
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zich op . Daar zou de overgang van de landsheer van bet lutheranisme naar bet calvinisme
(1588) niet alleen religieuze en politieke, maar ook veel verder strekkende gevolgen op
cultureel terrein hebben . Tenslotte kan men nog wijzen op bet niet eens zover zuidelijker
gelegen, inmiddels Brandenburgs geworden, hertogdom Kleef . Daar was aan katholieken,
lutheranen en gereformeerden vrije godsdienstuitoefening toegestaan . Doordat bet zich
tot voor de poorten van Arnhem uitstrekte verhinderde bet zodoende een succesvolle
protestantisering van bet gebied tussen Oude IJssel, Rijn en Waal .
Was in de ogen van de Hollanders bet schielijk overlopen naar de `vijand' van Overijssel en Gelderland in 1672 welhaast een doodzonde, vanuit de traditionele oostwaartse
bindingen gezien is dit niet zo onverklaarbaar . Bovendien konden de gereformeerde
Staten-Generaal der Uerenigde Nederlanden bij de nog talrijke katholieken vanwege bun
systematische politieke en kerkelijke discriminatie op weinig sympathie rekenen . De rest
van de bevolking van Oost-Nederland was onverschillig of zag, zoals de Overijsselse
IJsselsteden, bet oude visioen van de Reichsunmittelbarheit weer opdoemen (zie hierboven) . Dan was Parijs ook aan de oevers van de IJssel wel een mis waard . Had `Bommenberend ' in 1672 ook de stad Groningen ingenomen, dan had de Oost-Nederlandse
geschiedenis er wellicht heel anders uitgezien en waren deze regionen, gerekatholiseerd
en wel, tenslotte heim ins Reich gekeerd . Slechts bet optreden van stadhouder Willem III
heeft Utrecht, Gelderland en Overijssel behoed voor een verwijdering uit bet staatsverband van de Republiek of- in bet gunstigste geval - voor een status als generaliteitsland .
Zij werden onder streng toezicht gesteld .
Na bet Frans-Munsters-Keulse avontuur leidde de Vrede van Nijmegen (1678) een eeuw
van rust in, waarin de oostelijke provincies geen vreemde troepen meer op bun grondgebied zagen . De verheffing van de Friese Nassau Willem Karel Hendrik Friso tot erfstadhouder Willem IV van alle zeven Nederlandse gewesten en Drenthe (1747), met uitgebreide bevoegdheden waarvan zijn voorgangers alleen maar hadden kunnen dromen,
verstevigde ongetwijfeld een nationaal saamhorigheidsgevoel . Vanaf de 17de eeuw had
reeds de culturele zon van Holland haar stralen tot in de verste uithoeken van de Republiek doen doordringen . Een sterk door bet `Hollands' beinvloed standaard-Nederlands
verdrong in de eerste decennia van de 17de eeuw in bet schriftelijke verkeer een oude
westelijke variant van bet Middelnederduits . Nog Lang bleef echter de omgangstaal in de
oostelijke en noordelijke provincies bet plaatselijke dialect, dat sterk met de spreektaal
van Noordwest-Duitsland verwant was . Ook in de hogere kringen bediende men zich
in eigen omgeving van deze taal . De mondaine Haagse wereld, waar men bij voorkeur
Frans sprak en niet bet Hollandse affrewc jargon, lag - letterlijk en figuurlijk - nog ver
weg en kon bij enkele Groninger regenten zelfs eind 18de eeuw nog een cultuurschok
teweeg brengen .
Deze Nederlandse of liever : Hollandse culturele wereld viel (nod niet samen met een
nationale identiteit ; zij strekte zich destijds trouwens nog ten oosten van de grenzen
der Republiek uit . In bet zuidwesten van Oost-Friesland, in bet graafschap Lingen - tot
1702 bezit van de Oranjes -, in de Niedergrafschaft Bentheim en in enkele enclaves in
West-Munsterland vervulde bet Nederlands naast bet ambtelijke Hoogduits Binds de
tweede helft van de 17de eeuw lange tijd een belangrijke rol als kerk- en schooltaal in de
gereformeerde en doopsgezinde gemeenten . De banden tussen bijvoorbeeld Groningen
en Oost-Friesland, tussen Drenthe en het Bentheimer land en tussen Twente, de Achter-
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hoek en bet (westelijke) Munsterland waren veelvuldig en omvatten meer dan geloofsen taalovereenkomsten . Zij overleefden lange tijd de opkomst van bet (vooral Duitse)
nationalisme en de Duitse eenwording in de 19de eeuw en werden pas na de Eerste
Wereldoorlog definitief verbroken .
Naast de Binds de 17de eeuw steeds sterkere culturele beinvloeding vanuit Holland, dat
nu eenmaal in alle opzichten bet belangrijkste gewest van de Republiek was, bleef ook
die vanuit bet oosten nog een tijdlang duidelijk aanwezig . Zo was bijvoorbeeld rond 1600
de invloed van de Duitse lutherse (kerk)muzikale traditie groot . Nog tot eind 17de eeuw
werden in de gereformeerde kerkdiensten lutherse liederen gezongen in alle provincies
langs de oostgrens . De Hollandse staatsman en componist Constantijn Huygens hoorde
in 1640 tot zijn groot genoegen de gemeentezang in de Groninger Martinikerk aveq tant
de gravite et majeste op bet fraaie orgel begeleid . Een gebruik dat daar, in strijd met de
gereformeerde beginselen, reeds langer - wellicht Binds de invoering van de hervorming
(1594) - had bestaan en dat pas in de loop van de 17de eeuw ook in de westelijke provincies aarzelend zou worden overgenomen . De magistrates van Groningen en Zwolle
lieten de Hamburgse meester Arp Schnitger grote orgels in bun stadskerken (ver)bouwen .
Diens Noord-Duitse traditie wordt in de noordelijke provincies in de 18de eeuw voortgezet door personen als de orgelbouwer Albertus Antoni Hinsz en de musicus Jakob
Wilhelm Lustig, beiden Hamburgers en de laatste een leerling van onder andere Georg
Philipp Telemann, componist en vele decennia organist van de Martinikerk to Groningen .
Culturele invloeden vanuit Noord-Duitsland zullen moeten worden toegeschreven aan
de veelvuldige contacten over en weer.l s
Ook de Groninger universiteit, die haar studenten in eerste instantie uit de onmidddellijke
omgeving (Groningen en Drenthe) betrok, was met name in de 17de eeuw nog sterk Duits
georienteerd en kon zo de oude oostelijke gerichtheid nog enige tijd ondersteunen . Ueel
sterker dan bijvoorbeeld in Overijssel en Gelderland, waar naast de eigen universiteit van
Harderwijk toch vooral Leiden en Utrecht favoriet wares . Deze omstandigheid, die vooral
ingegeven zal zijn geweest door de ten opzichte van Midden- en West-Nederland verkeerstechnisch gunstiger Jigging van beide Oost-Nederlandse gewesten, bevorderde in de loop
van de 17de en vooral 18de eeuw de culturele integratie van de elites van Overijssel en
Gelderland in `Holland' in niet geringe mate . Adellijke families als de Bentincks en de Van
Wassenaers hadden sterke banden met Holland en verbleven daar ook een groot deel van
bet jaar. En hoewel Duitse invloeden ook bier niet uit to sluiten zijn, stond bijvoorbeeld
de niet onverdienstelijk componerende 18de-eeuwse beer van Twickel in Delden, Unico
Wilhelm graaf van Wassenaer, toch meer in de Hollandse muzikale traditie .l b

15 Zo kwamen enkele Noord-Groningers in 1698 van Schnitgers vakbekwaamhei d onder de mdruk
toes ze diens nieuwe grote orgel in de Hamburgse akobikerk bewonderden RlJksarchlef m Gronmgen Fam . Arch . Van Bolhuis 53, p .10) . Ook het ontwerp van de opmerkehJke barokke torensPits
van de - gotische - Groninger Akerk 1718 kan ontleend ziJjn aan h et voorbeeld van de befaamde
Hamburgse - ziJj het luxer uitgevoerde - torensPitsen. Een invaishoek die door Th.H . von der Dunk ,
`Twee kiassieke eenlingen in het Noorden . De toren van de Der A-ker k m Gronmgen en de kerktoren to Uithuizermeeden architectuurhistorisch nader bezien' > Gront'nge r Kerhen 12 1995 125-133
geheel over het hoofd wordt gezien .
16 Zie hierover . Haverkate A. Brunt en B . Leyssius Twt' chel bewoond en bewaard Zwo11 e, 1993 6264 .
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Voor de noordoostelijke provincies verliep het integratieproces veel trager . Pas met het
einde van de oude Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de invoering van
de nationale eenheidsstaat in de Bataafse tijd (1795-1806) en onder het Koninkrijk
der Nederlanden (1815-), was het integratieproces van de provincies langs Nederlands
oostgrens tenslotte voltooid . Met de roemloze ondergang van het Heilige Roomse Rijk
der Duitse Natie in 1806 was uiteindelijk ook het traditionele identificatiepunt komen
to vervallen . In het noordoosten was intussen het oude Friese bewustzijn - na 1600 nog
uitsluitend in ideologische zin, in het kader van de onverminderd voortdurende politieke tegenstellingen tussen de stad Groningen en de Ommelanden - een zachte dood
gestorven . Daarvoor in de plaats gekomen was een `nationaal' gevoel, dat blijkens de
sours krachtige sturing vanwege de centrale overheden, in de eerste helft van de 19de
eeuw hier en daar nog moest worden aangeleerd ."
Paradoxaal genoeg hebben de inwoners van de oostelijke provincies waarschijnlijk rond
1800 nog geen `Nedersaksisch' taalbesef gekend : de belangstelling voor het dialect stond
er destijds nog in de kinderschoenen . Zij is niet los to zien van de romantisering van
hetgeen nu voorgoed was afgesloten, een eigen regionale, of zo men wil : gewestelijke
geschiedenis .
Literatuur
A

emeen

ALBERTS W aPPe : Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tiJjden tot het einde der Middeleeuwen .
Den Haag 1966 .
FORMSMA W. . , e .a . red . : Historie van Groningen Stad en Land . Groningen 1976 .
HERINGA,
e .a . red . : Geschiedenis van Drenthe . 2 din . MePPel/Amsterdam 1985 .
KALMA . .
2 1973 .

. . SPAHR van der HoEK en K . de VRIES red. : Geschiedenis van Friesland . Leeuwarden

MEJI, P.J . , e .a . : Geschiedenis van Gelderland 1492-1795, Boek II . Zutphen 1975 .
SLICHER van BATH, B .H . e .a . red . : Geschiedenis van OveriJjssel . Deventer 1970 .

veri e

BLOx D .P e .a . red . : Algemene Geschiedenis der Nederlanden I . Bussum 1981 .
Bos, PG . : Het Groningsche gild- en staPelrecht tot de Reductie in 1594 . Diss . Groningen 1904 .
CORNELISSEN G . : Das Niederlandische im Preu~ischen Gelderland and seine Ablosung durch das Deutsche . Bonn 1986 .
DEETERS
. . Geschlchte der Grenze zwischen Drenthe and dem Emsland and Gronin en and OstfrieslandW
'. In : 0S . Knottnerus P Brood, W. Deeters en H . van Lengen, red . : Rondom Eems en Doilard
Rund um Ems and Dollart . Historische verkenningen in het grevsgebied van Noordoost-Nederland
en Noordwest Dultsland / Historische Erkundungen im Grenzgebiet der Nordostniederlande and
Nordwestdeutschiands . Groningen/Leer 1992 .
EHBRECHT W. . Landesherrschaft und Klosterwesen im ostfriesischen Fivelg0 970-1298 . Munster
1974 .

17 Vgl . Kooi e .a ., Hoogherh, 242, 298 .

22

HANDBOEK NEDERSAKSISCHE TAAL- EN LETI ERKUNDE

H . : De bloeitiJ'd en het verval van de Ommelander adel 1600-1800 . Diss . Groningen 1981 .
`De ontfriesing van Groningerland nogmaals bekeken' . In : DriemaandeliJ'kse Bladen 43 1991 1849 .
`Zur Politischen Geschichte der Ems Dollars Region his 1750' . In : O .S . Knottnerus, e .a . zie bijJ
Deeters .
`Van stapelrecht en vriJ'e markteconomie . Stall en Ommelanden in de 16e eeuw' . In : Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen . Groningen 1994 .
Duizend Jjaar Gronings taallandschap . Talige ontwikkelingen in cultuurhustorisch perspectief .
Beduin 1998 .
FOERSTE, W. : Der Einflug des Niederlandischen auf die niederdeutschen Mundarten Ostfrieslands .
Hamburg 1938 .
GEVERS A . . en A . . MENSEMA: De havezaten in Twente en hun bewoners . Zwolle 1995 .
Grote Historische Atlas van Nederland 1 :50 .000 .2 . Noord-Nederland 1851-1855 . Groningen 1990 .
GYSSELING, M . : `De oudste Friese toponYinie' . In : Philologis Frisica 1969 : 41-51 .
Kool, P red . : Dorp naast een stall . Hoogkerk 1770-1914 . Asses 1993 .
KREMER L . en T. SODMANN (red .) : . . .die ihnen so liebe hollandische SPrache . Zur Geschichte des Niederlandischen im Westmunsterland and in der Grafschaft Bentheim. Vreden 1998 .
LANGEN A. . de : Middeleeuws Friesland . De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de
vroege en volle middeleeuwen . Groningen 1992 .
LENGEN H . van : `Die friesische Freiheit im Mittelalter' . In: Die friesische Freiheit . Bredstedt 1991 .
LIGTENDAG WA . : De Wolden en bet water. De landschaps- en waterstaatsontwikkeling in bet lage land
ten oosten van de stall Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca 1870 . Groningen 1995 .
LUTH
R . : "Daer Overt om `t seerste uYtgekreten . . ." BiJjdragen tot een geschiedenis van de gemeentezan g
in bet Nederlandse Gereformeerde protestantisme ± 1550 - ± 1852 .2 dln. Diss . Groningen 1986 .
MIEDEMA M. : ViJ'fentwintig eeuwen bewoning in bet to
~ engebied ten noordwesten van Groningen . 2
dln. Diss . Amsterdam 1983 .
MULDER G . : `De `duodecim Parochie' van 1328 . Een biJjdrage tot de geschiedenis van Stellin
~erf' . In:
DriemaandeliJ'kse Bladen 21 1969 132-139 .
NIEBAUM H . : `Geschreven en gesproken tales in de stall Groningen . Een historisch overzicht' . In : PTh.
EM . Boekholt e .a . red .) : Rondom de Reductie . VierhonderdJjaar Provincie Groningen 1594-1994 .
Asses 1994 .
OLDENHOF H . . : `Der Katholizismus zwischen Lauwers Jade and Vechte' . In : O .S. Knottnerus e .a . zie
biJj Deeters .
Oostnederlands . BiJ'dragen tot de geschiedenis en streektaalletterkunde van Oost-Nederland biJ'eengebracht door K. HEEROMA en J . NAARDING. Groningen, z .Jj .
SCHROOR M . : Stadstaat Groningen. De Groninger stadsrechten en buitenbezittingen 1612-2000 . Grosingen 1999 .
S1OLIN B . : Einfuhrung in das Friesische . Stuttgart 1969 .
SLICHER van BATH B .H . : `Hoven op de Veluwe' . In : BiJjdragen tot de agrari sche geschledems . Utrechtl
Antwerpen 1978 .
SMIT E . .Th.G .M .A . : De oude Kleefse enklaves en bun overgang naar Ge1derl and 1795-1817 . Diss .
ZutPhen 1975 .
Stichting voor Bodemkartering : Bodemkaart van Nederland 1 :250 .000 . Wagenmgen 1985 .
VELDMAN F : De taal van Westerwolde . Patronen en Structures in een Gronmgs dialect . Dlss . Groningen
1992 .
VRIES > WW de : Groninger Plaatsnamen . GroningenBatavia 1 946 .
VRIES . de en A. van der WouDE : Nederland 1500-1815 . De eerste ron de van de moderne economlsche
groei. Amsterdam 1995 .
FEENSTRA >

z
Geschiedenis van de Nedersaksische
taalkunde
Ludger Kremer

Inleiding
Het is onbegonnen werk om in een beperkt kader een enigszins diepgaand historisch
overzicht van de taalkunde in de Nedersaksisch-Oostnederlandse gebieden to willen
geven . We zullen ons daarom moeten beperken tot het schetsen van de grote krachtlijnen
en tot bet vermelden van die auteurs en publicaties die in zekere mate als representatief
voor bepaalde studiedomeinen en methodes beschouwd kunnen worden . Daarbij moeten we ook de inbedding van bet Nedersaksisch taallandschap in het groter geheel van
bet Nederlands-Nederduits dialectencontinuum in bet oog houden . Met dit voor ogen
kunnen de vroege stadia van de regionale taalstudie, alsook de zeer recente ontwikkelingen, iets minder aandacht krijgen . We zullen bet bier vooral hebben over de projecten
en de beoefenaars van onze disciplines in de 20ste eeuw Wie geinteresseerd is in meer
details over de geschiedenis van bet regionaal taalonderzoek vindt de nodige gegevens in
de verwijzingen, vooral in de bijdragen van Naarding (1947 : 160-181), Bezoen (1950),
Miedema (1964 en 1982), Kremer (1977 en 1980), Niebaum (1985) en Reker (1998
en 2002) . Een schets van de ontwikkeling der Nederduitse taal- en letterkunde bieden
Meier/Mohn (1983) .
Om dit overzicht enigszins to structureren zullen we chronologisch to werk gaan, maar
voor de ontwikkelingen in de 20ste eeuw onze gegevens bundelen volgens wetenschappelijke subdisciplines, thematische overeenkomsten en/of regionale oogpunten . De studiegebieden die als categorie kunnen dienen zijn bijv de lexicografie, grammaticale,
dialectgeografische en sociodialectologische studies, en bet historisch dialect- en schrijftaalonderzoek . Zo nodig zullen we telkens de diverse Oostnederlandse taallandschappen
van noord naar zuid de revue laten passeren : Groningen, Stellingwerf, Drenthe, West- en
Oost-Overijssel, en Oost-Gelderland .
2 .1 Ontwakende belangstelling en vroege pogingen (tot ca . 1870)

Voor bet begin van de 19de eeuw kunnen we nauwelijks spreken van een wetenschappelijke belangstelling voor regionale of streektalen ; iets dergelijks is in de oostelijke
provincies pas mogelijk na de geleidelijke verspreiding van bet Algemeen Nederlands
als cultuurtaal tijdens de 17de eeuw, en nadat de `geletterden', de sociale bovenlaag der
bevolking, zich van bet verschil tussen volkstaal en cultuurtaal sterker bewust werden, en
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een gevoel van verlies tegenover het oude dialect opkwam . Het zijn meestal mensen geinteresseerd in de streekgeschiedenis, of in volkskundige bijzonderheden van een bepaalde
regio, dikwijls werkzaam als dominee of in het onderwijs, die eerste pogingen tot een
beschrijving van de dialecten ondernemen . Zo beklemtoont bijv de Gelderse geschiedschrijver Arend van Slichtenhorst in 1654 de overeenstemming en de samenhang van
bet Gelders met de verder oostelijk gelegen streektalen (Bezoen 1950 : 73) . De Drentse
predikant en historicus Johan Picardt schrijft in 1660 in zijn Korte Beschrijvinge van
eenige Vergetene en Verborgene Antiauiteten [ . . .] o .a . over bet dialect van zijn standplaats
Coevorden, en over bet gehele taallandschap tussen IJssel en Eems (Naarding 1947 : 160
e .v) . Maar deze twee zijn voorlopig toch uitzonderingen (Miedema 1964 : 8) .
Aan bet begin van de wetenschappelijke belangstelling voor de Oostnederlandse streektalen, zoals trouwens ook in de aanpalende West- en Zuidnederlandse en in de Duitstalige
gebieden, staat bet verzamelen van dialectwoorden, van `idiotismen', en de aanleg van
zgn . `idiotica' of woordenboeken . Zij ontstaan omdat de auteur onder de indruk is van
de plaatselijke of regionale eigenheid van bet dialect, en beperken zich daarom tot een
verzameling van alleen maar die dialectwoorden die bet Algemeen Nederlands niet kent .
De oudste pogingen van dien aard stammen uit de 18de en vroege 19de eeuw. OostNederland heeft eerder wat vertraagd op deze beweging gereageerd, maar de vroegste
woordenlijsten gaan ook bier terug tot de laatste decennia van de 18de eeuw. Toen
de Leidse Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, opgericht in 1766, vroeg om
medewerkers voor de samenstelling van een groot Nederlands woordenboek, was een
van de respondenten de secretaris van de stad Deventer, Gerhard Dumbar. Hij stelde
van 1778 tot 1782 woordenlijsten van bet dialect van Deventer en omgeving samen en
stuurde deze op (gepubliceerd door H .L . Bezoen in 1952) . Een andere inzender was Van
Halsema uit Groningen (gepubliceerd door Tj .W R . de Haan in de Driemaandelijhse Bladen
5 (1952) 68-9), een derde was de predikant H .J . Folmer uit Dwingeloo (K . Heeroma in
Driemaandelijhse Bladen 12 (1960) 97-116) .
Voor een eerste gedrukte verzameling van dialectwoorden moeten we wachten tot 1822,
toen de uit Friesland afkomstige predikant M .T. Laurman bet eerste Groninger woordenboek, met een aantal andere bijdragen, liet verschijnen (Proeve van hleine taalhundige bijdragen, Groningen 1822, 2 1978) . In 1836 volgde een Woordenboehje van het Overijsselsch
(van Deventer en omgeving) door de doopsgezinde predikant J .H . Halbertsma, eveneens
een Fries . Niet alleen enkele Friezen maar de algemeen groeiende belangstelling voor
de Friese taal hebben stimulerend gewerkt op de vroege dialectologische en filologische
bezigheden in bet Nedersaksische taalgebied, evenals de opkomst van de tekstkritische
methode in de historische wetenschappen, de toenemende belangstelling voor de middeleeuwen, bet ontstaan van de Nederlandistiek en de Germanistiek als afzonderlijke
disciplines, en vooral ook bet voorbeeld van Duitse geleerden als Jacob Grimm en Johann
Georg Schmeller, en later de dialectgeograaf Georg Wenker .
De Groninger `Hoogleeraar in de Nederlandsche Letterkunde en Welsprekendheid'
B .H . Lulofs, afkomstig uit Zutphen en auteur van een eerste vergelijkende beschouwing
over de Germaanse talen en dialecten, de Schets van een overzigt der Duitsche Taal, of der
Germaansche taaltahhen [ . . .] (1819), was de drijvende kracht achter een prijsvraag, die
in 1824/25 door zijn universiteit werd uitgeschreven en die een in bet Latijn geschreven
verhandeling opleverde van de hand van J . Sonius Swaagman (Commentatio over het
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Groninger dialect, 1827 ; zie Reker 2002) . Daarin lichtte hij het ontstaan van het Gronings
toe en zijn positie ten opzichte van de overige Nedersaksische streektalen ; bet was `de
allereerste aanzet tot een grammatica van bet Gronings van Stad en Ommeland en daarom
als vroege bron van uitzonderlijk belang' (Reker 2002 : 7) . Het vergemakkelijkt de inbedding van meer recente veranderingen van bet Gronings, en postuleert ook als eerste de
mogelijkheid van Westfaalse invloeden op bet Gronings (Niebaum 2003a) .
Deze vroege grammaticale beschrijving van een regionaal dialect werd enkele jaren later
gevolgd door een Twentse tegenhanger `Over de Twenthsche vocalen en klankwijzigingen' (1840), `een voor die tijd zeer moderne studie' (Miedema 1964 : 12) van J .H . Behrns
uit Enschede, werkzaam als leraar to Franeker . Behrns is vooral door Jacob Grimm en
andere vertegenwoordigers van de Duitse historische en vergelijkende taalkunde beinvloed (Goossens 1977 : 286) . Uit de jaren 40 dateert ook een eerste poging om tot een
Drents woordenboek to komen : de `Proeve van een Woordenboekjen van den Drenthschen Tongval' (in de Drentsche Volhsalmanah 1844-50) door de predikant A .L. Lesturgeon, opgegroeid in Coevorden en leerling van Halbertsma (Naarding 1947 : 174 e .v) .
Een grote stap vooruit betekende de Proeve eener taalhundige behandeling van het OostGeldersch taaleigen (1865) door de Leidse hoogleraar in bet Sanskriet H . Kern, gebaseerd op bet dialect van zijn geboortestadje Groenlo ; een onderzoek dat uitgaande van
de hedendaagse dialecten de taalverhoudingen en de stamverwantschap van Saksen,
Franken en andere Germaanse volkeren wilde afleiden . Kern was ook een van de initiatiefnemers voor de eerste dialectgeografische enquete in Nederland in 1879 door bet
Aardrijkskundig Genootschap, geinspireerd door de verzamelingen voor de Deutscher
Sprachatlas door Georg Wenker vanaf 1876 .
Er zijn overigens in de tweede helft van de 19de eeuw ook enkele verzamelingen van
dialectteksten verschenen die een vergelijking van de dialecten tussen Duinkerken
en Groningen of zelfs in bet gehele Nederlands-Nederduitse resp . bet continentaalWestgermaanse gebied mogelijk wilden maken, en waarin ook bet Nedersaksisch gebied
vertegenwoordigd is . Te noemen zijn bier het derde deel van de verzameling Germaniens
Volherstimmen (1854) door J .M . Firmenich, verder bet door J . Winkler in 1874 gepubliceerde Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon, en tenslotte de bloemlezing door
J .A . Leopold en L . Leopold Van de Schelde tot de Weichsel (3 dln ., Groningen 1882) .
2 .2 Institutioneel leader en academische activiteiten
Zoals reeds aangegeven moeten we de gegevens over de ontwikkeling van de Oostnederlandse taal- en letterkunde vanaf de late 19de eeuw ietwat structureren . Vo6r we enkele
deeldisciplines daarvan volgens inhoudelijke principes nader bekijken willen we echter
de evolutie van bet institutioneel kader voor dergelijke activiteiten toelichten .
Tijdens de 19de eeuw is er nog geen spoor van verenigingen of academische structuren
op bet terrein van bet Oostnederlandse taaleigen to vinden, onderzoek daarnaar is en
blijft overgelaten aan individuele initiatieven . De 20ste eeuw daarentegen begint met een
belangrijke stap tot institutionalisering van dergelijke activiteiten : de oprichting in 1900
van de Vereeniging tot Onderzoek van Taal en Volksleven in bet Oosten van Nederland,
die vanaf bet jaar 1901 bet tijdschrift Driemaandelijhse bladen voor taal en volhsleven in
het oosten van Nederland zou uitgeven, onder redactie van J .H . Gallee en G .J . Klokman,
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beiden afkomstig uit de Gelderse Achterhoek ; ze werden bijgestaan door medewerkers
uit de overige Oostnederlandse gewesten . Na de dood van Gallee in 1908 werd de
redactie vanaf 1909 verzorgd door J . Bergsma . Die slaagde erin ook geleerden als Johan
Huizinga, G .G . Kloeke en anderen bij het tijdschrift to betrekken . Helaas moest het in
het crisisjaar 1931 na 23 jaargangen ophouden to verschijnen .
Tijdens deze eerste periode van de Driemaandelijhse Bladen is er van een verdergaande
institutionalisering van de Nedersaksische taal- en literatuurstudie nog geen sprake .
Er verschijnen wel een aantal dissertaties en andere publicaties over Oostnederlandse
onderwerpen, maar deze worden nog dikwijls van buiten de regio of zelfs van buiten
Nederland gestimuleerd en/of uitgevoerd, bijv doorJ .H . Gallee to Utrecht, G .G . Kloeke to
Hamburg (vanaf 1934 in Leiden) of Th . Baader to Nijmegen (vanaf 1923) . Dit bleef ook
zo tot enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog (Miedema 1964 : 18 e .v) ; instellingen of
onderzoekers in de academische wereld die zich uitsluitend met de taalstudie van OostNederland konden bezighouden waren er niet .
Natuurlijk maakte het Nedersaksisch taalgebied deel uit van de grote taalatlasprojecten
die in de jaren 20 en 30 op touw werden gezet : Blancquaerts Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND 1925-1982), waarvan de Oostnederlandse delen echter pas na de Tweede
Wereldoorlog tot stand kwamen, en Kloekes Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland
vanaf 1939, uitgegeven door het in 1930 opgerichte Amsterdamse Dialectenbureau (nu
Meertens Instituut) van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen .
Na de oorlog kon vanaf 1949 een nieuwe serie van de Driemaandelijhse Bladen van start
gaan . Hiervoor werd een vereniging opgericht door twee Oostnederlandse dialectologen :
de Twentenaar H .L . Bezoen en de Drent J . Naarding, beiden werkzaam als leraren in het
middelbaar onderwijs . Alhoewel in hetzelfde jaar eveneens het gezamenlijk BelgischNederlands dialectologisch tijdschrift Taal en Tongval opgericht werd, slaagden de redacteuren erin om het oud-nieuwe tij dschrift een vaste plaats in de wetenschappelij ke wereld
to bezorgen . Het hield zich uiteraard in de eerste plaats bezig met Oostnederlandse onderwerpen, en dit niet alleen op dialectologisch, maar eveneens op naam- en volkskundig
en regionaalhistorisch vlak ; het rekende eveneens de in het dialect geschreven literatuur
tot zijn studieterreinen, en bovendien werden er geregeld bijdragen in opgenomen die
grensoverschrijdend de samenhang van het Nedersaksisch-Nederduitse gebied behandelen . Sedert 1955 fungeerden de Driemaandelijhse Bladen als orgaan van het in 1953
opgerichte Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen . Helaas moest na
54 jaargangen (tot 2002) ook de uitgave van deze `Nieuwe Reeks' worden gestaakt .
De oprichting van het Nedersaksisch Instituut naar analogie van het reeds kort na de oorlog gestichte Fries Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (cf . Reker 1998) gebeurde
na langdurig aandringen van regionale activisten . Hier is vooral Kornelis ter Laan to
noemen . Tot eerste hoogleraar-directeur werd Klaas Heeroma benoemd, oud-hoogleraar
in de Nederlandse taalkunde aan de universiteit van Djakarta . Tot het wetenschappelijk
personeel van de eerste jaren hoorden o .a . T. Hoekema (taalatlas), J . Naarding (Drents
woordenboek), H .T.J . Miedema (naamkunde), G .N . Visser (literatuur), R.A . Ebeling
(naamkunde), H. Entjes (taalatlas) en G .H . Kocks (Drents woordenboek), om maar
enkelen to noemen .
Onder Heeroma's leiding ontwikkelde zich het Nedersaksisch Instituut in de eerste plaats
tot een onderzoeksinstelling . Academisch onderwijs was in mindere mate voorzien (of
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onder de gegeven omstandigheden niet mogelijk), en een leidinggevende functie binnen
de regionalistische bewegingen wilde Heeroma niet bekleden ; hij beperkte zich in die
zin tot de functie van wetenschappelijk adviseur. Zo organiseerde bet Instituut bijv reeds
in 1955 een Oostnederlands-Nederduits symposium waar de zgn . Vosbergenspelling
ontwikkeld werd, een gemeenschappelijke spelling voor de Nedersaksische dialecten
aan weerskanten van de Nederlands-Duitse grens . Die spelling op fonologische basis
maakte vanuit linguistisch oogpunt weliswaar een goede weergave van bet dialectale
klankbeeld mogelijk, door de regionale activisten en de dialectschrijvers zowel in OostNederland als in Neder-Duitsland werd ze echter niet geaccepteerd, vermoedelijk omdat
zij to weinig leek op de aan bun respectievelijke standaardtaal gerelateerde spelling die
zij gewend waren .
Het Nedersaksisch Instituut heeft zich ten tijde van Heeroma in hoofdzaak met dialect- en
naamgeografisch onderzoek bezig gehouden, vooral met de voorbereiding en publicatie
van de Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzendegebieden (1957-1963) en van enkele
afleveringen van bet Nederlands Repertorium van Familienamen. Na bet onvenvachte overlijden van Heeroma in 1972 werd hij in 1974 opgevolgd door zijn medewerker Hendrik
Entjes (tot 1982) die voornemens was om de door Heeroma ingeslagen richting voort
to zetten en vooral de Taalatlas `tot een goed einde to brengen' (Entjes 1975 : 36), maar
vooral zeer actief was op bet gebied van de studie van de Nedersaksische dialectliteratuur. Hermann Niebaum, die Entjes in 1984 als hoogleraar opvolgde, onderstreepte in
zijn oratie vooral de noodzaak om door de studie van oudere geschreven bronnen de in
bet verleden iets verwaarloosde historische dimensie van de regionale taalkunde beter to
onderbouwen `met als einddoel een geschiedenis van de taalverhoudingen in bet huidige
Oostnederland' (Niebaum 1985 : 11) ; hij heeft mede in bet kader van bet internationaal
samenwerkingsverband voor `stadstaalonderzoek' een hele reeks historische tekststudies
bet licht doen zien (zie par . 2 .5) .
Inzake institutionalisering is er in bet Nedersaksisch taalgebied nog een tweede laag
bijgekomen, de regionale instituten of academies die een belangrijke functie hebben als
bemiddelaar tussen universitair onderzoek eenerzijds en de `belangstellende leek' anderzijds : als eerste werd in 1977 de IJsselacademie to Kampen opgericht (voor NoordwestOverijssel, Salland, Noordoost-Veluwe en bet oostelijk deel van Flevoland), dan in 1979
bet Staring Instituut to Doetinchem (voor Achterhoek en Liemers) en in 1982 de Twente
Academie, in 1996 samen met de Oudheidkamer Twente (gesticht in 1906) opgegaan
in het Van Deinse Instituut to Enschede . Voor Groningen is er in dit opzicht bet Bureau
Groninger Taal en Cultuur to noemen (bet hoofd van dit bureau, Siemon Reker, ook verbonden aan bet Nedersaksisch Instituut, werd in 2002 benoemd tot bijzonder en in 2007
tot gewoon hoogleraar Groninger taal en cultuur), voor Drenthe bestaat er bet Bureau
Drentse Taol, en voor de Stellingwerven de Stichting 5tellingwarver Schrieversronte . Aan
bijna al deze instellingen zijn taalkundig geschoolden werkzaam, als onderzoeker, publicist en/of taalkundig adviseur . Men houdt zich meestal niet alleen bezig met streektaal en
streektaalliteratuur, maar evenzeer met de overige aspecten van bet streekeigen : regionale
geschiedenis, archeologie, kunstgeschiedenis, volkskunde, natuur en landschap . Op bet
vlak van de taalstudie hebben zij zeer waardevol werk verricht : door de publicatie van
woordenboeken, streekgrammatica's, bloemlezingen enz . (meer daarover in de volgende
paragrafen) . Het zijn ook vooral de regionale instituten die aan grensoverschrijdende
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samenwerking doen met hun buurinstituten aan de overkant van de grens, bijv ter gelegenheid van gemeenschappelijke dialectdagen ; de partnerinstellingen in bet Nederduits
grensgebied zijn bet Landeskundliches Institut Westmunsterland to Vreden, de Heimatverein der Grafschaft Bentheim to Bad Bentheim, de Emslandische Landschaft fur die
Landkreise Emsland and Grafschaft Bentheim e .V to Sogel, de Ostfriesische Landschaft
to Aurich en bet Institut fur niederdeutsche Sprache to Bremen .
23 Lexicografie en lexicologie
Woordenboehen

Als we eens voor de late 19de en voor de 20ste eeuw de kaart van Oost-Nederland van
noord naar zuid aflopen zien we de volgende ontwikkeling binnen de regionale lexicografie ; we zien daarin eveneens twee verschillende methodologische opvattingen : van locaal
idioticon naar enerzijds bet alfabetisch streekwoordenboek, anderzijds bet systematisch
woordenboek van een regio .
In 1887 verschijnt er een Woordenboeh der Groningsche Volhstaal in de 19de eeuw (18841887) van H . Molema, een poging om de dialectale woordenschat van Stad en Ommelanden vast to leggen . Steunend en voortbouwend op dit Gronings woordenboek publiceert
Kornelis ter Laan in 1929 zijn uitgebreid Nieuw GroningerWoordenboeh, dat vooral in zijn
tweede druk (1952) bet verband tussen woorden en zaken zeer goed weergeeft . Door
deze van talrijke illustraties en volkskundige verklaringen voorziene publicatie beschikt
de provincie Groningen als eerste Oostnederlandse gewest over een enigszins `volledig'
woordenboek . Als aanvulling hierop publiceerde Siemon Reker een retrograde woordenlijst met rijmwoordenboek (Reker 1985) .
De situatie in Drenthe was lange tijd minder bevredigend : In 1906 verscheen een (onvoltooid, letter A tot G) Woordenboeh, bevattende Drentsche woorden en spreehwijzen van J .
Bergsma dat weer steunde op enkele oudere woordenlijsten . Pas tachtig jaar later werd
er in 1979 een Drents Woordenboeh van H . Hadderingh en B . Veenstra gepubliceerd, en
nog in 1987 verscheen er een van J . Kuik . Maar deze verzamelingen zijn in opzet en
afwerking niet erg ambitieus, ze zijn idiotica, waren misschien ook eerder bedoeld als
een snort voorloper, tot uiteindelijk 'bet' Drents woordenboek zou kunnen verschijnen .
In vergelijking met vele woordenboeken in bijv de aangrenzende Nederduitse gewesten
is bet Woordenboeh van de Drentse Dialecten (WDD, 2 delen plus een Nederlands-Drents
register, 1996-2000) in betrekkelijk korte tijd tot stand gekomen . De samensteller G .H .
Kocks (medeauteur : Henk Bloemhoffl heeft systematisch en met behulp van een net van
meer dan 600 medewerkers uit ongeveer 100 Drentse plaatsen een door J . Naarding
begonnen verzameling uitgebouwd tot een zo compleet mogelijke inventarisatie van
de Drentse woordenschat : uitspraak, grammatica, semantiek, verbreiding en mogelijke
varianten van elk dialectwoord ; de weergave gebeurt in de locale klankvorm van bet
centraal-Drentse Sleen . In 1996 verscheen ook een goed woordenboek van bet Drents
van Dwingeloo van R. Smit .
Binnen de Oostnederlandse dialectwoordenboeken vulde bet WDD een van de laatse
leemten op . In Twente bestond er Binds 1959 een plaatselijk Woordenboeh van het Rijssens dialect door K .D . Schonfeld Wichers . Bovendien was er bet Woordenboeh van het
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Vriezenveens door H . Entjes (1969), dat een systematisch woordenboek had moeten

worden, toegankelijk gemaakt door een alfabetisch register, maar waarvan alleen deel
1 (Vriezenveen, familieleven, huffs- en bijnamen) is verschenen . Van K .D . Schonfeld
Wichers verscheen er na het Rijssens woordenboek nog een vrij uitgebreid Woordenboeh
Nederlands-Twents (1979) en een Woordenboeh Twents-Nederlands (1983), allebei bevatten
o .a . ook een grammatica van het Twents . In 1979 kwam er bovendien de verzameling
Twents in Woord en Gebruih van G .J .H . Dijkhuis (1979), dat later uitgroeide tot het Twents
Woordenboeh (1991) .
Voor wat de Gelderse Achterhoek betreft : J .H . Gallee uit Vorden, hoogleraar in de Germanistiek to Utrecht en `de eerste, zij het niet officiele hoogleraar in het Nedersaksisch'
(Miedema 1955 : 12), publiceerde naast zijn grammatica van het Oud-Saksisch (1891)
en zijn voorstudies tot een Oudnederduits woordenboek ook een Woordenboeh van het
Geldersch-Overijsselsch (1895) . Daarnaast heeft hij met naam- en volkskundige studies
gewezen op samenhangen tussen huidige taal- en volkskundige arealen en vroegmiddeleeuwse nederzettingsgebieden, wat het (onjuiste) idee van de Oostnederlandse dialecten
als directe voortzettingen van de taal der Saksen sterk heeft beinvloed (Miedema 1964 :
14) . Gallee was leerling en streekgenoot van de al genoemde Leidse taalkundige H . Kern .
Ongeveer gelijktijdig publiceerde W Draaijer in 1896 het Woordenboehje van het Deventer
Dialect (vermeerderde herdruk 1936) .
De Gelderse Achterhoek en de Liemers beschikken Binds 1948 over bet Twents-Achterhoehs
woordenboeh metgrammatica van G .H . Wanink, dat niet erg overtuigde, en over bet Woordenboeh van het Winterswijhs (Groningen 1971) door G .H . Deunk in een bewerking van
H . Entjes, in deze uitgave nog opgevat als idioticon, maar later door Deunk uitgebreid tot
bet Nieuw Winterswijhs Woordenboeh (Groningen/Doetinchem 1982) . Voor de Stellingwerfse dialecten is er tussen 1994 en 2003 bet vierdelig Stellingwarfs Woordeboeh (samensteller
H . Bloemhoffl verschenen dat vooral gebaseerd is op maandelijke opgaven van taalmateriaal door meer dan 150 informanten verspreid over zo'n 25 plaatsen . Een verkorte versie
verscheen in 2005 ; een woordenboek Nederlands-Stellingwerfs is in voorbereiding .
Bij de IJsselacademie in Kampen zijn eveneens plaatselijke dialectwoordenboeken verschenen, zoals bet Woordenboeh der Kamper taal, door A. Fien e .a . (2000) en R. Kamman's woordenlijst van bet dialect van Kuinre (1990) . Zie voor vermeldingen van meer
plaatselijke woordenboeken in West-Overijssel en ook op de Veluwe de bijdragen van
Ph . Bloemhoff-de Bruijn resp . H . Scholtmeijer aan dit handboek .
A1 de tot nu toe vermelde dialectwoordenboeken zijn alfabetisch aangelegd (op dat van
Entjes na), zoals we dit kennen van de gebruikelijke een- of tweetalige woordenboeken,
en ook van bijv de dialectwoordenboeken in bet (Neder-)Duitse taalgebied . Dit is echter
niet bet enig mogelijke indelingsprincipe : Er zijn een aantal groots opgezette dialectwoordenboeken vooral van Zuidnederlandse dialecten (de Vlaamse, Brabantse en Limburgse
woordenboeken) die een systematisch indelingsprincipe kennen, zgn . onomasiologische
woordenboeken . Een voordeel van een systematisch woordenboek ligt in bet feit dat de
vaak zeer verouderde of gespecialiseerde dialectwoordenschat in een samenhangend
geheel, met toelichting door taalkaarten, foto's en tekeningen, aangeboden en verklaard
kan worden, wat een uitleg over de functie van bepaalde voorwerpen, over hun plaats
in bet leven van vroeger e d . in een overzichtelijke omvang mogelijk maakt . Dingen die
in bun reeel bestaan samenhoren kunnen natuurlijk heel goed in een samenhangend
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geheel uitgelegd worden . Het nadeel van zo'n woordenboek ligt in het feit dat men eerst
de alfabetische index moet raadplegen alvorens men doorverwezen wordt naar de uitleg
in systematische samenhang .
Een dergelijk woordenboek is bet Binds 1984 door bet Staring Instituut to Doetinchem
gepubliceerde Woordenboeh van de Achterhoehse en de Liemerse Dialecten (WALD), waarvan inmiddels zes delen verschenen zijn, samengesteld door A .H .G . Schaars . Daarnaast
is er in een aparte reeks Telgen van het Wald verschenen, lokale alfabetische woordenboekjes die door een of meer inwoners van de betreffende plaats zijn samengesteld, of
oudere verzamelingen uit de streek . Sinds 1998 wordt er eveneens aan een Woordenboeh
van de Overijsselse Dialecten (WOD) gewerkt door H . Scholtmeijer, gedetacheerd bij de
IJsselacademie . Dit woordenboek volgt het model van bet WALD en gebruikt dezelfde
vragenlijsten . Publicatie is begonnen in 2000, inmiddels zijn er meerdere afleveringen
verschenen . Vanaf 2002 werkt hij ook aan bet Ueluwse deel van bet Woordenboeh van
de Gelderse dialecten . Ook dit woordenboek volgt bet WALD-model . In 2005 en 2006
verschenen resp . de delen Het huffs en De mens, bet derde deel, De wereld, zal in 2008
verschijnen .
Op de kaart van bet gezamenlijke Oostnederlands-Nederduits dialectencontinuum zijn
er nogal wat witte plekken als bet our de vastlegging van deze dialecten in woordenboeken gaat, maar die zijn er nu alleen nog ten oosten van de Nederlands-Duitse grens .
Weliswaar wordt daar aan een aantal grote dialectwoordenboeken hard gewerkt, zoals
aan bet Niedersachsische Worterbuch (te Gottingen) en bet Westfdlische Worterbuch (te
Munster), maar door bun reusachtige territoria en bet gebrek aan middelen zal er binnen
afzienbare tijd niet veel veranderen .
Lexicologische studies

De belangstelling voor de dialectale woordenschat gaat sours verder dan de poging our
deze in een alfabetisch of systematisch geordend woordenboek samen to brengen ; we
hebben dan to maken met studies over de verhouding van `Worter and Sachen', d .wz .
over de overeenstemming van zaak- en woordgrenzen, verder over lexicale structuren,
of over pogingen our met behulp van de woordenschat tot een areale indeling van de
dialecten to komen of veranderingen in deze indeling to onderzoeken . Vergeleken met
grammaticale studies is dit snort onderzoek, wat bet Nedersaksisch gebied betreft, eerder
beperkt in omvang gebleven .
Een eerste poging our bet gehele volksleven met de dialectische woordenschat die er
gestalte aan geeft to beschrijven, zijn de Mededeelingen over Staphorst en Rouveen door
C .H . Ebbinge Wubben (in Driemaandelijhse Bladen 1906/07), een studie die taal- en
volkskundige aspecten met elkaar verbindt en ook van een woordenlijst is voorzien . Met
dezelfde methode werkt ook de Groningse dissertatie van C .C .WJ . Hijszeler (1940) over
termen en gebruiken van bet boerenbedrijf in Drenthe . De auteur behandelt bet werk op
de boerderij en de bouw van bet boerenhuis ; bet onderzoek sluit dicht aan bij de vooral
in Duitsland, bijv door W Pef~ler in Neder-Saksen, beoefende methode van `Worter and
Sachen' . Ook de aardige, van vele woordkaartjes voorziene studie van H .L . Bezoen over
Taal en yolk van Twente (1948) hoort merendeels in deze rubriek thuis . Helaas ontbreekt
aan dit boek een woordenlijst .
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In deze categorie hoort ook thuis Twentse Woorden en Gezegden van Johan Gigengack
(deel 1, 1979) ; bet is de aanzet tot een systematische beschrijving van 'bet boerenbestaan van weleer [ . . .] waarna de Twentse spreekwoorden en zegswijzen' ( : 7), maar ook
archaische woorden in die beschrijving ingepast werden . Helaas is bet werk beperkt
gebleven tot bet boerenhuis, zijn bewoners en bun bezigheden in de landbouw . Voor
een uitbreiding tot `de wijdere betrekkingen van de Twent tot zijn omgeving, alsmede de
daarmee samenhangende woorden en gezegden' ( : 8) wordt verwezen naar een vervolgdeel dat door de vroege dood van de auteur niet meer heeft kunnen verschijnen (Entjes
1976) . A . Hottenhuis (2001) geeft naar aanleiding van zijn aanvullingen op bet Twents
Woordenboeh van Dijkhuis (1991) lexicologisch interessante beschouwingen per door
hem behandeld woord .
Om lexicologische studies gaat bet eveneens bij de dissertaties van A.H .G . Schaars
(Agrarische terminologie in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspecten, 1977) en
L . Kremer (Grenzmundarten and Mundartgrenzen, 1979) ; deze worden later in andere
samenhang nog eens vermeld .

Naamhunde
Tot de woordenschat van een taal behoren niet alleen lexemen zoals stoel en huffs, de
nomina appellativa, maar eveneens de namen, de nomina propria : voor- en familienamen, plaats- en veldnamen enz . De studie van naamkundige problemen en de verzameling van voor Oost-Nederland typerende namen is niet alleen op zichzelf, d .w z . voor de
taalkundige deeldiscipline naamkunde van belang, maar eveneens voor de geschiedenis
van een bepaald taallandschap: namen zijn veel frequenter bewaard gebleven dan woorden, ze zijn daarom onmisbaar voor de reconstructie van taalverandering. Het verbaast
dus niet dat reeds vroeg ook op dit terrein in bet Nedersaksische taalgebied onderzoek
verricht is : zo trachtte de historicus J . Huizinga in de Driemaandelijhse Bladen 1914 met
een uitgebreid artikel een (door linguisten later teruggewezen) antwoord to geven op de
vraag : `Hoe verloren de Gronigsche Ommelanden bun oorspronkelijk Friesch karakter?',
en hij deed dit met behulp van historische doopnamen . En de Driemaandelijhse Bladen
brengen in bun nieuwe serie vanaf het begin in 1949 bijdragen die over doop- of familienamen, plaats- of veldnamen handelen, zo schrijft bijv. M . Schonfeld over Hessenweg,
J . Prakken over Twentse geslachtsnamen, K . ter Laan over veldnamen in Overschild, en
B .H . Hommen over oude veldnamen uit Twente, om maar de onderwerpen in een enkele
jaargang (1955) to noemen . In dezelfde jaargang wordt er verslag uitgebracht over een
naamkundedag to Groningen waaraan ook een groot aantal frisisten (ook uit Noord- en
Oost-Friesland) deelnam . De boven vermelde auteurs leverden ook aan vroegere en latere
jaargangen naamkundige bijdragen, en ook andere geleerden van binnen en buiten de
regio deden daaraan mee, bijv. DDR Blok met een artikel over De Enken of J . Naarding
over de plaatsnaam Eekst (beide 1958) .
De naamkunde-afdeling van bet Nedersaksisch Instituut is reeds in 1962 begonnen
met bet dienstbaar maken van naamkundige bronnen voor de historische dialectologie .
Een product daarvan is bet boek Perspectief der doopboehen door K . Heeroma en H .T.J .
Miedema (1972), dat bet begin voorstelt van een historische voornamengeografie van
Groningen en omgeving (ook over de grens naar bet oosten toe) . Heeroma heeft dergelijke
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historisch-naamgeografische studies vooral verricht of aangemoedigd ter ondersteuning
van zijn opvattingen over de historische gelaagdheid van het Oostnederlands taallandschap, met name zijn theorie over de `Westfaalse expansie' in de late middeleeuwen (zie
hierna) .
Op het vlak van de naamgeografie is er nog meer gebeurd : het Nedersaksisch gebied is
vertegenwoordigd in de reeks Nederlands Repertorium van Familienamen dat op basis van
de volkstelling van 1947 alle voorkomende familienamen met het aantal naamdragers
vermeld en zodoende naamgeografische en naamtypologische studies mogelijk maakt .
Voor Oost-Nederland zijn verschenen de delen Drenthe (deel 1), Groningen (3), Overijssel (6) en Gelderland (8), waarvan de drie laatstgenoemden bewerkt werden op het
Nedersaksisch Instituut, en op grond waarvan K Heeroma H T J Miedema en R A
Ebeling een aantal studies over familienamen en naamgeografie gepubliceerd hebben .
Op basis van het in deze Repertorium-reeks verwerkte materiaal verscheen eveneens De
familienamen in anno 1947. Een retrograde lijst (1987) van de hand van R .A . Ebeling, en
later verscheen er nog een dergelijke lijst voor Groningen, bewerkt door S . Reker (1999) .
Eerstgenoemde heeft vooral op het vlak van de antroponymie, meer bepaald de familienamen, een groot aantal studies in de Driemandelijhse Bladen en elders gepubliceerd,
to veel om hier op to sommen . De belangrijkste zijn herdrukt in Ebeling (1999) . Over
een naburig gebied, dus in nauw verband met Oost-Nederland, gaat ook zijn dissertatie
Familiennamen im Landhreis Leer um 1940 (1979) . Ebeling heeft vooral de Duits-Nederlands-Friese samenhangen in Nederlandse familienamen onderzocht . Verder is op het
veld van de familienaamstudies to vermelden : een populaire gids in twee delen van B .J .
Hekket over Oostnederlandse Familienamen (hun ontstaan en hun betehenis) (1975-83, herdrukt in een deel 1991) waarin de vroegste vermeldingen en een poging tot verklaring
van elke opgenomen familienaam to vinden zijn.
Er is niet alleen onderzoek verricht op het gebied van de antroponymie, maar eveneens
op het gebied van de toponymie, zowel over plaatsnamen als over veldnamen of microtoponiemen (Rentenaar 1995 en 2002) . Zo zijn er in de reeks Nomina geographica Neerlandica tussen 1884 en 1901 in vijf delen verzamelingen verschenen van Friese, Drentse,
Overijsselse en Gelderse toponiemen met hun oudste overlevering en een etymologie .
Over toponiemen bestaat er een groot aantal kleinere publicaties towel in de Driemaandelijhse Bladen (1901-31 en 1949 e .v) alsook in het tijdschrift Naamhunde (1969 e .v ) . Als
auteurs over Oostnederlandse onderwerpen komen we daar steeds weer de namen tegen
van H .J . Gallee, P.N . van Doorninck, WH . Dingeldein, H .J . Moerman, B .H . Hommen, M .
Schonfeld, J . Prakken, J . Naarding, om maar de meest frequente to noemen .
Als zelfstandige studies zijn o .a . to vermelden : W de Vries : Drentse Plaatsnamen (1944) en
Groninger Plaatsnamen (1946), WJ . Hagoort : Plaatsnamen in Drente (1971) en de Inleiding
tot de toponymie van het gebied tussen Overijselse Uecht en Oude IJsel door A .G . Koenderink
(1979, 2 1980), die een zeer bruikbaar overzicht van de meest belangrijke typen van
plaats-, boerderij- en veldnamen in Oost-Nederland geeft ; het boekje volgt in z'n opbouw
het baanbrekend werk van M . Schonfeld over Veldnamen in Nederland (1949, 2 1950) . En
onlangs verscheen nog uit de hand van WJ . Hagoort zijn zeer grondige dissertatie over
de microtoponiemen van de Gelderse zeepolder Arkemheen (2006) .
Met een zekere vertraging tegenover het Nederduitse of het Zuidnederlandse taalgebied zijn er systematische verzamelingen aangelegd over Oostnederlandse veldnamen of
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microtoponiemen . Het verzamelen van Groningse veldnamen gebeurde door de Groninger Heerdencommissie (sinds 1938) ; die bestanden werden later overgedragen aan het
Nedersaksisch Instituut . De verzameling van hedendaagse Drentse veldnamen werd in
1952 door de Commissie Esonderzoek begonnen en voortgezet door de naamkundeafdeling van het Nedersaksisch Instituut van de RU Groningen (J . Wieringa en R .A . Ebeling),
de publicatie van een serie Drentse Veldnamen begon in 1981 in de vorm van kaarten met
bijbehorende naamlijsten per gemeente (zeven delen, afgebroken in 1987 wegens gebrek
aan middelen ; het materiaal berust nu op het Rijksarchief in Drenthe) . In Overijssel
waren er enkele pogingen tot een systematische verzameling in de 60-er jaren, maar iets
later (vanaf 1973) kwam de Reeks Veldnamen in Overijssel op gang (12 delen gepubliceerd tussen 1980 en 1993), georganiseerd door de Commissie voor de veldnamen van
de Culturele Raad Overijssel . En in de Gelderse Achterhoek tenslotte startte het Staring
Instituut in 1988 de publicatie van de Serie Boerderij- en veldnamen (tot nu toe 7 delen) .
Ook voor de Stellingwerven is er een reeks Ueldnaemen van Stellingwarf met publicaties per
gemeente op touw gezet ; in vijf delen werden tot nu toe dertien dorpen behandeld .
2 .4 Dialectologie

Locale en hleinschalige dialectgrammatica's
Behalve naar de woordenschat van locale of regionale dialecten of streektalen ging de
belangstelling van de vroege dialectologen vooral uit naar de grammaticale beschrijving
van een plaatselijk dialect . De beschrijving van de klankontwikkeling of de vormgeschiedenis van een taal of een dialect gebeurde door de toepassing van klankwetten
en analogieregels met bet Germaans als uitgangspunt, denkbeelden die door de neogrammatici aan de natuurwetenschappen ontleend waren .
Er is een hele reeks plaatselijke grammatica's verschenen (waarvan enkelen ook wel eens
de nadere omgeving erbij betrekken), beginnend met de historische behandeling van Het

vocalisme van den tongval van Noordhorn. Een bijdrage tot de hennis van de hedendaagsche
Sahsische dialecten (1895) door W de Vries, gevolgd door een Amsterdamse dissertatie van
J . Gunnink over Het dialect van Kampen en omstrehen (1908), later door E Fijn van Draat
met een Klanhleer van den tongval der stad Deventer (1923), de Amsterdamse dissertatie
van EG . Schuringa over Het dialect van de Veenholonien in verband met de overige tongvallen
in de provincie Groningen (1923) en de eveneens Amsterdamse dissertatie van H .L . Bezoen
over de Klanh- en vormleer van het dialect dergemeente Enschede (1938) . Zij horen ten dele
thuis in de Duitse traditie van de `Ortsgrammatik', de beschrijving van meestal niet meer
dan de klankleer van bet hedendaags dialect gerelateerd aan een historische taalvorm .
Maar bet bleef niet bij een schematische toepassing van bet oorspronkelijk model, geleidelijk aan kwam er ook een dialectgeografische, fonologische of sociologische dimensie
bij (Goossens 1977 : 287 e .v) .
Een bijzonder geval bleef de door de germanist Th . Baader aan de KU Nijmegen geinspireerde dissertatie van B . Ribbert over de Phonologie des Dialehtes von Tilligte in Twente
(deel 1, 1933), bet eerste - en voor lange tijd enige - geval van structureel taalonderzoek in Oost-Nederland (de delen 2 en 3 volgden in 1938 en 1939 met Th . Baader als
co-auteur resp . auteur) . Dit werd later door H . Entjes in een herdenkingsartikel over B .
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Ribbert en in een vervolgartikel verwerkt tot een fonologische klankgeschiedenis van het
dialect van Tilligte (Entjes 1972a) en zijn plaats in een ruimer Twents-Westfaals kader
(Entjes 1972b) .
Er volgde na de oorlog in 1950 een Utrechtse dissertatie van J . Broekhuysen : Studies over
het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen, die uitgaande van een klankleer van het
Zelhems eveneens de overige dialecten van de Achterhoek in het onderzoek betrekt (op
49 kaartjes) en bovendien een sociolinguistische dimensie bevat : Broekhuysen bestudeert
en vergelijkt het dialect van drie generaties . Met het Gronings proefschrift van A . Sassen
over Het Drents van Ruinen (1953) doet een nieuwe dimensie haar intrede in het Oostnederlands dialectonderzoek : Sassen betrekt `als neerlandicus uit de syntactisch-stilistische school van Overdiep en van Es' naast een behandeling van de fonologie (alleen het
vocalisme) eveneens morfologie en syntaxis in het onderzoek, waardoor `niet alleen het
Ruinens, maar ook het Drents zelf een brede en verantwoorde taalkundige beschrijving'
krijgt (Miedema 1964 : 20) . Sassen werd nagevolgd door D . van der Haar (1967) over
het dialect van het Westoverijsselse Genemuiden .
Een zeer speciaal dialect wordt onderzocht in de Munstersche dissertatie (1968)
van H . Entjes over Die Mundart des Dorfes Vriezenveen in der niederldndischen Provinz
Overijsel (gepubliceerd 1970a), waarin de auteur de fonologie en morfologie van een
dialect behandelt dat door zijn archaisch karakter - vooral door het behoud van vroeger verder verspreide kenmerken van de Westfaalse brekingsdiftongen - een unieke
positie binnen het Overijssels taallandschap inneemt . Entjes was ook betrokken bij de
beschrijving van een ander dialect dat eveneens lange tijd een archaische structuur heeft
bewaard : na het reeds vertnelde Woordenboek is er in 1977 ook een Grammatica van het
Winterswijhs van de hand van G .H . Deunk verschenen waarbij Entjes in zekere zin de
baker heeft gespeeld . Deze grammatica volgt het model van een traditionele of schoolgrammatica en is in wezen een vormleer van het Winterswijks .
De genoemde studies van Broeckhuysen, Van der Haar en Sassen waren op aandringen
van H . Entjes en H . Bloemhoff voor de IJsselacademie in Kampen eind jaren zeventig
aanleiding om gedurende drie jaar een grootschalige, maandelijkse enquete in een vijftigtal plaatsen uit to voeren naar de uitspraak van en de eventuele plaatselijke synoniemen
voor de woorden zoals die in Broekhuysens studie beschreven waren . Dit om to zijner tijd
tot plaatselijke grammatica's en algemene grammaticale overzichten to komen voor het
Sallandse en Westoverijsselse gebied plus enkele plaatsen op de Veluwe . Het onderzoek
werd uitgevoerd door H . Bloemhoff, die uit het materiaal putte voor zijn dissertatie (zie
hierna) . Naderhand begonnen een tweetal andere onderzoekers op grond van zijn materiaal een reeks dialectgrammatica's, waarin inmiddels verschenen zijn : Ph . Bloemhoffde Bruijn over Wijhe (1994) en Ommen (1998) en J J . Spa over Stad Vollenhove (1996),
Groot-IJsselmuiden (2000) en Kallenkote, Steenwijk en Steenwijkerwold (2004) .
Toepassingen van recentere ontwikkelingen in de taaltheorie vindt men in de dissertatie
van J . Nijen Twilhaar over Generatieve fonologie en de studie van Oostnederlandse dialecten
(1990) waarin hij morfonologische vraagstukken (verkleinwoord, meervoudsvorming,
enz .) uit het dialect van Hellendoorn in het middelpunt stelt . In deze groep hoort ook
thuis de dissertatie van H . Bloemhoff over Fonologie en morfologie van het Stellingwerfs : een
toetsing van de natuurlijhe generatieve fonologie (1991) . Ondanks hun boektitels, die eerder
dialectgeografische studies suggereren, leggen beide auteurs de klemtoon op theoretische
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problemen (het demonstreren resp . het weerleggen van een in de boektitel aangeduide
theorie) en discussieren ze hierover aan de hand van voorbeelden uit het Hellendoorns,
r esp . d e Stellingwerfse dialecten - ze leveren dus in eerste plaats bijdragen tot de algemene taalkunde, en pas in tweede instantie tot de Nedersaksische dialectologie .
Dialectgeografische

studies

en projecten

Naast de monotopische, de kleinschalige bestudering van dialectale structuren kwam
reeds ten tijde van de neogrammatici de diatopische of geografische, en daarmee de
eigenlijk dialectologische dimensie in het geding, en wel in het kader van enkele nationale
projecten waarvan het Nedersaksisch gebied slechts een onderdeel uitmaakte . Het waren
naast de reeds vermelde, door o .a . H . Kern geinspireerde enquete van het Aardrijhshundig Genootschap in 1879, die uiteindelijk maar tot twee door J . to Winkel in 1899-1901
gepubliceerde taalkaarten leidde, enkele indelingskaarten van de Nederlandse dialecten,
o .a . door H . Jellinghaus (1892),J . to Winkel (1898) en J . van Ginneken (in zijn Handboeh
der Nederlandsche Taal (1913/14), later dan ook de boven reeds vermelde atlasprojecten
(zie par. 2 .2) .

Oostnederlandse dialectgeografie

Een doorbraak van het dialectgeografisch onderzoek in Oost-Nederland betekenden
enkele opstellen over dialectale tegenstellingen door N . van Wijk (bijv over lange o- en
u-klanken, in 1912) en G .G . Kloeke (bijv over apocopering in 1919, aanspreekvormen
in 1920 en 1926, diminutiva in 1929, de taal van Overijssel in 1931) .
Kloeke, vanaf 1934 hoogleraar to Leiden, wilde deze vroege studies (in 1952 herdrukt
in zijn Uerzamelde opstellen) `in onverbrekelijk verband' zien met zijn later gepubliceerd
werk, voornamelijk met zijn monografieen Het taallandschap van onze noordoostelijhe provincien (1955) en Ben oud sjibboleth : de gewestelijhe uitspraah van "heeft" (1956), waardoor
hij in zekere zin vooruitliep op het door Heeroma in Groningen verrichte onderzoek .
Kloekes expansiologische opvattingen werden niet onaangevochten door de vakgenoten
aanvaard; een van de tegenstanders was W de Vries die o .a . met opstellen over de vraag
`Zijn Bilts en Vriezenveens ontstaan doordat Friezen van taal veranderden?' (1927) en
`Over diminutiva in en nabij Overijsel' (1932) een tegenpositie opbouwde .
Typerend voor de dialectgeografie tot in de jaren 60 en 70 is dat er steeds naar een verband gezocht wordt tussen het taallandschap van nu en het verleden, de voorgeschiedenis
ervan en de externe krachten, die bet hebben bepaald : de dialectgeografie staat zeer duidelijk in dienst van de taalgeschiedenis, ze gebruikt ook steeds weer historische bronnen
ter ondersteuning van de uit bet tegenwoordige kaartbeeld afgeleide theorieen . Dit geldt
niet alleen voor Kloeke, maar ook voor zijn tijdgenoten Rakers en Heeroma (zie hierna) .
Kloeke heeft door zijn ophefmakend werk De Hollandsche expansie in de zestiende en
zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten

(1927)

de expansiegedachte in de taalgeografie gelanceerd en de kracht van een economischcultureel centrum tegenover zijn randgebieden op indrukwekkende wijze aangetoond .
Door later de nadruk to leggen op de uitbreiding van Hollandse taalverschijnselen naar
bet oosten (en zuidwesten) toe heeft hij echter een beweging uit bet oog verloren die
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hijzelf reeds vroeg geponeerd had : een aan de Hollandse expansie voorafgaande taalbeweging uit het oosten, uit Westfalen, die in relicten nog steeds aanwezig is (Niebaum 2003a :
125 e .v) . Reeds in 1920 had hij namelijk de gedachte geformuleerd `dat de sleutel voor
de verklaring van talrijke verschijnselen juist niet op Nederlands maar op Duits gebied
is to zoeken' (Kloeke 1920/1952 : 26) .
Deze opeenvolging van Westfalisering enerzijds en Hollandisering anderzijds werd zeer
duidelijk geformuleerd en met een groot aantal dialectkaarten onderbouwd door A .
Rakers - voor het eerst in zijn belangrijke artikels `Die Bentheimer Verkleinerungssilben'
(1929) en `Auf dem westfalischen Mundartwege nach Holland durch die Grafschaft
Bentheim' (1939), maar vooral in zijn pas in 1944 verschenen Marburgs proefschrift
van 1931 over Die Mundarten der alten Grafschaft Bentheim, alsook in de bijbehorende
Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim, lang na zijn dood in 1993 door H . Entjes en
H . Niebaum in bewerkte vorm uitgegeven . Rakers toont aan (ook door archiefonderzoek)
dat boven een laatmiddeleeuwse, uit Westfalen afkomstige taallaag, die in relicten nog
steeds in Oost-Nederland aanwezig is, in latere tijd (na 1600) elementen van westelijke,
grotendeels Hollandse afkomst naar het oosten toe oprukken. Ze volgen daarbij de loop
van de Vecht en bepalen het beeld van de Bentheimse dialecten zeer nadrukkelijk (met
afnemende intensiteit van Beneden- naar Bovengraafschap) .
Zoals we gezien hebben was er met enkele aanduidingen door J . Sonius Swaagman en
G .G . Kloeke, maar vooral door A . Rakers reeds herhaaldelijk op een ontwikkelingsfase
van het Oostnederlands taallandschap gewezen die door K . Heeroma als het ware in het
centrum van zijn wetenschappelijk werk geplaatst werd : de zogeheten Westfaalse expansie . Sedert de naoorlogse jaren verschenen van zijn hand enkele belangrijke studies over
`Overijsselse taallandschappen' (1947) en `De taalgeschiedenis van het Oosten' (1950),
na zijn benoeming to Groningen gevolgd door `Het Westoverijselse taallandschap' (1955)
en `De taalgeschiedenis van Overijssel' (1970) : bijdragen waarin hij zijn visie op de ontstaansgeschiedenis van het Oostnederlands taallandschap uiteenzet, een visie, die hij in
talrijke verdere publicaties - to veel om hier to vermelden (zie Kremer 1980 en Goossens
1998) - tot aan zijn vroegtijdige dood in 1972 uitbouwde . Hij meent vijf verschillende
taallagen to kunnen onderscheiden : Een benedenlaag vormen de niet erg talrijke Oudgermaanse relicten uit gemeenschappelijk Westfaals-Nederfrankisch bezit van voor 600
n .Chr. Als tweede laag zijn er de eveneens niet erg talrijke relicten uit een (ChaukischIngweoonse periode (600-800) . Voor de periode van 800 tot 1200 is een FrankischNederrijnse beinvloeding met talrijke Romaanse ontleningen en Nederfrankische woorden aan to nemen, gevolgd door een vierde taallaag die Heeroma zeer fascineerde : een
tweede Ingweonisering in de vorm van een Westfaalse expansie (tussen 1200 en 1600) .
Daardoor namen delen van de Oostnederlandse dialecten klankontwikkelingen over die
van oorsprong Westfaals waren, zoals de `brekingsdiftongen' en de diftongering van de
Westgermaanse e en o, maar ook talrijke woordontleningen, bijv wedeh `eend', nedendeur
`grote bansdeur' enz . Op deze Westfalisering volgt dan de door G .G. Kloeke aangetoonde
Hollandse expansie, die in zekere zin tot vandaag voortduurt als we de invloed van het
Standaard-Nederlands (standaardisering, regiolectvorming) erbij betrekken .
Als instrument bij uitstek om zijn visie to onderbouwen beschouwde Heeroma zeker zijn
Taalatlas von Oost-Nederland en aangrenzende gebieden (TONAL, 1953-63), ook al heeft
hij dit nooit als officieel argument voor de opzet ervan gebruikt . Hij meende echter dat
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de verklaring van historische ontwikkelingen uit bet kaartbeeld van heden, bij gebrek aan
historische bronnen, de beste manier was om tot resultaten to komen . Als poging om zijn
taalhistorisch model toch met historisch materiaal to onderbouwen is bet reeds vertnelde
boekje Perspectief der doopboehen (1972) van K . Heeroma en H .T.J . Miedema to noemen .
Op de visie van Heeroma, vooral op zijn opvattingen over de Westfaalse expansie, is
nogal wat kritiek uitgeoefend - kritiek die in talrijke details zeker terecht is, maar ook
enkele zeer belangrijke elementen over bet hoofd ziet . Vooral de kritiek van Weijnen
(1966 : 372 e .v), dat er `in de cultuurgeschiedenis weinig steekhoudends to vinden [is]
voor een Westfaalse expansie naar onze gewesten' is niet houdbaar ; een ietwat grondiger
zicht op de cultuurhistorisch-economische constellatie van bet Oostnederlands taallandschap tussen 1200 en 1600 laat zien dat deze streken uitermate geschikt waren voor
invloeden vanuit bet kerngebied van de ruimte die destijds Westfalen genoemd werd .
In toenmalige tijd werden namelijk bet graafschap Zutphen en geheel Overijssel als
onderdeel van Westfalen beschouwd (Alberts 1962) ; de Westfaalse expansie was dus in
feite een binnen-Westfaalse ontwikkeling . Dit neemt echter niet weg dat er binnen deze
gewesten ook gelijktijdig invloeden van west naar oost mogelijk waren, bijv op bet vlak
van de geschreven taal in bepaalde tekstsoorten die nauw met de Moderne Devotie to
maken hebben . Voor een meer uitgebreide discussie over deze problematiek verwijs ik
naar Kremer (1980), Goossens (1998) en Niebaum (2003a) .
Naast de tot hiertoe in grote lijnen beschreven opvattingen van de hoofdprotagonisten
moeten we nog, beginnend met de jaren veertig, bet onderzoek vermelden van een
aantal auteurs die minder direct bij bet werk van Kloeke, Rakers en Heeroma betrokken
waren.
Te noemen is bier als eerste de germanist L .E . Schmitt met een artikel over de ontfriesing
van de Groningse Ommelanden : `Die Stadt Groningen and die Mundarten zwischen Laubach and Weser' (1942) . Een eerste dialectgeografische monografie over een Nedersaksisch gebied ontstond kort na de Tweede Wereldoorlog met de dissertatie van J . Naarding
over Terreinverhenningen inzahe de dialectgeografie van Drente (handelseditie : De Drenten
en hun taal, 1947) waarin hij, vertrekkend vanuit historisch-naamkundige bronnen, de
ontwikkeling van bet Drents taallandschap en de veelvuldige invloeden van buitenaf
natekent . Van belang was ook bet artikel `Tussen Zutfen, Kleef en Munsterland' (1955)
van H .T.J . Miedema, dat een taalkundige invloed vanuit de Nederrijn- en uiteindelijk van
de stad Keulen - ten tijde van de Westfaalse expansie aannemelijk maakte en Heeroma's
theorie enigszins relativeerde, hetgeen deze dan ook in zijn stratigrafisch model geintegreerd heeft (Driemaandelijhse Bladen 1956 :159) . Deze stelling werd ook verdedigd door
de Deventerse archivaris ACE Koch in zijn lezing `Tussen Saksen en Hollanders' (1966) ;
hij beklemtoonde vooral de Nederrijnse invloed op de IJsselstreek voor en na 1500 . Het
al genoemde Nijmeegs proefschrift van A .H .G . Schaars over Agrarische terminologie in
Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspecten (1977 ; handelseditie : Boerentermen in
Achterhoeh en Liemers) is een geslaagde poging om niet - zoals gebruikelijk - op grond
van fonologische structuren, maar op grond van een gedeelte van de woordenschat tot
een indeling van de Oostgeldersche dialecten to komen . Schaars onderstreept daarbij bet
belang van natuurlijke grenzen bij de worming van bet Oostgelders dialectlandschap . In
dit verband is ook nog to vermelden de dissertatie van WA .F Janssen over de verbreiding
van de uu-uitspraak voor Westgermaans U in Zuidoost Nederland (Janssen 1949) .
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Vanaf de jaren 60 doen nieuwe methoden hun intrede in het dialectgeografisch onderzoek van de Oostnederlandse dialecten . Ook hierbij is in eerste instantie weer Heeroma betrokken die met zijn lezing over `De Oostnederlandse langevocalensystemen' (in
Heeroma/Fokkema : Structuurgeografie, 1961) een hele reeks van structuurgeografische
studies opent die meestal een synchrone fonologische beschrijving verbinden met de
historische fonologie van het beschreven dialect(landschap) . Hierbij zijn ook enkele
artikels to vermelden van Entjes (`Structuurgeografie in Overijssel', 1970b ; `Over ie, uu
en oe in de oostnederlandse klinkersystemen', 1971 ; `Twents en ouder Twents', 1972),
alsook de dissertatie van G .H . Kocks over Die Dialehte von Sudostdrente and anliegenden
Gebieten (1970) waarin hij voor het kerngebied Zuidoost-Drenthe en delen van de Veenkolonien, Westerwolde, het Eemsland, de Benedengraafschap Bentheim en Salland een
beschrijving van de fonologische systemen en hun inbedding in de structuurgeschiedenis
levert . Verder zijn er nog enkele artikels van zijn hand (`Structuurgeografie' in Drente,
1970 ; `De plaats van ie, oe en uu in het Oostnederlandse klinkersysteem', 1971) die in
dit genre thuishoren .
Dialecten in de provincie Groningen worden onderzocht in de twee laatste studies die
hier vermeld dienen to worden . De dissertatie van Siemon Reker over Het Groninger
werhwoordsysteem en `hoeven'. Synchrone verbale morfologie in verandering (1989) gaat met
de aan de sociolinguistiek ontleende `apparent time'-methode na in welke mate en in
welke richting een onderdeel van het morfologisch systeem van de Groningse dialecCen
aan verandering is onderworpen . Hij komt tot de conclusie dat deelsystemen die sterker op de standaardtaal gelijken zich het snelst aan deze aanpassen, dat echter ook nog
interne veranderingsprocessen aan de gang zijn die niets met invloed vanuit het Standaard-Nederlands to maken hebben (zie hierover ook Niebaum 2001) . De dissertatie
van Fokko Veldman over De Taal van Westerwolde . Patronen en Structuren in een Gronings
dialect (1992) levert op grond van `ouder' dialectmateriaal een fonologie van een eerder
conservatief to noemen gebied . Dit wordt met behulp van kaartjes baserend op de RND
in een groter dialectgeografisch kader geplaatst .
In dit verband kunnen ook nog een aantal kleinere `taalgidsjes' vermeld worden van de
auteurs S . Reker : Goidag! (Groningen, 2005), H . Scholtmeijer : Morn! (Overijssel, 2006),
en A . Darwinkel, J . Germs en H . Slot : Moi! (Drenthe, 2005) . Verder zijn er nog de Nedersaksische deeltjes uit de serie Taal in Stad en Land, geschreven door S . Reker : Gronings
(2002), H . Bloemhoff: Stellingwerfs (2002), H . Scholtmeijer : Utrechts, Ueluws en Flevolands
(2002), J . Nijen Twilhaar : Sallands, Twents en Achterhoehs (2003), en H . Bloemhoff en H .
Nijkeuter : Drents (2004) .

Grensoverschrijdende dialectgeografie

In de vorige paragraaf werden studies besproken die zich uitsluitend of in de eerste
plaats met onderdelen van het Nedersaksisch taalgebied bezighouden . In dit verband
horen echter ook enkele opmerkingen thuis over dialectgeografisch onderzoek dat over de
Nederlands-Duitse staats- en taalgrens heengaat, in het bijzonder als het gaat om wat wel
eens `grensdialectologie' genoemd word . Daarmee is bedoeld dat nagegaan wordt of, en in
welke mate, het voormalig continentaal-Westgermaans dialectencontinuum door divergerende ontwikkelingen aan weerszijde van de staatsgrens op weg is om in twee delen uiteen
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to vallen . Deze ontwikkelingen zijn vooral een gevolg van de `overkoepeling' door twee
verschillende standaardtalen en de daarmee gepaard gaande verschillen in dialectverlies .
Reeds tamelijk vroeg heeft de Duitse dialectoloog Otto Bremer deze vraag aan de orde
gesteld met zijn artikel `Bildet die reichsdeutsche Staatsgrenze gegen die Niederlande and
Belgien eine Sprachscheide?' (1902) . Hij kwam toen nog tot de conclusie dat op geen
enkel punt de politieke grens een dialectgrens vormt, wat betekent dat de grensdialecten
ten oosten van de staatsgrens met Duitsland een hele reeks kenmerken vertoonden die
overeenstemden met de Nedersaksische dialecten in Oost-Nederland .
De grote pionier van de Oostnederlandse dialectgeografie, G .G . Kloeke, heeft bet gebied
onmiddellijk aangrenzend aan de oostelijke Nederlanden als bet maar even to pas kwam
bij zijn onderzoek betrokken ; talrijke door hem gepubliceerde dialectkaarten vertonen
ook gegevens uit de Duitse grensstrook . Omdat zijn belangstelling in eerste plaats uitging
naar een historische verklaring van bet dialectlandschap van zijn tijd, heeft hij recente
veranderingen onder invloed van de standaardtalen niet onderzocht . Ook Rakers, die in
zijn proefschrift niet alleen de Bentheimse en een deel van de Eemslandse en Munsterlandse dialecten in bet oog had, maar eveneens Noordoost-Twente en een kleine strook
van Salland en Drenthe erbij betrok, gaat nog uit van een onverstoord NederlandsNederduits dialectencontinuum . Evenals K . Schulte Kemminghausen met zijn opstel
over `Westfalisch-Niederlandische Dialektgeographie' (1938), waarin hij voor bet eerst
op de vele Nederlandse ontleningen in de Westfaalse dialecten attent maakt, maar eveneens de noodzaak van gemeenschappelijk Oostnederlands-Westfaals dialectgeografisch
onderzoek bepleit en aan de hand van enkele dialectkaartjes demonstreert . Natuurlijk
moet in deze context ook Heeroma vermeld worden met talrijke publicaties, vooral met
zijn taalatlas (zie de vorige par.) .
William Foerste, hoogleraar Nederduits en later Germaanse filologie aan de universiteit
van Munster, heeft in talrijke publicaties de eenheid van bet Nedersaksisch-Nederduits
taallandschap beklemtoond en gemeenschappelijke projecten voorgesteld, zo bijv in zijn
pleidooi voor `Een woordatlas van Saxonia' (1949) ; hij stelde ook de `Nederlandse expansie in Westfalen'voor (1955), en toonde de veelvuldige woordgeografische samenhangen
aan van Oost-Nederland en Westfalen, bijv in zijn grote werk Der wortgeographische Aufbau des Westfdlischen (1958) . Ook zijn opvolger Jan Goossens heeft na zijn benoeming in
Munster in 1968 in een aantal artikels deze grensoverschrij dende visie aangewend, zo bijv
in `Niederlandische Mundarten - vom Deutschen aus gesehen' (1970), maar vooral ook
in zijn Frdnhischer Sprachatlas (1981 e .v) die nog net de zuidelijke helft van de Gelderse
Achterhoek omvat . Goossens heeft ook grensoverschrijdend onderzoek gestimuleerd :
L . Kremer, die in 1978 bij hem promoveerde, heeft in talrijke artikelen, bijv over Nederlandse ontleningen in Westfaalse dialecten (1975), over `Standaardtaal-interferenties
in de woordgeografie aan weerskanten van de Nederlandse oostgrens' (1978), of over
`Achterhoeks en Westmunsterlands . Overeenkomsten en verschillen' (1982), maar vooral
met zijn boeken Sprache and Geschichte im westfdlisch-niederldndischen Grenzraum (1978)
en Grenzmundarten and Mundartgrenzen . Untersuchungen zur wortgeographischen Funhtion
der Staatsgrenze (1979) de resultaten van zijn onderzoek over samenhangen en tegenstellingen van de dialecten aan weerskanten van de staatsgrens gepubliceerd . Hij constateert
dat Binds de Eerste en vooral Binds de Tweede Wereldoorlog de staatsgrens in toenemende
mate tot dialect- en taalgrens is geevolueerd, bij de jongere generatie meer dan bij de
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oudere . Op een later tijdstip werden nog eens de resultaten van het tot dan toe verrichte
onderzoek samengevat in een artikel over de ontwikkeling van de grensdialecten tussen Nederrijn en Vechtstreek (Kremer 1990, aangevuld in Kremer 1996) ; H . Niebaum
(1990) nam bij deze gelegenheid bet traject Vecht - bollard voor zijn rekening (zie ook
Niebaum 1992) .
De meeste dialectgeografische beschrijvingen van taallandschappen die aan de Nederlands-Duitse staats- en taalgrens grenzen gebruiken deze als begrenzing van bun onderzoeksgebied, meestal ten nadele van bun onderzoek . Dit geldt zeker voor de al genoemde
werken van Schuringa (1923), Sassen (1953), Schaars (1977) aan de Nederlandse, en
Schonhoff (1908), Janssen (1937) en Herdemann (1921) aan de Duitse kant van de grens .
Een uitzondering vormt - naast de eveneens al genoemde monografien van Rakers (1944)
en Kocks (1970) - een uitgebreid artikel over `Die Mundarten der Kreise Emsland and
Grafschaft Bentheim' (1985) van H . Taubken waarin de auteur bij zijn beschrijving van de
klank- en vormgeografie van deze streek als bet even mogelijk is naar de taaltoestanden
aan de overkant van de grens verwijst .
Eerder voor een groter publiek bestemd was een initiatief van drie regionale instellingen
om een grensoverschrijdende dialectatlas voor Westmunsterland, Achterhoek, Liemers
en Nederrijn uit to geven waarin o .a . delen van de woordenschat en morfologische
verschijnselen besproken worden (Cornelissen e .a ., 1993) . Meer voor de methodisch
geinteresseerde dialectoloog bedoeld, zijn pogingen van WJ . Heeringa en J . Nerbonne
om met behulp van de computer nieuwe mogelijkheden to onderzoeken om dialecten
to classificeren en zo tot een indeling in dialectgebieden to komen, o .a . ook van de Oostnederlandse dialecten (Heeringa, Nerbonne, Niebaum, Nieuweboer en Kleiweg 2000) .
Over methodische aanpak en eerste resultaten van zijn lopend onderzoek over
`Dialektwandel in ostniederlandisch-westfalischen Grenzdialekten' sprak Tom Smits op
bet dialectologencongres van 2003 in Marburg (Smits 2004) waarbij hij voorzichtig concludeerde dat de staatsgrens niet alleen op bet vlak van bet lexicon, zoals door Kremer
(1979) is aangetoond, maar eveneens op fonologisch, morfologisch en syntactisch vlak in
sterke mate tot een breuklijn is geevolueerd . Over dit onderwerp heeft Smits ondertussen
aan de Universiteit Antwerpen zijn proefschrift verdedigd (Smits 2007) .
Sociodialectologisch onderzoeh
Over sociodialectologisch onderzoek als eigen subdiscipline van de dialectologie kan
pas sinds de jaren zestig gesproken worden ; deze richting heeft haar ontstaan vooral aan
Angelsaksische invloeden to danken . Maar toch bestond er reeds zoiets als een sociodialectologie avant-la-lettre door bet feit dat vooral in locale dialectgrammatica's opmerkingen over bijv leeftijds- of sexegebonden taalvariatie to vinden zijn, of over verschillen
tussen stad en plattelandsbevolking, of bepaalde maatschappelijke kringen . Binnen bet
Oostnederlands dialectonderzoek zijn in dit verband de reeds besproken dissertaties van
Bezoen over Enschede (1938) en Broekhuysen over Zelhem (1950) to noemen ; zij bevatten constateringen over dialectverschil tussen de leden van de verschillende generaties,
voor Broekhuysen is dit zelfs een cruciaal element in de opzet van zijn onderzoek .
De meeste aandacht in dit genre gaat echter niet uit naar sociologisch to verklaren verschillen in de structuur, maar eerder naar verschillen in de kennis, bet gebruik van, en de
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houding tegenover bet dialect, en verder naar de coexistentie van dialect en standaardtaal
in de vorm van diglossie, d .wz . de functionele verdeling van domeinen voor de twee
varieteiten, die op zich weer stabiel of labiel kan zijn .
Zo werd reeds in 1956 over de taalsituatie in de Stellingwerven en bet Groninger
Westerkwartier verslag uitgebracht door K . Boelens (1956a, 1956b) in het kader van
een soortgelijk onderzoek naar de verhouding van Fries en Nederlands in de provincie
Friesland . Een `belangrijke stap in de richting van bet sociolinguistisch onderzoek van
een punctuele situatie' (Goossens 1977 : 305) is de Nijmeegse dissertatie van J . Nuijtens
over de verhouding dialect-standaardtaal to Borne, De tweetalige mens (1962), waarin
hij problemen als tweetaligheid, standaardtaal-interferentie, en de rol van bet dialect in
verschillende sociale constellaties onderzoekt, dit alles gedemonstreerd aan de hand van
veranderingen bij bet gebruik van bijwoorden, voorzetsels, werkwoorden en voornaamwoorden (vooral de aanspreekvormen) .
Afgezien van deze uitschieter is er echter lange tijd Been omvangrijk sociodialectologisch
werk verschenen . Er zijn wel een aantal kleinere studies (dikwijls afstudeerscripties)
die zich meestal tot vragen in verband met de tweetaligheidssituatie in een bepaalde
plaats beperken : zo zijn er enquetes uitgevoerd door H .J .A. Engelbertink in Rossum
(manuscript, resultaten besproken in Entjes 1974 : 26 e .v), door Entjes zelf in Winterswijk (Entjes 1974 : 34 e .v.), Groningen en Sauwerd (Entjes 1977, Veldman 1983), door
J . Bouwhuis in Hellendoorn (Bouwhuis 1981), door S . Hoschen in Winschoten en omgeving 1983 (Hoschen 1985), door H . Boers in Vorden (Boers 1993) en door H .EG . Roncken
en D .D .F Roncken-Wieffer in Hengelo (vergeleken met Landgraaf/Limburg) (Roncken,
Roncken-Wieffer 1993) . Uit een vergelijkende enquete naar bet dialectgebruik in verplegende instellingen van Achterhoek en Westmunsterland, uitgevoerd in 1980 door
H . Krosenbrink, blijkt dat bet dialect aan de Nederlandse kant van de grens een duidelijk
stevigere positie heeft dan bij de buren aan de overkant (Krosenbrink 1983) . Uit al deze
studies komt naar voren dat er een enorme teruggang in de kennis en bet gebruik van
het dialect to bespeuren valt, vooral bij de jongste generatie .
In een bestandsopname van bet bestaande onderzoek in Oost-Nederland en westelijk
Neder-Duitsland komt L . Kremer (1991) tot de conclusie dat er gelijklopende tendensen aan weerszijde van de grens zijn, maar dat de teruggang in Oost-Nederland minder
gevorderd is dan aan de Duitse kant van de grens . De ontwikkeling is echter omgekeerd
op bet vlak van structuurverlies, d .wz . convergentie van dialect en standaardtaal ; de
Westnederduitse dialecten zijn in dit opzicht stabieler dan de Oostnederlandse (Kremer
1991 : 148 e .v en 1996), vermoedelijk omdat ze minder gebruikt worden en structureel
veel verder staan van de standaardtaal dan de Oostnederlandse . Onderzoek daarover
werd uitgevoerd door Cor van Bree in Haaksbergen en Enschede (verscheidene publicaties, vooral Van Bree 1985), A . Hottenhuis in Saasveld (Hottenhuis 1993), G . Gerritsen
in Bredevoort (Gerritsen 1993) en S . Reker in Groningen (verscheidene publicaties, zie
vooral Reker 1983, 1989 en 1993) .
De teruggang in beheersing en gebruik van bet dialect, met name bij de jongere generatie, heeft o .a . ook tot gevolg dat bet dialect minder en minder in aanmerking komt als
communicatiemiddel bij grensoverschrijdend verkeer . Over dergelijk onderzoek doen
verslag E . Mrohs en J .M . Heukels (1970), L . Kremer (1979, 1 : 138 e .v), E Hinskens
(1993) en Sauerwald (2005) .
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Een breed opgezet onderzoek naar het Twents in Twente werd uitgevoerd door H . Beerlage
(1991) . Het gaat de auteur om de kennis van het Twents dialect (en Twentse auteurs en
instellingen) en bet gebruik van bet Twents op de basisscholen . Over bet laatstgenoemde
punt, dialect en school, gaat ook de Nijmeegse dissertatie Dialect en onderwijs in Emmen
van A . van Reydt (1997) die de samenhang van dialectachtergrond en taalfouten in bet
Nederlands nagaat .
Eerder was er geen algemene taaltelling gehouden voor bet gehele Nedersaksische gebied
in Nederland, zodanig dat op zowel bet vlak van bet daadwerkelijk spreken, de mondelinge beheersing, bet kunnen lezen, bet daadwerkelijk lezen alsook de schrijfvaardigheid een betrouwbare vergelijking tussen de verschillende regio's, tussen generaties en
opleidingsniveaus kon worden gemaakt . Hierin is inmiddels voorzien door H . Bloemhoff
(2005) met zijn Taaltelling Nedersahsisch . In dit handboek worden de voornaamste bevindingen daarvan besproken in de bijdrage over `taalsociologie' .
Tot bet studiedomein van de sociolinguistiek/sociodialectologie horen ook taalpolitieke
vraagstukken . Een daarvan is by de erkenning van bet Nedersaksisch als regionale taal door de Nederlandse regering volgens bet handvest van de Raad van Europa .
S . Reker en H . Niebaum geven een overzicht van de stand van zaken m .b .t . de `erkenning' van bet Nedersaksisch (1996) (zie eveneens Niebaum 2003b) . In zekere zin is
ook een regionalistische beweging die zich voor bet behoud van de dialecten inzet een
taalpolitieke aangelegenheid . Over De Twentse Beweging gaat de Groningse dissertatie van
EG .H . Lowik (2003) die de Strijd voor Modersproahe en Eigenheid (zo de ondertitel) vanaf
bet begin in de 19de eeuw tot het jaar 2000 zeer gedetailleerd voorstelt . In hetzelfde jaar
promoveerde H . Nijkeuter op een Geschiedenis van de Drentse literatuur, waarin ook de
Drentse Beweging uitputtend aan de orde komt (Nijkeuter 2003) . Over taalpolitiek en
taalstrijd in de Stellingwerven verschenen verscheidene artikels van H . Bloemhoff, o .a .
in de Driemaandelijhse Bladen (1972-1991) .
2 .5 De geschiedenis van de geschreven taal
De belangstelling voor de geschreven taal in vroegere eeuwen kan enerzijds gericht zijn
op bet opsporen van geschreven bronnen als hulp voor de historische dialectgeografie
die nota bene met gesproken taal bezig is, of anderzijds van bronnen voor de historische
ontwikkeling van de schrijftaal in Oost-Nederland, meer bepaald voor bet vervangingsproces van een regionale Oostnederlandse schrijftaal door bet Algemeen Nederlands .
Deze twee doeleinden zijn uiteraard niet streng gescheiden to houden : bet onderzoek
naar bet een kan heel goed ook bronnen voor bet ander opleveren .
Bij de bespreking van de hedendaagse dialectgeografie hebben we reeds opgemerkt dat
haar beoefenaars, o .a . Kloeke, Rakers en Heeroma, een sterke historische belangstelling
hadden, dat vanuit bet tegenwoordige kaartbeeld over vroegere taalbewegingen geconcludeerd werd, en dat naar mogelijkheden gezocht werd om de bevindingen van bet onderzoek van de hedendaagse dialecten met historische bronnen to onderbouwen . Zo mag
bet geen wonder heten dat we in bun studies steeds weer verslagen van archiefonderzoek
tegenkomen dat de interpretatie van bun dialectkaarten moet ondersteunen .
Wat de geschiedenis van de geschreven taal in Oost-Nederland aangaat zo valt onmiddellijk op dat er op dit vlak veel minder onderzoek verricht is dan op bet gebied van
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de gesproken taal, de beoefenaars ervan zijn op twee handen to tellen . En bet valt ook
op dat in bet naburige Noord-Duitsland de geschiedenis van de geschreven taal veel
meer onderzoek trok. Dit is zeker to verklaren vanuit bet feit dat er in Noord-Duitsland
tijdens de 16de en 17de eeuw een radicale wisseling van de schrijftaal plaatsvond : bet
geschreven Nederduits werd vervangen door bet structureel zeer sterk ervan verschillende Hoogduits, terwijl in Oost-Nederland tijdens de 17de eeuw een geschreven Oostnederlandse varieteit vervangen werd door een meer Westnederlands getinte varieteit
- een veel minder opzienbarend proces (Heeroma 1970 : 238) .
De oudste studies over de schrijftaalgeschiedenis van bet Nedersaksisch gebied dateren
van de vorige eeuwwisseling toen J .A . vor der Hake een studie wijdde aan de taal van
de in de IJsselvallei wortelende Moderne Devotie, `Een zestiend' eeuwse taal voor literair
verkeer' (1911), een taalvorm die zogezegd bet midden houdt tussen de Hollandse en
de Westfaalse schrijftaal van die tijd en `tot diep in bet Munsterland nagevolgd' werd
(Heeroma 1970 : 239) .
De volkstaal die voordien reeds gebruikt werd in middeleeuwse oorkonden vertoont in
bestuurlijke taal veel minder gewestelijke kenmerken dan de taal der Moderne Devotie,
vermoedelijk omdat bet vervaardigen van oorkonden in de volkstaal uit bet westen werd
overgenomen . Tot deze conclusie kwam de historicus B .H . Slither van Bath in talrijke
studies die de westelijke invloed op deze tekstsoort duidelijk in bet licht stellen (o .a . in
`Overijssel tussen west en oost', 1949) .
Aantekeningen bij bet taalgebruik van de acta (notulen) der synoden in de oostelijke
Nederlanden zijn to vinden in een artikel van J . Naarding over `Oost-Nederland en bet
Nederlands' (Driemaandelijhse Bladen 4 (1952) 71-75) ; hij laat zien dat de Gereformeerde
Kerk tot in de 17de eeuw de `Oosterse taal' hanteerde, maar ook dat Overijssel vroeger
dan Drenthe en Groningen naar bet gebruik van een westerse taal overging .
Een hele reeks studies over de geschiedenis en bet karakter van de schrijftaal in OostNederland verscheen tussen de jaren 1971 en 1986 van de hand van H .J . Leloux, o .a .
in Driemaandelijhse Bladen (1973-1981), Niederdeutsches Jahrbuch (1977-1978) en Taal
en Tongval (1982) . Hij stond duidelijk onder de invloed van Slither van Bath en verdedigde vooral bet standpunt dat de geschreven taal in Oost-Nederland zeer sterk door
bet Middelnederlands beinvloed is, een zekere `standaard' heeft ontwikkeld, en eerder
de benaming Noordoostmiddelnederlands dan Noordwestmiddelnederduits verdient .
Leloux' opvattingen en vooral zijn methoden zijn niet onweersproken gebleven, vooral
wat de positie van de Oostnederlandse schrijftaal binnen bet continuum van NederlandsNederduitse schrijftalen, en de daarvoor gebruikte terminologie betreft (Jongeling 1978,
Hubner 1982, Niebaum 1986) .
Nadat in 1985 Herman Niebaum de leiding van bet Nedersaksisch Instituut to Groningen
had overgenomen kwam bet hoofdaccent van bet onderzoek aan deze instelling op de
historische studie van de geschreven taal in bet Nedersaksisch gebied to liggen . In zijn
oratie bij de aanvaarding van zijn ambt ontwikkelde hij onder de titel Naar een taalgeschiedenis van Oostnederland (1985) een onderzoeksprogramma voor een geschiedenis van de
taalverhoudingen in Oostnederland dat bet oogmerk vooral op de geschiedenis van bet
stedelijk taalgebruik moest richten. In de loop der jaren heeft Niebaum door een groot
aantal studies, o .a . over methodische vraagstukken (Niebaum 1985 en 1986), over de taal
van afzonderlijke 16de- en 17de-eeuwse bronnen uit Groningen, Emden enz . (Niebaum
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1988 [in samenwerking met E Veldman], 1991, 1993, 1994a, 1996, 1997a), en in een
aantal overzichtartikelen (Niebaum 1994b, 1997b) onze kennis van de geschiedenis der
Oostnederlandse geschreven taal aanzienlijk verrijkt .
Kleinere studies over onderwerpen de Oostnederlandse schrijftaal betreffend werden de
laatste jaren gepubliceerd door Hidde Feenstra over `Een achttiende-eeuws receptenboekje uit het Oldambt' (Driemaandelijhse Bladen 2000), J .B . Berns over `Drente en de
statenvertaling' (Driemaandelijhse Bladen 2001) en Jos M .M . Hermans over de noordoostnederlandse boekenproductie in de late middeleeuwen (2003) . Een proefschrift van G .A .
Seyger is gewijd aan een variabelenlinguistisch onderzoek over de oorkondentaal van de
Twentse steden tussen 1336 en 1500 (Seyger 2002) . Daarin komt hij tot de conclusie dat
de `Middeltwentse' oorkondentaal tijdens zijn onderzoeksperiode in toenemende mate
aan westerse invloed onderworpen was, hetgeen natuurlijk to maken heeft met de toebehorigheid aan bet bisdom Utrecht, de onmiddellijke nabijheid van bet hertogdom Gelre,
maar ook met de tekstsoort publieke oorkonde (anders dan meer lokale bronnen) .
Een samenvattende geschiedenis van de geschreven en gesproken taal in Oost-Nederland
en bet Nederduitse gebied ten westen van de Elbe is to vinden in een handboekartikel
van R . Peters over bet `Sassisch' (Peters 2003) .
Besluit
Samenvattend kunnen we heel in bet kort vasthouden : De Nedersaksische taalkunde
heeft in de loop der jaren onderdak gevonden bij een hele reeks instellingen, zodat men
kan stellen dat zij tegenwoordig goed gehuisvest is . Natuurlijk zijn de bereikte resultaten nogal verschillend per deeldiscipline : Op bet vlak van de dialectologie kunnen we
constateren dat er zeer veel bereikt is met betrekking tot het vastleggen van de dialectale
woordenschat in woordenboeken, terwijl bet aantal lexicologische studies nogal schaars
is . Op bet vlak van de naamkunde is er veel bereikt wat de antroponymie betreft, maar
de studie van plaats- en veldnamen vergt nog wat inzet . Dialectgrammatica en dialectgeografie hebben lange tijd een vooraanstaande plaats gehad en kunnen als goed onderzocht
gelden, terwijl grensoverschrijdend, maar vooral sociodialectologisch onderzoek nog
heel wat to wensen overlaat. De vooral tijdens de laatste twee decennia sterk toegenomen
belangstelling voor de geschiedenis van geschreven regionale taalvormen heeft de lange
tijd bestaande achterstand op dit vlak aanzienlijk verminderd, maar ook bier blijft nog
veel werk to verrichten .
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Het Oostnederlandse taallandschap tot
bet begin van de l9de eeuw
Hermann Niebaum

I

"Den beiden Sprachen, die im spaten Mittelalter den Norden des kontinentalwestgermanischen Raumes beherrschen, dem Mittelniederlandischen im Westen and dem Mit
telniederdeutschen im Osten, war emn unterschiedliches Schicksal beschieden ." 1 Met
deze woorden begint De Smet (1981 : 112) zijn historisch overzicht `Niederlandisch and
Niederdeutsch' . Deze `lotgevallen' kunnen bier niet gedetailleerd belicht worden, ik moet
mij bier beperken tot enige hoofdpunten . Terwijl bet Nederduits (zie bet artikel daarover),
dat in de 14de en 15de eeuw als handelstaal nog "von Reval [Tallinn] and Wisby his
Zwolle and Deventer an der IJssel" in gebruik was, in de loop van de 16de en 17de eeuw
zijn functie van schrijftaal kwijtraakte aan bet Hoogduits en sindsdien en tot nu toe nog
slechts als - primair gesproken (bet schriftelijk gebruik van dialecten is een relatief jong
fenomeen) - regionale taal in de vorm van een groep dialecten zijn bestaan rekt, kon bet
Nederlands, vooral ten gevolge van ontwikkelingen in de Nieuwe Tijd, uitgroeien tot een
rationale cultuurtaal . Op bet niveau van de geschreven taal is ten gevolge hiervan een
taalgrens ontstaan, die met de huidige Nederlands-Duitse staatsgrens samenvalt (vgl .
Goossens 1984, 1988) . Op bet niveau van de dialecten is de worming van zo'n taalgrens
een zich nog uitkristalliserend procesz ; bet lijdt geen twijfel dat bet oude continentaalWestgermaanse dialectcontinuum, waartoe tot voor kort zowel de zgn . Sahsische dialecten
van Groningen, Drenthe, Overijssel en delen van Gelderland als ook de Westnederduitse
dialecten gerekend moesten worden, nu op bet punt staat uiteen to vallen . Als oorzaken
hiervan zijn verschillende ontwikkelingen van maatschappelijke en talige aard aan to
wijzen, zoals : de afname van grensoverschrijdende contacten na de Tweede Wereldoorlog, bet domeinverlies van de dialecten ten gunste van de standaardtalen, de teloorgang
van delen van de gemeenschappelijke woordenschat omdat de zaken die ze benoemden
verdwenen zijn, de overname van moderne woorden uit de eigen overkoepelende standaardtaal, en de vervanging van delen van bet oudere gemeenschappelijke lexicon door
1

2

"De beide talen die in de Late Middeleeuwen in bet noorden van bet continentals deel van bet
Westgermaanse gebied, bet Middelnederlands in bet westen en bet Middelnederduits in bet oosten ,
was een verschillend lot bescboren."
V l . Kremer 1990, Niebaum 1990, 1992, 1994 .
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verschillende woorden uit die standaardtalen . De staatsgrens worth op die wijze ook voor
de dialectspreker meer en meer een taalgrens .
II
De huidige toestand mag echter niet zonder meer teruggeprojecteerd worden op de verhoudingen in de Middeleeuwen en de Vroege Nieuwe Tijd . Toen was er geen duidelijke
Nederlands-Nederduitse taalgrens, en ook de huidige Nederlands-Duitse staatsgrens was
er toen nog niet . De geschreven bronnen uit die tijd maken duidelijk dat er tussen bet
Middelnederlandse en bet Middelnederduitse taalgebied geen eigenlijke grens lag, maar
een brede, trapsgewijs en relatief gelijkmatig verlopende overgangszone, die van Utrecht
tot Oost-Westfalen liep, waarbinnen talige variabiliteit aan to treffen is, dat wil zeggen
dat daar twee of meer varianten van hetzelfde taalelement (bijv de westelijke vormen out,
onse, brief, dese, vrient naast de oostelijke olt, unse, breef, desse, vrunt) naast elkaar aangetroffen kunnen worden (vgl . Goossens 1983 : 64 e .v ; 1984 : 25) . De niet-talige voorwaarden hiervoor vormen de zeer nauwe economische, politieke, culturele, godsdienstige en
zelfs juridische betrekkingen tussen de oostelijke Nederlanden en de Noordwestduitse,
met name de Westfaalse regio . 3 Deze verbondenheid resulteerde uiteindelijk in een duidelijke tegenstelling tussen de oostelijke en de westelijke Nederlanden, die blijkbaar zo
groot was dat Bourgondische geschiedschrijvers zelfs verschillende benamingen voor
de inwoners gebruikten : de bewoners van de oostelijke Nederlanden werden allemande
genoemd, de Hollanders en Zeeuwen thiois (Alberts 1962) . Deze afbakening geschiedde
vooral op economische gronden . Holland en Zeeland stonden tegenover de Hanze, terwijl de IJsselsteden en Groningen met de Westfaalse Hanzesteden deel uitmaakten van
bet `Hansische Drittel' van dit Duitse koopliedenverbond . Pas na de Reformatie en de
politieke ontwikkelingen volgend op de 80jarige oorlog (1568-1648) ging men ook in
de oostelijke Nederlanden zich meer en meer richten op Holland, de sterkste politieke
macht, en dat had natuurlijk ook gevolgen voor bet taalgebruik, zij bet aanvankelijk nog
vooral voor bet schriftelijke . In Groningen bijv is omstreeks bet midden van de 17de
eeuw de schrijftaal al helemaal Holland-georienteerd (vgl . Niebaum 1996) . De spreektaal
van dit gebied daarentegen bleef, bet is al aangeduid, nog tot in de tegenwoordige tijd
grotendeels binnen bet oostelijke/Nederduitse raamwerk (Niebaum 1994) .
Een bijzondere plaats had zich in de Late Middeleeuwen een in bet IJsselsteden-gebied
ontstane mengtaal verworven, die typologisch tussen bet Middelnederlands en bet Westfaalse Middelnederduits geplaatst moet worden . In deze schrijftaal werden de geschriften
van de vanuit Deventer en Zwolle uitwaaaierende religieuze beweging van de Moderne
Devotie verspreid . Voor deze taal is de benaming IJssellands voorgesteld (Peters 1980 :
25 v ; 2000 : 1418) .

3 Samenvattend . Kremer 1978 : 78 e .v ; zie ook Niebaum 1992, 256 e .v.
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Munster WWFoerste)
to
vatten
(Heeroma
1963;
Foerste
1955,
1958).
Heeroma
ziet
de
taalgeschiedenis
van
dit
vatten (Heeroma 1963 ; Foerste 1955, 1958) . Heeroma ziet de taalgeschiedenis van dit
gebied
als een
expansies cc.q.
beinvloedingen vanuit
vanuit telkens
telkens
gebied als
een serie
serievan
van opeenvolgende
opeenvolgende expansies
.c{. beinvloedingen
andere
kemgebieden,
in
het
spoor
van
volksverhuizingen,
economische
betrekkingen
en
andere kerngebieden, in bet spoor van volksverhuizingen, economische betrekkingen en
politiek-territoriale
machtconcentraties.
Heeroma's
'visie'
is
niet
onweersproken
geblepolitiek-territoriale machtconcentraties . Heeroma's `visie' is niet onweersproken gebleven, maar
maarzijn
zijn in
in 1970
(Heeroma1970)
1970)bijgestelde
bijgesteldemodel
modelisis als
als werkhypothese
tot dusver
dusver
werkhypothese tot
ven,
1970 (Heeroma
nog niet
niet weerlegd
nog
weerlegd (Kremer
(Kremer 1980).
1980) .
Oudste
nochreconstrueerbare
reconstrueerbaretaallaag
taallaag (waarvoor
(waarvoor we
wenog
noggeen
geen
schriftelijke bronnen
bronnen
Oudste noch
schriftelijke
bezitten) acht
v66r-Saksische tijd
bezitten)
achtmen
men een
een heel
heel oude,
oude, nog
nog uit
uitde
degemeen-Germaanse,
gemeen-Germaanse, voor-Saksische
tijd
stammendelaag,
laag, die
die in
gezien moet
moet worden
wordenmet
metbet
hetoorspronkelijk
oorspronkelijk WestWeststammende
in samenhang
samenhang gezien
faals-Nederrijnse territorium
gebied naar
naar bet
het westen
faals-Nederrijnse
territoriumvan
vandedeFranken,
Franken,voor
voor deze
deze hun
bun gebied
westen
uitbreidden.. Over
in de
Middeleeuwen
uitbreidden
Over deze
deze basis
basisis is
in Vroege
de Vroege
Middeleeuweneen
eenzogenaamde
zogenaamde Ingweoonse
Ingweoonse
of Noordzeegermaanse
laaggeschoven,
geschoven,
echtermoeilijk
moeilijkaan
aantotetonen
tonenvalt
valt omdat
de
of
Noordzeegermaanse laag
diedieechter
omdat de
dialecten van
van de
de Franken
Frankenaan
aaneen
eenfrankiseringsgolf
frankiseringsgolf
dialecten
van dit
dit gebied
gebied vanaf
vanafde
de opkomst
opkomst van
blootgesteld waren,
waren, die
die pas
pas in
in bet
het oorspronkelijk
oorspronkelijkFriese
Friese Groningen
Groningen
stilstand kwam
blootgesteld
tottotstilstand
kwam
(HeeromaiNaarding 1961
1961;; Schmitt
(Heeroma/Naarding
Schmitt 1942).
1942) .

4
4

De term
term Nedersahsisch
Nedersaksisch als
als overkoepelende
neutralebenaming
benaming
heeft
voordeel
nietrefereert
refereert
De
overkoePelende neutrale
heeft
hethet
v0ordee1
datdat
hlJhij
niet
aan een
eenPolitiek
politiek en/of
en/ofstandaardtalig
standaardtaligkader
kaderdat
datalalbiJ
bij jvoorbaat
het karskkarakaan
voorbaat een
een eenzijdig
eenziJ'dig beeld
beeld van
van het
taalformgeeft
geeft (-nederlands
of -nederduits
-nederduits) of
of verschlllen
verschillen suggereert
die er
er
ter van
ter
van de
de te
to benoemen
benoemen taalform
-nederlands of
su ereert die
(nog)
niet ziJjn
zijn (vgl.
dezelfdewiJ'ze
wijze heeft
heeft EntJ'es
Entjes het
begrip
inhoud
gegeven,
no niet
vgl . Niebaum
Niebaum 1986).
1986) . Op
0p dezelfde
bet begri
p mhoud gegeven
toen
hij schreef:
voor Oostnederlan
Oostnederlands
toen hiJ'
schreef : "Nedersaksisch
"Nedersaksisch isiseenvoudig
eenvoudig een
een ander
ander woord
woord voor
ds en
en WestneWestnederduits
13).. Vanuit
Vanuit deze
deze oPtiek
optiek beziet
beziet ook
het Nedersaksisch
Instituut
derduits tesamen"
tesamen" (1975:
1975 :13
ook bet
Nedersaksisch Ins
it tuut van
van de
de RU
RU
Groning
J en ziJjn ta komschri'ving . Tegen
Groningen zijn taakomschrijving.
zou de
de taal
taal van
eigenTegen deze
deze achtergrond
achtergrond zou
van Oost-Nederland
Oost-Nederland eige
nlijk Westnedersaksisch
moeten worden
worden wat
(wat ook
ook Van
Van Ginneken
Ginneken 1913:
deed).. In
liJjk
Westnedersahsisch genoemd
genoemd moeten
1913 : 62
62 ee.v.
.v. al
a1 deed)
In
Nedersaksisch evenwel
de term
termvoor
voordederegionale
regionale taa
taaVde
het gangbare
Nederlandsetaalgebruik
taalgebruikisis Nedersahsisch
bet
gangbare Nederlandse
evenwel de
Ude
dialecten westelijk
staatsgrens.. Wij
dialecten
westeliJ'kvan
vande
de Nederlands-Duitse
Nederlands-Duitse staatsgrevs
WiJ' sluiten
sluiten ons
ons in
in dit
dithandboek
handboek daar
daar
bij aan,
gebruikenwewevoor
voordedetaal
taal van
van bet
het grensoverschrijdende
de term
term Oost
OostbiJ'
aan daarom
daarom gebruiken
grensoverschriJ'dendecontinuum
continuum de
nederlands-Westnederduits..
nederlands-Westnederduits
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ACHTERDEUR
achter
:0
bans -nedenboos -E:J andere typ e s

a

I .r u .
111 . 111

Kaart 1 : `West aalse

ansie': achterdeur uit: Heeroma 1970: 244

Toelichting: De kaart met de benamingen voor de `grote deur die van buiten of toegang geeft tot de
stal- en werkruimte van het boerenhuis' is volgens K .H . Heeroma (1955, 1963, 1970 de sleutelkaart
voor het begriJpen van de Oostnederlandse taalgeschiedenis . In twee van elkaar gescheiden arealen blJ
de Noordzeekust komen we de benaming boosdeur tegen vgl . In gweoons bos stal' . Hleruit kunnen
we opmaken dat deze taalvorm oorspronkeliJjk in bet hele kustgebied bekend moet ziJn geweest . De
hiermee etYmologisch verwante oudere vorm bansdeur dripgt tussen de twee boos-rehcten en is volgens
Heeroma een zuideliJ'ke Frankische vernieuwing uit de Vroege en Voile Middeleeuwen . Het rehcteiland
van bans- in de Gelderse Achterhoek onderstreePt de eertiJjds alge men e versPreldmg van deze vorm
in Oost-Nederland . Verdrongen werd bans- in OveriJjssel en Gelderland door zowel een oostehJke als
een westeiiJjke vernieuwing . Vanuit bet oosten kwam de vorm nedendeur, vanuit bet westen bet tumiddels ook standaardtalige achterdeur. Dat de vorm nedendeur vanuit bet Westfas1se gebied m bet kader
van de `Westfaalse ~
e ansie' binnendrong ligt om twee redenen v0or de hand . Taalmtern komt neden
`beneden' in bet Nederlandse en Westmunsterlandse verspreidingsgebied van nedendeur als simplex met
voor, alleen in deze samenstelling . Taalextern is van belang dat de 1exica1e vernleuwmg nedendeur to
verbinden is met de verspreiding van een nieuw boerenhuistYpe Achterbalhenhaus, los huus dat vanuit
bet 0pper-Wezer-gebied in de Late Middeleeuwen Oost-Nederland binnendrong .
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Toelichting : G .G . Kloekes 1927
verschenenen Hollandse expansie
is in wezen een tot boek uitgegroeid commentaar biJj het
vocalisme van de woorden
muffs en huffs . De diftongering
van Middelnederlands uu
IY : versPreidde zich volgens
Kloeke van Amsterdam uit over
de andere Hollandse steden .
Amsterdam had deze ontwikkeling overgenomen van Zuidbrabantse emigranten die tiJjdens de godsdienstoorlogen in
de 16de eeuw in groten getale
hun land hadden verlaten.
Deze `vluchtelingen om den
geloof' behoorden grotendeels
tot de hogere standen . Kloeke
wiJjst er nadrukkeliJjk op dat het
overnemen van taalgewoonten
vooral afhankeliJ'k is van het
prestige van de gevende groe P,
niet zo zeer van haar grootte .
0P kaart 2 vinden we gebieden met hues (= hoes) en huus .
De uitsprack huus /Y : heeft
zich volgens Kloeke van het
westen uit, met Amsterdam
als centrum ten koste van de
oudere Middelnederduitse
vorm hoes /u :/ naar het oosten
uitgebreid . Zoals we zien heeft
de latere westeliJjke diftongering
dus huffs en dgl) de Noordoostnederlandse dialecten no g
niet bereikt . De meest oosteliJjke Nedersaksische dialecten
en de Friese hebben nog niet

Kaart 2: `Hollandse e~ ansie': huffs volSens Kloeke 1927
uit : Heeroma 1970: 246

eens het tussenstadium met
huus doorloP en .
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Voor de
de tijd
tijd van
en Foerste
Foerste dan
Voor
van de
de Volle
VoileenenLate
LateMiddeleeuwen
Middeleeuwen postuleren
postuleren Heeroma
Heeroma en
dan
een qua
qua woordenschat
woordenschatWestfaalse
Westfaalseregio,
regio, die
die tot
tot aan
en
een
aan de
de Zuiderzee,
Zuiderzee, naar
naar Groningen
Groningen en
Oost-Friesland
C'Westfaalse expansie',
1955, 1970;
vgl.. kaart
1)..
Oost-Friesland expandeerde
expandeerde (`Westfaalse
expansie',Heeroma
Heeroma 1955,
1970 ; vgl
kaart 1)
Daarbij moet
Westfalen, zoals
geschiedde, gezien
gezien worden
wordenals
als bet
het
Daarbij
moet Westfalen,
zoals in
inde
deMiddeleeuwen
Middeleeuwen geschiedde,
hele gebied
tussen IJssel
lJssel en
de eeuw
hele
gebied tussen
enRothaargebergte,
Rothaargebergte, Rijn
Rijn en
en en
en Wezer.
Wezer .Vanaf
Vanafde
de17
17de
eeuw dan
dan
krijgt het
te maken
meteen
een`Hollandse
'Hollandseexpansie'
expansie'
krijgt
betnoordoosten
noordoosten van
van het
bet huidige
huidige Nederland
Nederland to
maken met
al
maar
groter
(Kloeke 1927;
2),
gevolg
van
de
neergang
van
de
Hanze
en
het
(Kloeke
1927 ; vgl.
vgl . kaart
gevolg
van
de
neergang
van
de
Hanze
en
bet
al
maar
groter
kaart
wordendeeconomische
economischeenenculturele
culturele gewicht
gewicht van
zien
dit
bijv.
in
de
in die
die
wordende
van Holland.
Holland . We
We zien dit bijv in de in
en
Groningerland
geschreven
teksten,
waarin
enerzijds
de
talige
relaties
tijd
in
Groningen
tijd in Groningen en Groningerland geschreven teksten, waarin enerzijds de talige relaties
al
metbet
het oostelijk
oostelijk aansluitende
Nederduitsnog
nogduidelijk
dUidelijkzichtbaar
zichtbaarzijn,
zijn, anderzijds
anderzijds ook
ookal
met
aansluitende Nederduits
5
een
sterke
westelijke
invloed
aan
te
tonen
valt.
Vanaf
de
19de
eeuw
evenwel
moeten
we
een sterke westelijke invloed aan to tonen valt .s Vanaf de 19de eeuw evenwel moeten we
niet zo
naar
niet
zo zeer
zeeruitgaan
uitgaanvan
vaneen
eenhorizontale
horizontale uitbreiding
uitbreidingvan
van westelijke
westelijkedialectkenmerken
dialectkenmerken naar
het oosten
oosten als
als wel
wel veel
veel meer
meervan
vaneen
eenverticale
verticaleinfiltratie
infiltratie van
bet
van standaardtalige
standaardtalige elementen
elementen
als gevolg
dit laatste
laatste
als
gevolgvan
vanveranderende
veranderendecommunicatiepatronen
communicatiepatronen (Kremer
(Kremer 1990:
1990 : 91).
91) . Voor
Voor dit
tijdvak biedt
expansie' aan;
gaat tot
tot ver
ver in
in het
tijdvak
biedt zich
zichde
de term
term 'Nederlandse
`Nederlandse expansie'
aan ; deze
deze expansie
expansie gaat
bet
Westnederduitse gebied,
gebied, met
met de
de meeste
meesteimpact
impactininbet
het westen
westenvan
vanOost-Friesland,
Oost-Friesland, bet
het
Westnederduitse
enbet
het Nederrijnse
Nederrijnse gebied
gebied rond
rond Kleef
Kleef..
Bentheimse
Bentheimse en
In dit
dit verband
moetopopeen
eenandere,
andere,zonet
zonetalalaangeduide
aangeduidebelangrijke
belangrijketaalhistorische
taalhistorische
In
verband moet
Ontfnezing van
van Groningen
Groningen en
en Oost-Friesland
Oost-Friesland.. In
ontwikkeling gewezen
ontwikkeling
gewezen worden:
worden : de
de Ontfriezing
In
en de
de Wezer
Wezerhad
hadzich
zichbet
hetOudoostfries
Oudoostfriestot
tot in
in de
de Late
Late
het gebied
bet
gebied tussen
tussen de
de Lauwers
Lauwers en
Middeleeuwen
deze taal
taal door
Middeleeuwen kunnen
kunnen handhaven.
handhaven .Vanaf
Vanafde
de14de
14de eeuw
eeuw wordt
wordt deze
door de
de MiddelMiddelnederduitse schrijftaal
schrijftaal verdrongen.
Groninger
had
nederduitse
verdrongen .De
De Ontfriezing
Ontfriezingvan
vandede
GroningerOmmelanden
Ommelanden had
om 1500
1500 wel
wel zo
zo ongeveer
ongeveerzijn
zijn be
slag gekregen;
om
beslag
gekregen ; als
alsbelangrijkste
belangrijkste factoren
factoren voor
voor dit
dit proces
proces
worden de
de dominerende
dominerendeeconomische
economische
positievan
vandedeoorspronkelijk
oorspronkelijk Drents-Saksische
Drents-Saksische
worden
positie
instroom van
van nieuwe
nieuwe inwoners
inwonersuit
uit Drenthe
stad
stad Groningen
Groningen en
en de
de omvangrijke
omvangrijke instroom
Drenthe en
en WestWest6
De
geografische
ligging,
de
politieke
organisatie
en
de
economische
falen
genoemd.
falen genoemd .b De geografische Jigging, de politieke organisatie en de economische
structuren
ieder voor
voor zich,
zich, maar
natuurlijk in
structuren van
van de
de Frieslanden
Frieslanden hebben
hebben ieder
maar natuurlijk
in combinatie
combinatie
nog
veel
sterker,
er
voor
gezorgd
dat
dit
gebied
een
passief
taallandschap
werd
nog veel sterker, er voor gezorgd dat dit gebied een passief taallandschap werd (Heeroma
(Heeroma
1961:
14).. Voor
Oost-Friesland
beide
geldtwatwat
betreftdedetalige
talige OntfrieOntfrie1961 : 14)
Voor Groningen
Groningen enenOost-Friesland
beide
geldt
betreft
zing:
"Eine
Sprache,
die
keine
Ausstrahlungskraft
(mehr)
besa~,
deren
Geltungsbereich
zing. "Eine Sprache, die keine Ausstrahlungskraft (mehr) besaQ, deren Geltungsbereich
und die
die von
gesprochen wurde,
immer
mehreingeengt
eingeengt wurde
immer mehr
wurde and
von immer
immer weniger
weniger Menschen
Menschen gesprochen
wurde,
mu~te
schlie~lich
ganz
weichen
und
einer
vordringenden
fremden
Platz
die von
mute schlieglich ganz weichen and einer vordringenden fremden Platz machen,
machen, die
von
politisch, wirtschaftlich
politisch,
wirtschaftlichund
andkulturell
kulturellwesentlich
wesentlichpotenteren
potenteren Kraften
Kraften getragen
getragen wurde"
wurde"
(Scheuermann 1977
1977:: 190).
werdbet
hetFries
Fries
(Scheuermann
190) . In
In Oost-Friesland
Oost-Friesland ten
ten oosten
oosten van
van de
de Eems
Eems werd
evenwellangzamer
verdreven
dan
in
het
westen.
Het
Nederduits
zal
hier
in
het
begin
evenwel langzamer verdreven dan in bet westen . Het Nederduits zal bier in bet begin
voornamelijkeen
eenschrijftaal
schrijftaal geweest
zijn die
de aanvankelijk
aanvankelijk nog
nogFries
Fries blijvende
blijvende
voornamelijk
geweest zijn
die boven
boven de
dialecten stond.
het Nederduits
Nederduits
eersteinstantie
instantiealleen
aIleendoor
doordedeelites
elites
dialecten
stond .Als
Alsspreektaal
spreektaal werd
werd bet
inineerste
7 Het
overgenomen(aantoonbaar
(aantoonbaar vanaf
vanaf 1530),
sociale lagen.
pas later
later ook
ook door
door de
de andere
andere sociale
lagen .'
Het
overgenomen
1530), pas
nualleen
aHeen nog
nog in
in bet
het Saterland
waar bet
het onder
ondersterke
sterke
oude (Oost)fries
(Oost)fries wordt
oude
wordt nu
Saterland gesproken,
gesproken, waar
55
66
77

Tot dusverre
dusverre bePerkt
beperktbet
hetonderzoek
onderzoek
dezen
zich
voomamelijktot
tot Groningen,
Groningen,vgvgl.
Tot
in in
dezen
zich
voornamelijkJjk
ll .. bijv.
bijv. Niebaum
Niebaum
VoorGroningerland
Groningerlandzie
zieNiebaum
Niebaum 1998,
1998, 2004b,
2004b ,
1988, 1991,
1995, 1996,
1988,
1991, 1993, 1994, 1995,
1996, 2004a,
2004a 2006.
2006 .Voor
Voor Twente
Seyger
2006.. - Voor
Twente nu
nu Se
2002, voor
voorDrenthe
DrentheNiebaum
Niebaum 2004c.
2004c .
2006
Yger 2002,
Vgl.. Spenter
- Zie
Zie ook
1961..
Vgl
SPenter 1983:
1983 : 767.
767 . ook Huizinga
Huizinga 1914;
1914 Schmitt
Schmitt 1942;
1942 HeeromaiNaarding
HeeromalNaarding 1961
Zie voor
samenvattend
Zie
voor het
betproces
Protesvan
vandedeOntfriezing
Ontfriezing
samenvattendNiebaum
Niebaum 1997,
1997, 2000.
2000 .
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druk staat van het Nederduits en de Hoogduitse omgangstaal . Zowel in het Gronings
als in het Oostfriese Nederduits treffen we ook nu nog talrijke Friese relicten aan, d .w z .
taalelementen die overgebleven zijn uit het weggedrukte Fries.$
IV
Er is al op gewezen : Oost-Nederland hoort talig gezien tot een brede, trapsgewijs verlopende overgangszone, een dialect-, c .q . (in eerder tijden) een schrijftaalcontinuum, dat
door de polen `Kernnederlands' en `Kernnederduits' bepaald wordt . De overgangen tussen deze polaire kerngebieden moet men zich niet als meer of minder gebundelde reeksen van grenslijnen voorstellen ; gewoonlijk ziet men dat in de grenszones twee of meer
vormen met elkaar concurreren (Goossens 1983 : 64) . Dit heeft er ook toe geleid, dat bet
Nedersaksische gebied geen eigen (schrij fltaalnorm heeft ontwikkeld ; veel meer kenmerkend voor dit gebied is, bet is al genoemd, variabiliteit, d .w z. bet naast elkaar voorkomen
van twee of meer mogelijkheden (varianten) voor hetzelfde taalelement . Het Nedersaksisch-Oostnederlandse gebied is wat de talige variabiliteit betreft in alle opzichten een
heel bijzondere regio, waarin taaltypologisch gezien Nederduitse dialecten al vroeg door
een westelijke, Nederlands gevormde schrijftaal overlapt werden, waarbij zeker ook
een rol gespeeld zal hebben dat de bisschop van Utrecht de landsheer was, waardoor
de taal van diens kanselarij een zekere voorbeeldfunctie kreeg . In ons geval betreft bet
dan een naast elkaar voorkomen van (Middel)nederlandse en (Middel)nederduitse varianten. Daarbij moet er dan, gezien bet hiervoor geschetste proces van een toenemende
economische en politieke orientatie van dit gebied op Holland, mee gerekend worden
dat de regionale variabiliteit qua ruimte en tijd gedifferentieerd is, d .wz . dat de westelijk/Nederlandse invloed sterker wordt naarmate we geografisch meer westelijk zijn en
qua tijd dichter bij onze tijd komen (vgl . kaart 3) .
Bij de beoordeling van de taalvariabelen is bet van bet grootste belang dat de relatie van
schriftteken en klank juist ingeschat wordt . Zo is bijv in bet Nederlands-Nederduitse
grensgebied de interpretatie van de schrifttekens rij> en <oe> een probleem . Er ontstaat
bijv een volledig ander beeld al naar gelang we de betreffende vocalen in sijn of doen
inschatten als de (huidige) Nederlandse klanken [e'] en [u :] of afgaande op de Nederduitse
schrijfwijze (waarbij de <-j> en de <-e> als lengteteken beschouwd worden) als de klanken [i :] en [o :] . Hier biedt meestal een nauwkeurige analyse van able scbrifttekens met
dezelfde klankwaarde de nodige aanknopingspunten . Staan bijv in een tekst verbliden
naast blijscap of moten naast moeten, dan is dat er een aanwijzing voor dat we bier tie
maken hebben met monoftongen of eenklanken en daarmee met een beoordeling van
<oe> als Nederduits in deze woorden . 9 Nemen we de hiervoor relevante grammatica's
en taalhistorische studies 10 door dan vinden we een reeks van variabelen, die voor deze
problematiek van bet Nederlands-Nederduitse taalcontinuum illustratief (en naar able
waarschijnlijkheid ook voldoende gedocumenteerd) zijn . Tot de belangrijkste horen :
8 Vgl . Spenter 1983 : 768-774 ; Remmers 1994-1996 .
9 Uitvoeriger behandeld in Niebaum 1988 .
10 Van they 1980 ; Weijnen z .j . ; Lasch 1974, 1 1914 ; Peters 1987, 1988, 1990 .
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\VestdijklNeclerlaDds

OostdijklNederduits

(1) Westgerm. a voor Id,lt

out, gout, sout

olt, galt, salt

(2) Westgenn. u voor nasaal +Consonant

ornme. on2, sonden. jange

umme, WISt, sundtn, Junge

(3) Westgerm. t, eo

brief, dienen, siele, lief

breef, denen, sele, leef

(4) persoonlijk vnw. 3. m. nom. ev. 'hij'

hl/hij

he

(5) persoonlijk vnw. 3. m. dat. acc. ev. en
my. 'hem, hen. hun'

hem

em

(6) bezittelijk vow. 3. f.1I 'baal-'

haer

oa;ar

(7) persoonlijklbezittelijk vnw. 2. pI.
dat. acc. 1ullie'

u

ju

(8) aanwijzend vnw. m. f. 'deze'

dtsc

desse. dtsst, westf. ook dese

(9) vragend vnw. 'hoe'

ho(e)

wo

(10) voorzetsel 'te'

tt

to(e)

(11) voorzetseVvoorvoegsel 'op(-)'

op(-)

up(-)

(12) voegwoord 'maar'

maer

m«r

(13) voegwoord 'weI'

wei

wal

(14) voegwoord 'en'

endt, en

WIde, westf. oak ende

(15) ontkenning 'niet'll

niet

nicht

(16) 3. pers. tw. tijd sg. 'heeft'

hevet, heeJt

htft

(17) 'heilig(-)'

heilich(-)

hillich(-)

(18) 'Situ'

sinte

sunte

(19) 'vriend, familielid'

vrient

vrent, vrunt

(20) vrouwelijk achtervoegsel '-in'

-irule

-scM

(21) verkIeinvorm

-(Oien

-ken

11 Een in het Oostnederlandse-Westnederduitse gebied erg frequente vorm is hoer; deze kan men
zien als een samenstelling van een westelijke h-beginklank en een oostelijke o-klank (ronding are

< ere).
12 Kenmerkend voor het Oostndl.-Westndd. gebied is de vorm neet.
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Kenmerkend voor de geschreven teksten uit het Nedersaksisch gebied is, het zij nogmaals beklemtoond : bet naast elkaar voorkomen van westelijke en oostelijke varianten,
waarbij over bet geheel genomen aanvankelijk de oostelijke vormen de overhand hebben
en later de westelijke .
V
Hoe er in vroegere tijden precies gesproken werd is bijzonder moeilijk vast to stellen
(voor de situatie in de stad Groningen vergelijk Niebaum 1994), toch kunnen we dat
aspect bier niet terzijde laten . We moeten aannemen dat in bet Nedersaksische taalgebied
- met uitzondering van de Groninger Ommelanden, waar men door de bank genomen
Oosterlauwers Fries gesproken zal hebben-in de oudste taalfase een (westelijke) variant
van bet Oudnederduits/Oudsaksisch gesproken is ( v gl . de bijdrage Nederduits in deze
bundel) . Andere varianten zijn mogelijkerwijs door de geestelijkheid, die zeker in bet
begin wel niet uit dit gebied afkomstig zal zijn geweest, ingevoerd . Maar hierover kunnen
we slechts speculeren, evenals over de vraag in hoeverre deze geestelijkheid zich bier
toen bediend heeft van bet Latijn als dagelijkse spreektaal .
In de middelste fase moeten we wat betreft bet mondelinge taalgebruik uitgaan van
een westelijk gekleurd Middelnederduits . In de Groninger Ommelanden zal daarnaast
aanvankelijk ook nog Oudfries gesproken zijn ; de Ontfriezing van dit gebied, die vanaf
de 14de eeuw van de stad Groningen uitging, zal zo omstreeks 1500 voltooid zijn . De
verschillen tussen de geschreven en de gesproken taal zullen bier - anders dan bijv in
Westfalen (vgl . bijv. Peters 1993 : 630) - niet zeer groot zijn geweest . We moeten echter
de Nederlandse lezer er wel op wijzen dat de betreffende taalvormen op z'n `Nederduits'
uitgesproken moeten worden . Zo moet bijv de <u> in ghebruhet niet gepalataliseerd
worden uitgesproken (volgens de huidige Nederlandse spellingsregels zou deze klank
als <oe> geschreven moeten worden) ; in een gesloten lettergreep staat voor deze klank
een <ui> of <ue>, bijv ghebruich (uit to spreken als gebroeh!) . De <oe> (naast de <oo>)
echter wordt als een lange [o :] gerealiseerd : broedt, brood .
In bet voetspoor van de economische, politieke en culturele omwentelingen van de
Vroege Nieuwe Tijd begon, bet is al aangeduid, een nieuwe orientatie van de noordoostelijke Nederlanden, nl . op bet westen, eerst politiek, later ook cultureel, wat leidde
tot een toenemend gebruik van bet Nederlands in bet officiele schriftelijke taalgebruik .
De gesproken taal bleef evenwel zijn Nederduits karakter behouden . Dit bleef zo tot bet
begin van de 19de eeuw ; de verdere ontwikkelingen zijn to volgen in de hoofdstukken
Talige beschrijvingen van de regio's . Pas als bet onderwijs in de standaardtaal algemeen
worth volgt een ingrijpende breuk met een verleden waarin de totale bevolking bet plaatselijke dialect sprak en de elite daarnaast ook nog bet Nederlands (en andere talen als bet
Duits, Latijn en Frans) beheerste . In de tweede helft van de 19de eeuw gaan dan ook de
andere lagen van de bevolking in steeds meer gesprekssituaties over op de standaardtaal
en wordt bet gebruik van bet dialect in toenemende mate beperkt tot bet informele en
persoonlijke ( vgl . de bijdrage Taalsociologische aspecten) . Daar staat tegenover dat in de
jongste tijd bet dialect weer meer en meer culturele functies krijgt en - in de dialectliteratuur en regelmatig ook in de pers - weer schrijftaal is geworden . En ook bij de regionale
radio en t .v speelt bet nu een rol van betekenis .
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4
Taalstructuur en woordenschat
4 .1
Kiank- en vormleer
Henh Bloemhoff

`In ooze geest leeft immers wel een snort dialectindeling,
al hunnen wij niet verantwoorden waarop die precies berust'
(Heeroma 1961 : 6)

Vooraf
Dit hoofdstuk laat zien hoe het Nedersaksisch in ons land een eenheid vormt op het terrein van de klankstructuur, en daarnaast ook op het punt van de morfologische mechanismen . De sterke overeenkomsten evengoed als de verschillen die in de loop van de tijd
ontstonden, getuigen van een natuurlijke samenhang, voortkomend uit oudere, meer
gemeenschappelijke situaties in de taalstructuur . Daarin was een overeenkomstige, maar
nog nauwere samenhang aanwezig . Het gaat dus om een patroon van varieteiten die door
hun structuur en de eerdere ontwikkelingen daarvan nauw met elkaar verband houden .
In de loop van de tijd ontstonden er meer en grotere verschillen, sours ook namen die
in aard en omvang af . De interne samenhang is het hoofdonderwerp van dit hoofdstuk .
Daarom komen bier alleen verschillen in klank en vorm aan de orde die het gevolg zijn
van veranderingen in een klank- en vormsystematiek die in oudere fawn een wat sterkere
eenheid was . Die veranderingen zijn vooral het gevolg van die oudere structuur .
De klinkersystemen en de fonologische processen die er het gevolg van waren of die er
invloed op hadden, staan bier centraal . In het algemeen gesproken hebben de medeklinkers in dit verband minder to bieden, reden waarom ze slechts of en toe aan de orde
komen . Niet alle varieteiten zullen hier evenveel aandacht kunnen krijgen . Uit plaatselijke details is maar heel of en toe geput, nl . als ze het beeld van de samenhang illustreren .
Het gaat erom in een regio-overkoepelende karakteristiek de nauwe samenhang zichtbaar
to maken ; in een uitvoeriger behandeling zouden natuurlijk meer aspecten hun plaats
kunnen krijgen . Heel recente veranderingen in de varieteiten komen niet aan de orde,
maar dat doet niet of aan de essentie : de samenhang in het geheel van de varieteiten . Uit
de gebruikte, vaak oudere publicaties komen vooral die inzichten aan hod die essentieel
lijken, maar ook in dit opzicht kon volledigheid niet kon worden nagestreefd . Een veelheid aan vermeldingen van geraadpleegde literatuur staat er tegenover, wat opgevat mag
worden als een uitnodiging tot verder lezen .
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In par. 4 . 1 . 1 volgt de samenhang van de klanksystemen binnen het geheel van Nedersaksische vaneteiten dat hier als Centraal-Nedersaksisch wordt aangeduid . Een deels
eigensoortige samenhang in kiank vertonen het Noord- en Midden-Drents en bet
Gronings, reden waarom deze vaneteiten afzonderlijk aan de orde komen in 4 .1 .2 . Het
Nedersaksisch op de westelijke Veluwe worth eveneens apart behandeld om de eigen
kenmerkende positie, en wel in 4.1 .3 . In 4 . 1 .4 zijn beschouwingen over een aantal morfologische mechanismen bijeengebracht . In 4 . 1 .5 worden een aantal gemeenschappelijke
kenmerken van de varieteiten samengevat en worth bet onderscheid met de aangrenzende westelijke en zuidelijke dialecten in beeld gebracht . Het taalkundige kader dat
impliciet gebruikt is om de fonologische samenhang tot uitdrukking to brengen, is de
natuurlijke fonologie, een generatieve subtheorie met veel aandacht voor verandenngstendensen . Ter illustratie worden in deze paragraaf enkele inzichten aangehaald .
Tabel van schrijftekens voor klinkers in dit hoofdstuk en hun klankwaarde

Veelgebruikt schnjfteken
(hier en elders)

Minder gebruikt teken voor
dezelfde dank

a

Fonetische notatie van de
klauk*
a

as of a in open lettergreep)

a (vanouds lang),
rekking lang)

ae

ee , e in open lettergreep)

ao

oo, O

ai

aj

In

(door
e:

open letter- greep)

au

:
aj
3W

a
as of a in open_lettergreep)

e in `pet')

e

e (als in `huizen')

e (als `rechter' deel van een
tweeklank,_bijv._iie)

e

ee of e in open letter ee
eei

I :j

ei

ci

eu
eui

Y :j

i

I

ie

I (vanouds lang), ii als
lang `eerste deeF van een
tweeklank_(iie)

ii
0

oe

i, i:

ci
Oresp .O

oresp .3
u, u :
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00,

o in open letter~'eeP

0:

o :w

00u

oil
0
-

oe

o in open lettergree P

U

ce:
0

ui
J

Y

oej
YJ

uu u in open lettergree p
uui

Y"J

* Toelichting: Een aantal klinkers varieren in `helderheid' en mondwiJjdte naar gelang de vanetelt .
Waar dat van belang is words bet in de tekst genoemd . Dat geldt ook voor bet licht tweeklankach it ge
karakter van de ee oo en eu in enkele gebieden .

4 .1 .1 Centraal-Nedersaksisch en de klanksamenhang daarbinnen
Samenhang door overeenhomst en verschil
De Nedersaksische varieteiten van Overijssel, de Gelderse Achterhoek, de oostelijke
Veluwe, Zuid-Drenthe en Stellingwerf in Zuidoost-Friesland blijken in klankstructuur
een hoge mate van samenhang to vertonen . In geografische en taalkundige zin kunnen we
die varieteiten als `centraal' beschouwen, dat wil zeggen ten opzichte van de varieteiten
van twee gebieden `aan de rand' : de westelijke Veluwe enerzijds en Noord- en MiddenDrenthe samen met Groningen anderzijds . Om samenhang en interne geleding in deze
hoofdvarieteiten duidelijk to kunnen maken, laat ik eerst bet klinkersysteem zien van de
varieteit van het Overijsselse Ommen, gelegen in bet gebied `Salland', en wel in bet schema
van figuur 1 . De aanduiding `Salland' is hierna in mime zin gebruikt : bet betreft Overijssel
zonder Twente en zonder de noordwestelijke gemeente Steenwijkerland . De varieteit van
Ommen biedt een flinke rijkdom aan vocalen, die is to ervaren door vergelijking met bet
Nederlands . Ook elders in bet Sallands en in de varieteiten van Twente, Steenwijkerland,
Zuid-Drenthe, Stellingwerf, de Achterhoek en de oostelijke Veluwe zien we deze vocalen allemaal of bijna allemaal optreden . Ze komen daarin steeds in dezelfde, dus gelijke
woorden, voor, of in `dezelfde woorden' die onderling alleen verschillen in een veranderde
klinker. Daarbij is de `andere klinker' er nog steeds een die behoort tot dezelfde voorraad
aan klinkers, dus tot hetzelfde klinkersysteem . A1 gaat het in die gevallen nog steeds om
dezelfde woorden, om bet verschil met dezelfde woordvorm met niet-gewijzigde klinker
tot uitdrukking to brengen zal ik in dit geval van `overeenkomstige woorden' spreken .
Dat dus in tegenstelling met `gelijke woorden', woorden die zo goed als helemaal gelijk
klinken, waarvan vis en groot voorbeelden zijn . Voorbeelden van bvereenkomstige woorden' zijn etten `eten', o .m . in Ommen en elders in bet centrale deel van Salland, en aeten
in bijv bet Zuidwest-Drents van Ruinen en omgeving, waarin een gerekte e: optreedt
als vervolg op de eerdere korte variant E, dus als gewijzigde vorm . In etten is de korte s
bewaard gebleven, en dat geldt als `bewijs' dat de `vorige vorm' in bet aeten-gebied met een
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korte E was . We lezen zo'n ontwikkeling mede of uit het feit dat in bet ene gebied aeten
`eten' voorkomt met een lange ~: en in bet `aangrenzende' gebied, bet overeenkomstige
woord etten als oudere fase met een korte s . Uit dit snort taalgeografische vergelijkingen
komt bet inzicht voort dat een klank in een of meer woorden van varieteit II anders kan
zijn doordat een natuurlijke klankverandering, in dit geval `rekking', de `oudere klank
in eerder gelijke woorden' anders deed worden, terwijl varieteit I nog die `nude klank' in
overeenkomstige woorden heeft . Evengoed zou diezelfde varieteit II of een andere varieteit
een oorspronkelijke klank kunnen bewaren, in tegenstelling met varieteit I .
Om een natuurlijke samenhang aannemelijk to vinden moeten `dezelfde klinkers' zich
voordoen in gelijke woorden of er moeten klinkers in zijn ontstaan uit dezelfde klinkervoorraad, zodat we overeenkomstige woorden hebben . Gebruikt men voor `ooievaar'
in de ene varieteit bet woord heileuver en in de andere stork, dan kennen beide varieteiten weliswaar een r-klank, maar dat verband is toevallig en er is geen nauwere klanksamenhang to bespeuren dan dat beide varieteiten bet klanksegment r bevatten . Goossens (1970 : 65) formuleerde in dit verband : "Het feit dat twee dialecten over identieke
[klank]inventarissen beschikken, betekent hoegenaamd niet dat die dialecten identiek
zijn" . De graad van divergentie moet blijken uit bet onderzoek van de bezetting van de
elementen van de systemen over de woorden, zo spitste Goossens zich op dit punt al
verder toe (id. : 67) . Geen divergentie is er natuurlijk tussen gelijke woorden, en maar een
hele lichte tussen overeenkomstige woorden ; dan gaat bet om een natuurlijke, genetische
relatie . De klanksamenhang tussen Nedersaksische varieteiten kunnen we dus vooral vinden door opsporing en vergelijking van gelijke en overeenkomstige woorden . We lezen
daaruit of wat min of meer gelijk gebleven is en hoe de veranderingen geweest moeten
zijn . Van gelijke en overeenkomstige woorden zijn de Nedersaksische varieteiten in ruime
mate voorzien, zodat met voorbeelden zoals die in bet volgende gebruikt zijn, kan worden volstaan . Wel doet er zich nog een andere relatie voor tussen oorspronkelijk gelijke
woorden, en die weerspiegelt een iets grotere afstand tussen samenhangende varieteiten .
In oorspronkelijk gelijke woorden kunnen zich ook klanken hebben gevormd die zich
in de voorafgaande fase niet voordeden in hetzelfde klanksysteem (zo ook Goossens id . :
67) . Het gaat dan om een sterkere divergentie dan wanneer bet wijzigingsproduct tot
dezelfde klinkervoorraad behoort, en de betekenis van `overeenkomstig woord' moet bier
in die zin nog wat worden opgerekt . Zo hebben bijv bet Zuid-Drents van Sleen en dat
van Ruinen een lange ie-klank in woorden als bien `been' en gemien `gemeen', maar in bet
Midden-Drents van bijvoorbeeld Eext doet zich in plaats daarvan een tamelijk gesloten,
lange tweeklank eei voor . Die tweeklank ontbreekt echter geheel in de varieteiten van
Ruinen en Sleen . Net zo heeft bet Midden-Drents eui in plaats van een lange uu in een
`overeenkomstig woord' als greuin `groen' en bet heeft oou in een `overeenkomstig woord'
als stooul `stoel'. De eui en oou manifesteren zich in Ruinen en Sleen evenmin als de eei; in
die plaatsen zegt men gruun en stoel, met lange monoftongen (`eenklanken') . De klinkers
eei, eui en oou zijn niet oorspronkelijk, maar ze zijn bet resultaat van een ontwikkeling
van ee, eu en oo die tot nieuwe klanken leidde in bet Midden-Drents . Zo heeft die varieteit
een gewijzigde klankinventaris, anders dan de klankinventaris van bet Rumens en Sleens .
In bet Rumens zijn daarentegen ee, eu en oo `verhoogd' tot resp . flange) ie, uu en oe.
Een vergelijkbaar verschil vinden we in Twente en de Achterhoek . Daar vinden we vocaalsystemen die ten dele afwijken van bet andere Centraal-Nedersaksisch, en ook van bet
systeem in fig. 1 hierna . Dat zit in de aanwezigheid van een klein aantal korte klinkers
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die opener zijn dan gewoon lijkt to zijn, of die tot voor kort opener waren . Net als bij de
eei, eui en oou doen zich daardoor in sommige varieteiten in overeenkomstige woorden
klinkers voor - extra open klinkers dus - die andere varieteiten niet kennen . Toch veranderen deze in Twents en Achterhoeks weer in klinkers uit dezelfde klinkervoorraad die
er qua openingsgraad het minst van afwijken . De extra open klinkers blijken het vervolg
to zijn op klankverschijnselen die, samen met andere, als `Westfaals' to boek staan . Die
term is van gewicht, omdat hij staat voor taalkundige overeenkomsten en taalhistorische
verwantschappen van het Nederlandse Nedersaksisch met bet Nedersaksisch/Nederduits
van aangrenzende delen van Duitsland, met name dat van Westfalen en Nedersaksen .
Binnen het Nederlandse Nedersaksisch valt een samenhang to ontwaren die vooral in
dat licht kan worden begrepen en die in de volgende paragrafen op hoofdlijnen tot uitdrukking wordt gebracht .

Het Centraal-Nedersahsische vocaalsysteem

Allereerst wordt bet klinkersysteem van bet Sallands beschreven, dat wil zeggen dat van
bet nogal centraal gelegen Ommen, en wel op basis van de beschrijving in Bloemhoffde Bruijn 1998 . Dat Nedersaksisch kept een systeem van zeven korte en zeven lange voorvocalen, en van vier korte en vier lange achtervocalen . Nagenoeg hetzelfde klinkersysteem
doet zich voor in bet gehele gebied van Salland, dus ook in bet westen van Overijssel,
inclusief de steden . In overig Overijssel, op de oostelijke Veluwe, in de Achterhoek, in
Zuid-Drenthe en in Stellingwerf vinden we vergelijkenderwijs in dezelfde woorden en in
overeenkomstige woorden dezelfde of ongeveer dezelfde klinkers, dan wel klinkers die
door klinkerverandering zijn ontstaan maar die tot dezelfde klinkervoorraad behoren .
We komen vergelijkenderwijs ook verschillen tegen die ten dele of helemaal bet vervolg
zijn op Westfaalse eigenaardigheden zoals die zich bet duidelijkst in Twente voordoen .
Dat wil zeggen bet meest nadrukkelijk in Vriezenveen, minder opvallend maar beslist
herkenbaar ook in de rest van Twente en in de Achterhoek, en toch ook elders .
Hebben de Centraal-Nedersaksische varieteiten ongeveer hetzelfde klinkersysteem, in
overeenkomstige woorden die bet betreffen en varierend naar gelang de regio en bet
taalsysteem vinden we verschillende `Westfaalse' stadia van de klinkers of tweeklanken .
In aansluiting op de toelichting van bet klinkersysteem van bet Sallands laat ik eerst zien
hoe ontwikkelingsstadia van klinkers in overeenkomstige woorden afgelezen kunnen
worden uit bet regionaal verschil tussen overeenkomstige woorden, om vervolgens op
dezelfde manier de Westfaalse stadia in Twente in beeld to brengen en to interpreteren .
Met de inzichten die zo naar voren komen ontstaat een beeld van de overeenkomsten
en de verschillen in klankdiversiteit en samenhang die ermee verbonden is voor al de
gebieden van bet Centraal-Nedersaksisch .
Het is goed vooraf to weten dat de variatie in de Centraal-Nedersaksische gebieden zich
bet sterkst manifesteert in lettergrepen die oorspronkelijk open waren en een korte vocaal
hadden . De korte vocalen in die omstandigheid werden voorwerp van diftongeringsen rekkingsprocessen die systematisch ingrepen op een en hetzelfde systeem . Dankzij
zulke, nog controleerbare wijzigingen in oorspronkelijk gelijke woorden zullen we in
bet vervolg van dit hoofdstuk steeds kunnen zien dat we to maken hebben met variaties
binnen een Nedersaksisch geheel .
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Figuur 1 : Het vocaalsy steem van het Sallands van Ommen zie ig . 2 voor woordvoorbeelden

Verklaring : +achter = achter in de mond, -achter = voor in de mond gevormd ; +lang =
lange, -lang = korte vocaal . De hoogtegraden 1, 2, 3 en 4 corresponderen met de hoogte
van bet tonglichaam bij bet uitspreken van deze klinkers . De waarden voor `achter' en
`hoog' corresponderen ook met de plaats van de klinkers in de zogeheten `klinker-driehoek', een klinkerindeling op basis van trillingsgetallen . De ie klinkt als in Ned . friet,
de y als de klinker in fuut, de u staat voor de klinker in bloem, de r voor die in pit, de r
voor de klinker in put, de E voor die in pet, de ae voor de (`open') o in loss, de o voor de
klinker in Ned . dom, de o voor die in Engels hot, de ii voor de heldere a zoals in Engels
hand, en de a is de klank in Ned . kat . De dubbele punt betekent dat de lange tegenhanger van de overeenkomstige korte variant is bedoeld . (De centrale klinker sjwa heeft
klinkerhoogte 2 maar is bier weggelaten ; de tweeklanken zijn combinaties van klanken
en zijn daarom evenmin opgenomen .)
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Figuur 2 : De vocalen van het Sallands van Ommen , getoond in woorden

Toehchting: De woordvoorbeelden ziJjn weerg egeven m' gangbare schrlJftekens .
in wat oorsPronkeliJ'k een open lettergreep was .

met een korto vocaal
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Met behulp van figuur 2 kan men aflezen dat er een grote overeenkomst bestaat in de
klinkervoorraad van bet hele gebied . De woorden die de klinkers vertegenwoordigen van
de hoogste rij (klinkerhoogte 4) zijn overal in bet Nedersaksische gebied gelijk, op lichte
klanknuances of Bering afwijkende ontwikkelingen in kleinere gebieden na . Hetzelfde
geldt voor die van de rij daaronder (klinkerhoogte 3) en voor de meeste woorden uit
de op een na laagste rij (klinkerhoogte 2), afgezien van de woordvoorbeelden met een
ster. Wel maken o en/of oo niet overal deel uit van bet locale klinkersysteem ; waar dat
wel bet geval is hoeft niet uitgerekend een woord als roodsel (fig . 2) in die varieteit een
0o to bevatten .
De in fig. 2 niet vermelde, `centraal' in de mond gevormde vocaal sjwa neemt de klinkerhoogte 2 in en doet zich in bet hele gebied voor in gelijke en overeenkomstige woorden .
Een enkele opmerking over de sjwa in Nedersaksische woorden kan overigens bet beeld
van samenhang alleen maar versterken . Net als in andere Westgermaanse varieteiten
gaat bet om een klinker die gereduceerd is uit een voile klinker, in dit geval in bet Oudsaksisch . Er zijn Nedersaksische varieteiten die deze vocaal aan bet woordeinde missen
in bijv pette `pet' en molle (fig . 2, rij 2), in tegenstelling met andere varieteiten, behalve
als die sjwa voorafgegaan wordt door bepaalde medeklinkers, vooral b en d. Met name
in Centraal- en Noord-Drenthe, in bet noorden en westen van Groningen, op de WestUeluwe en oostelijk in Twente zien we dat de slot-e verdwenen is . Het langzame verlies
aldaar, dat zichtbaar is in woorden die de slot-e nu eens wel en dan weer niet vertonen,
bevestigt bet beeld van de oorspronkelijke samenhang . Niet in slotpositie maar voor n,
m, ng in zwakbeklemtoonde lettergreep is bet verlies van de sjwa vrijwel algemeen in
bet Nedersaksisch, dus zoals in de werkwoorden wedden, lopen en warhen `werken' . Dat
verlies geldt dan ook als een van de hoofdkenmerken . Uit de onderste rij in fig. 1 en 2 zijn
vooral over a en cia bijzonderheden to melden, waarover hierna meer . De achtervocalen
uit de onderste rij, dus die in man en laand, komen in elke Nedersaksische streektaal
voor, al heeft bet woord laand naar gelang de regio ook wel eens een (korte) a .
Van een zeer sterke samenhang in bet Nedersaksisch kan dus gesproken worden als
woorden in hun klanksamenstelling (zo goed als) gelijk zijn . Maar ook een grote groep
van klankverschillen in overeenkomstige woorden duidt op een rechtstreekse historische
samenhang in bet Nedersaksisch . Een centrale categorie vormen wat dat betreft woorden
als molle `molen', etten `eten' en (h)oppen `hopen' in fig. 2, met korte voile vocalen (o, e
en o) in lettergrepen die vanouds open waren . De klinkers in die woorden varieren naar
gelang de regio, als gevolg van belangrijke, oudere klankontwikkelingen in het Nedersaksisch . Door die to traceren kunnen we een belangrijk verband vinden tussen varieteiten
die aangrenzend zijn, die dus in verschillende gebieden `naast elkaar' worden gesproken .
Doordat de veranderingen zich niet of juist wel, eventueel zelfs in meer dan twee fawn
manifesteerden en zich, al naar gelang, locaal of regionaal hebben verbreid, kunnen we
de historische ontwikkeling en samenhang van de regionale en locale varieteiten uit
bun geografische verbreiding aflezen . Vanaf biz . 79 wordt dan ook zicht geboden op de
historische ontwikkelingen van de genoemde korte klinkers in open lettergreep, en op
de daaraan to verbinden regionale geleding en samenhang .
Tekenen zich dus regio's of wanneer we fase I kunnen herkennen in gebied I en fase II in
bet aangrenzende gebied II (enz .), dan komen daarmee niet alleen de historische relaties
tussen die varieteiten `naast elkaar' aan bet licht, maar vinden we bovendien de meest
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natuurlijke indelingsmogelijkheid van de varieteiten . De veranderingen zijn immers het
gevolg van natuurlijke taalontwikkelingen en de verschillen die op die manier ontstonden zijn dus ook natuurlijk en daardoor muximaal relevant als we willen indelen . De
natuurlijke verschillen `naast elkaar' in de huidige streektalen zijn dus to gebruiken als
links naar oudere structuren, die als het geheel van een taal zijn op to vatten . Niet alleen
de bijzondere woorden `met ster' uit de categorie `2 hoog', maar ook woorden met de
vocalen d en dii zoals in de onderste rij van fig . 2 (`1 hoog') kunnen op die wijze een
belangrijke rol spelen our de onderlinge samenhang van Centraal-Nedersaksische varieteiten vast to stellen en die varieteiten ten opzichte van elkaar of to bakenen . Dat gebeurt
nu eerst in 2 .2 .

De hunkers a, aa, d, da: - rehhing en verhoging als blijh van samenhang
De beschrijvingen van varieteiten uit de IJsseldelta en het binnenland van Salland laten de
vocalen a, aa, d en dd: steeds zien in een hele reeks gelijke of overeenkomstige woorden
(o .m . Bloemhoff-de Bruijn 1986,1994,1998 ; Van den Haar 1967, Gunnink 1908, Kloeke
1952, 1955, Shetter 1958, Spa 1996) . Entjes 1969, Kloeke 1955 : 32 en Bloemhoffde Bruijn 1986 ; 1998 fonder meer) getuigen en ook van dat dd en ook de a in toenemende
mate worden vervangen door as resp . a (of sours E) ; zie ook de bijdrage van Bloemhoffde Bruijn aan dit handboek. In vergelijking met onder meer het Zuid-Drents is het ontbreken van de d en dii in die laatste varieteit opvallend . Doet de Sallandse korte a zich in
het Ommens voor in o .m . dwas `dwars' en in het verkleinwoord bdllegie(n) `balletje' (bij
bet grondwoord balk), in bet naburige Drentse Ruinen en wij de omgeving treffen we deze
woorden aan in de vorm dwas resp . ballegien (Sassen 1953) . Ook taalgeografisch is en dus
op bet punt van beide klinkers een belangrijk verschil . Aan het woord ballegien kunnen
we trouwens ook zien dat umlaut in bet verkleinwoord in de Drentse regio ontbreekt en
dat is daar steeds zo, wat staat voor een belangrijke Sallands-Drentse tegenstelling .
Zoals gezegd kent Salland ook een hele rij woorden met een `heldere iid', zoals water
`water' en mall `meel' . In zuidelijk Zuidwest-Drenthe en in bet oostelijk daarvan gelegen
Drentse zandgebied zegt men echter water `water' en maal (zuidwestelijk in Drenthe)
resp . meel (zuidoostelijk) .
We kunnen nu een samenhang vermoeden doordat naast `d' in Salland in overeenkomstige Drentse woorden zich een a (of sours e) voordoet, en in plaats van de Sallandse
da een Drentse aa . Waar zich d dan wel a, en ook ad dan wel as voordoet kan duidelijk
worden door een taalkaart, zoals in fig . 3 (uit Entjes 1970b) . Het Overijsselse gebied met
de korte d blijkt in bet noorden to worden begrensd door een lijn van Vollenhove over
Zwartsluis, langs de rivier de Vecht naar de Drentse zuidoosthoek . Zuidelijk is en zo'n
grenslijn over Epe en Holten naar Neede . Entjes constateerde die al (1969 ; 1970b), en
hij zegt bovendien waargenomen to hebben dat de zuidelijke grens al Lang in noordelijke
richting in beweging is. Dat betekent dat in ten zuiden van die grens d in a veranderd is .
(Ook Heeroma 1963 rapporteerde al over de grenzen van bet d-gebied .)
De kaart in fig . 3 toont bet gebied met de korte vocaal d als lid van een klinkersysteem
van zeven korte vocalen . Het belang ervan is dat zich gemakkelijk een gebiedsgeleding
laat aflezen. Die is voor ons doel een heel belangrijke, omdat het zeven korte vocalen
tegelijk betreft, dus over de helft van de klinkers . Het betreft de korte vocalen in gelijke of
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overeenkomstige woorden, en zo wijzen die op een heel sterke samenhang . De varieteiten
in gebied II kennen over bet algemeen vanouds in gelijke woorden de a en ook de andere
korte vocalen die fig . 1 laat zien, maar in de gebieden met de aanduiding I ontbreekt de
d van dat systeem en treedt in plaats daarvan vaak de a op, in overeenkomstige woorden
dus . Ook kan de a marginaal aanwezig zijn, zoals in Stellingwerf in de vrouwennaam
Anne, waarmee onderscheid opvalt met de a in de mansnaam Anne . Ook voor t, d en s
is in het Stellingwerfs toch vaak een korte, d-achtige klank to horen, namelijk als in een
oudere taalfase een r aan deze medeklinkers voorafgegaan moet zijn, dus zoals in hatte
`hart', een woord dat ook in Ommen e .o . een d bevat .
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Flguur 3 . Gebted II: met de korte vocalen a en o, gebied I : met o zonder a, gebied III : zonder a en o
uit : EntJ'es 1970b) .
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In bet gebied van bet West-Veluws, dat is gebied III op de kaart, ontbreekt behalve de ii
trouwens ook de o . Daarmee sporen we en passant meteen een belangrijk klankverschil
op tussen overeenkomstige woorden op de West-Veluwe en die elders .
De ad uit bet systeem in fig . 1 treffen we aan - ook nu : voornamelijk in dezelfde woorden
- in ongeveer hetzelfde gebied als dat van de d, vgl . fig. 3 . We vinden dus ad volgens
verwachting in bet gebied van de IJsselstreek, in Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, op de
Noordoost-Veluwe en zelfs in Vollenhove . Nog wel treedt dd op in Hellendoorn (Nijen
Twilhaar 1990), echter niet in Rijssen en Enschede (Bezoen 1938) en weer wel in Vriezenveen en in bet Noordoost-Twents (Baader en Ribbert 1933-1939) . Maar noordelijk
van Hasselt en Zwartsluis treedt in Overijssel een ae op in plaats van dd . Dat gebeurt
in bet Stellingwerfs van Steenwijkerland (maar niet langs de oude Zuiderzeekust), van
de Drentse gemeente Westerveld benoorden de dorpen Havelte en Uffelte en ook in bet
naburige dorp Smilde e .o ., en in Stellingwerf zelf. In bet Zuidwest-Drents van Ruinen
en omgeving hoort men niet een ae of een da maar een aa .
Bij veel van de genoemde woorden valt aan to nemen dat een ii uit een a is voortgekomen c .q . dat de as uit een as is voortkwam . Zuidelijk van de d-lijn is de verandering
naar de getuigenis van Entjes andersom geweest en ook voor Ruinen en omgeving valt
dat aan to nemen . Dat de korte d inderdaad gemakkelijk tot a wordt blijkt bijv ook uit
bet Ommens : de d in hrange `binnenstebuiten' neigt naar de gewone a, en zo ook die
in jiimmer (Bloemhoff-de Bruijn 1998) . De a verandert overigens ook gemakkelijk in $ :
zo bestaat in bet Ommens det naast en ongetwijfeld uit ddt `dat' . Hezelfde det zit ook
in bet Zuidwest-Drents van Ruinen en omgeving, wat erop wijst dat daar eerder de d
ook aanwezig was . Ook Kampen kent det, maar heeft wel de d in bdllegien `balletje' . Een
eerdere d in Ruinen e .o . hoeft niet to verbazen, omdat we voor bet Drents daar ook de
eerdere uitspraken mdcil en stale moeten aannemen, waarover hierna meer . Het voert to
ver om de veranderingen van as in da resp . a in d en omgekeerd bier voor veel woorden
to bewijzen . Het is ook niet echt nodig om voor elk woord de richting van de verandering
to checken. Of een verandering nu van a(a) naar d(d) is gegaan of omgekeerd, bet is in
beide gevallen duidelijk dat er een nauwe samenhang is . Wel kan een wat nauwkeuriger
blik op enkele van de veranderingen die bier een rol spelen, nl . verhoging van da tot ae
en rekking van a in open lettergreep, bet beeld van samenhang tussen veel `overeenkomstige woorden' nog versterken .
Het eerste geval vormen de woorden die in bet Stellingwerfs een ae hebben en in de overeenkomstige Sallandse woorden een dd . Die ild is van nature geneigd to `verhogen', dus
van dd tot ae to worden, zoals alle lange vocalen die voor in de mond worden gevormd
de neiging hebben met een hogere tongstand to worden uitgesproken . De SallandsStellingwerfse samenhang bestaat er in dit geval dus in dat de eerdere `Sallandse' iid zich
in bet gebied van bet Stellingwerfs tot ae heeft ontwikkeld . Het is nog aannemelijker to
maken dat bet ooit ging om een dii zoals die in bet Sallands nog bestaat . In woorden als
`water' ed . ontstond een as door rekking van de oorspronkelijk korte a in dat woord . Vervolgens, of misschien daarbij al, trad verhoging tot de voorklinker ad op in bet Sallands
en ook in bet Stellingwerfs van Lang geleden . Daarna ontstond door verdere verhoging
een ae in bet Stellingwerfs, dus zoals in waeter `water' . Enkele woorden met een andere
oorsprong van de klinker ae, nl . de Stellingwerfse woorden mael en staele voor `meel'

KLANK- EN VORMLEER

75

en `steel', wijzen eveneens op zo'n `Sallandse basis' . Het Stellingwerfse mael kan alleen
een vervolg zijn op bet Sallandse mddl en dat kan alleen teruggaan op ouder mjdl(e), dat
door rekking en j-verlies veranderde tot mad! . Zo ook komt staele `steel' via de `Sallandse'
tussenfase stale' uit stjdlle. Een andere verklaring dan uit een korte ii van de ad resp . a e
in deze woorden is niet goed denkbaar. Ook een verklaring uit e niet, omdat mddl in dat
hypothetische geval zich niet zou hoeven voordoen, zeker niet in zo'n groot, aaneengesloten gebied . Omdat ook waeter (en vergelijkbare woorden) niet uit een vorm met e zal
komen, is een gezamenlijk Sallands-Stellingwerfs voorstadium met water uit water (met
gerekte a) en mddl (uit mjdl(e)) enz . bet meest aannemelijk . Beide `Sallandse' dd's, dus
uit de woordtypen water en mddl, verhoogden door een en dezelfde tendens . Die had
de ae tot gevolg in bet gehele gebied van bet Stellingwerfs, dus ook in Steenwijkerland,
de gemeente Westerveld en Smilde . Daarmee is een sterke samenhang gedemonstreerd
tussen Sallands en Stellingwerfs .
Uit dezelfde woordvoorbeelden laat zich samenhang met Zuid-Drenthe aannemelijk
maken . In Ruinen en wijde omgeving vinden we naast water, late `laat' enz . maal `meel'
en stale `steel' . De Sallandse heldere ad zal de grondslag geweest zijn van de as in die
woorden ; een as uit meel, steel ligt namelijk niet voor de hand . Het ontstaan van maal
uit mael is ook bepaald niet aannemelijk . We zouden dan ook andere woorden met een
[s :] in bet Ruinens (zoals daenhen `denken' en aeten `eten') moeten zien veranderen in
woorden met een a: en dat gebeurt niet . We zouden dan ook twee stappen in de ontwikkeling moeten aannemen : die van ae in ad en vervolgens die van ad in aa . Het ligt
veel meer voor de hand dat er maar van een verandering sprake was : die van da in aa .
Het Drents van Ruinen en omgeving toont dus een eigen vervolg op de Sallandse da
van mdal, stale en ook water e d . in de worm van een aa, een ontwikkeling tegengesteld
aan die in bet Stellingwerfs . Ter illustratie is bier als fig . 4 de fraaie kaart van mall/mael
en varianten uit Kloeke 1955 opgenomen . Ook oostelijk van Ruinen en omgeving zien
we nog maal in drie plaatselijke, Zuid-Drentse varieteiten, en bet Woordenboeh van de
Drentse Dialecten (Kocks 1996) noemt zelfs nog twee andere, oostelijker plaatsen met
maal . Dit alles suggereert dat maal zich eerder in heel Zuid-Drenthe voordeed . Hetzelfde
woordenboek demonstreert verder aa-vormen voor `steel' (uit stddl) niet alleen voor bet
zuiden maar zelfs ook voor bet midden en noorden van Drenthe . Dat wijst erop dat de
genoemde ontwikkelingen, althans in een aantal woorden, zich in heel Drenthe hebben
voorgedaan .
In dit verband kan ook de samenhang met bet zuidelijker gebied gemakkelijk worden
gedemonstreerd . Kloekes kaart (fig. 4) laat niet alleen zien hoe ver de vormen met gerekte
dil, ae (Stellingwerfs) en as uit dd (Ruinen en omgeving) zijn verbreid, maar ook hoe
zuidelijk en oostelijk de voorstadia mjill(le), mjel en mel (met wegval van bet j-element)
op grote schaal voorkomen . Deze vormen, en zo ook stjal(e) (bij staid `steel') enz . zijn een
vervolg op de zogeheten Westfaalse breking, zodat de verbreiding van dat verschijnsel nu
al aannemelijk is gemaakt ook voor Salland, de Oost-Veluwe, Drenthe en Stellingwerf .
Dat is zo omdat maal, staal enz . teruggaan op stadia met diftongen die door bet verschijnsel van breking ontstonden . De regionale verbreiding van dat historische fenomeen en
de erop volgende stadia illustreren dus, to oordelen aan de genoemde woorden een zeer
wijdverbreide samenhang ; voor meer over de Westfaalse breking zie blz . 84 e .v.
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Figuur 4. De spreidin g van West aals-Sallandse `meel'-vormen met laSe vocaal .
Toelichtin : Gearceerd : met maal Salland Noordoost-Veluwe maal in Zuidwest-Drenthe sours in
Salland, met ml in het Stellin ~'erfse ae-gebied, daar gesPeld als mael,; met meet ook op de oosteliJjke
Veluwe in delen van de Achterhoek en het rivierengebied met de oudste variant m>'al e in Vriezenveen
en daaruit uitstane vormen zonder j maar met e of a in Twente en noordeliJjk in de Achterhoek uit :
Kloeke 1955) .
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Waar in het huidige Sallands een verandering van ad naar as plaatsvindt moeten we
aannemen dat dat volgens een patroon is dat to vergelijken is met wat zich in Ruinen en
elders in Drenthe moet hebben afgespeeld . Het lijkt enerzijds een gewone, natuurlijke
verandering, maar dan is het er wel een die intussen, in een periode van meer dan vijftig
jaar, sterk mede wordt gestuurd door de invloed van het Nederlands, dit ook volgens
Kloeke (1952) en Entjes (1969) . Overigens constateerde Sassen begin jaren vijftig `in
omgekeerde richting' op de ae/aa-grens in Zuidwest-Drenthe een toename van ae-woorden bij jongeren (Sassen 1953 : 270) . Die verandering past in de natuurlijke tendens om
de klinkers as en da to verhogen .
Een geografisch nog veel verder strekkende samenhang biedt de rekking van de korte
a in oorspronkelijk open lettergreep op zichzelf . Dit proces heeft in sommige gebieden
- gevolgd door of gepaard gaand met verhoging - ad dan wel ae opgeleverd, volgens een
als natuurlijk bekend staand proces . De kaart in fig . 5 laat zien dat de gerekte a (weergegeven als d) over een zeer groot gebied voorkomt en dat men hem op grond van het
kaartbeeld Westfaals of Nedersaksisch zou kunnen noemen . De gebieden in aangrenzend
Duitsland met as (d) uit gerekte a die vervolgens niet samenvalt met de oude lange d =
ao sluiten in geografisch opzicht aan bij het Centraal-Nedersaksisch in Nederland . Het
noordelijke aangrenzende gebied met ao uit gerekte a die wel samenvalt met de vanouds
aanwezige ao uit d (dus zoals in jaor jaar', schaop `schaap') sluit naadloos aan bij NoordDrenthe en Groningen, waar de gerekte a eveneens tot ao is geworden en dus op dezelfde
manier met de al aanwezige ao is samengevallen als `over de grens' . Rekking van korte a
in open lettergreep heeft zich kennelijk voorgedaan in een aaneengesloten gebied van het
Nedersaksisch/Nederduits en de dialecten in het westen van Nederland . In die zin kunnen we van een samenhang over een zeer groot Nederduits-Nedersaksisch-Nederlands
gebied spreken, waarbij, getuige ook het kaartbeeld, niet een overwegende invloed van
het Nederlands hoeft to worden verondersteld . De op de rekking volgende verhogingen
tot dd, ae of tot ao vinden we in het Nederlands niet, maar in een groot deel van het Nedersaksische gebied wel, ook in een groot gebied van het Nedersaksisch/Nederduits over de
grens . Alle drie de verhogingen zijn resultaten van eigen ontwikkelingen die zich al in
de late middeleeuwen voordeden . Ze waren een vervolg op rekking in open lettergreep
of hingen daar in hun ontwikkeling nauw mee samen . Dat duidt eerder op een interne
samenhang dan op een sterke invloed of afhankelijkheid van `het Nederlands van toen' .
Het is goed daarop to wijzen, omdat men in de literatuur nogal eens een neiging bespeurt
om overeenkomsten met het Nederlands betrekkelijk snel uit invloed van `het Nederlands' to verklaren . Die is natuurlijk bepaald niet altijd onaannemelijk, maar men moet
toch zeker oog houden voor mogelijke autochtone ontwikkelingen . Zo zien we, als we
de kaart in fig . 6 bekijken met varianten van waehe ` woerd', waarin de lange vocaal het
rekkingsresultaat is van een eerdere, korte vocaal, dat de variant met de lange vocaal o .m .
op de Oost-Veluwe, en in grote delen van Overijssel en de Achterhoek voorkomt, en ook
in een grote Nederduitse regio tussen en rond Papenburg, Meppen en Osnabruck (Entjes
1969 : 39) . Dit terwijl er geen overeenkomstig woord met rekking uit het Nederlands van
het type `week' of `weke' invloed gehad kan hebben, eenvoudigweg omdat dat woord zich
niet voordeed . Er zijn veel meer gevallen van rekking in open lettergreep, zo blijkt bijV
uit Rakers (1993), die absoluut niet in de eerste plaats uit invloed van `het Nederlands'
verklaard hoeven to worden .
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Figuur 5: De spreiding van gerekte a en eventuele verhoging tot ao uit : Taubhen 1995) .

Toelichting: In bet noordeliJ'ke gebied in Nederland en Duitsiand hebben o .m . `water' en `haan' een
gerekte a-klank in de vorm van een ao . De ao komt daarnaast ook uit de oude lange d-klank wat ook
elders in bet Nedersaksisch bet geval is . Maar zuidwesteliJjk bleef er onderscheid : de gerekte a-klank is
er helder gebleven en viel niet samen met de ao uit a. In bet Nederlands en sommige West-Nederlandse
varieteiten worden beide klinkers op dezelfde manier, ni . als as uitgesProken . De rekking tot a in open
lettergreep heeft zich in alle gebieden voorgedaan, en is dus niet tYPisch `Nederlands' .

,

\\

KLANK- EN VORMLEER

79
(?) •••~ ~•
MilMUllf
\

•
• •

I \ `~,-

,,
D

• i--'_ .:.:'~_
•

•• .

•

:

•,

:

••••

,r•••• •
•
j. • ,
; •,
• ,; • • ,

0 ,•

••

•• • •••
••

•
•• • •'
•

•

I

••

•

• • .~
~ .• • . ~

.,•

0 Nfl

\l
.

I
1~ •

•~

• _5, •• ••

•

.
•

\\\
\

~SffNQO
•,,

0

0

-ee•
•
•V
U
A•.•
•~
®""110
S555
5Ns*LA® •
. • \ ••~•
r .
Eac~Ea
••r
.
, . •
•

•

oEluqucf

•

•• •
•.

0
UME°EM 0

•

0
°affu~E
c^ r•
®kLgR

A

4
r•
ei
...

•

A

.,
i . .

••• ,••••••, .•••,
,
.•
,

••••••,
•••••• • . ;.
.. •• . . .
.

1
•
., , • . . . . . . .

ENTERICH-WOERD
WEDIK
A wick
I we(di)k(a)
f week(a)
Figuur 6 : De verspreiding over grote Sebieden van wedik-varianten `woerd' , met lange vocaal door
rekking in weeke .
Toelichting: lees ook waeh e , week(e) ed . Dit laat zien dat dit snort rekking niet als gevolg van invloed
van het Nederlands hoeft to ziJjn ontstaan . Het Nederlands heeft dit woord niet en het westeliJjke sPreidingsgebied van weeke reikt even ver naar het westen als de andere vormen met lange ee ae uit de
korto diftongJfilial die weer bet vervolg is op een Westfaalse brekingsdiftong uit EntJjes 1969 zie ook
fi ur 7) .

Driedubbele samenhang : door rehhing en verhoging van e, o, o
Centraal en oostelijk in Salland, in Twente en in een groot deel van de Achterhoek worden
de woorden molle `molen', etten `eten' en (h)oppen `hopen' uitgesproken met een korte klinker, dus zoals de spelling suggereert (zie ook fig . 2) . Hetzelfde geldt voor een hele reeks
woorden van gelijksoortige bouw, zoals leppel `lepel', hotter `boter' en gotte'goot' . In die
regio's en in dat gegeven ligt de sleutel tot een hoofdoorzaak van de nauwe samenhang in
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bet Centrale Nedersaksisch . Op de kaart in fig. 7 gaat bet om gebied II en in vergelijking
daarmee om gebied I . Overeenkomstige woorden hebben in gebied I de lange vocalen e :,
o : en o:, dus zoals in aeten, gote, (h)aopen etc . De lange klinker in die woorden is bet gevolg
van een eigen proces van rekking in open lettergreep, dat wil zeggen van de eerdere korte
vocaal, zoals die volgens de kaart in bet oostelijke deel van Salland, in Twente, in enkele
zeer zuidelijke Drentse dorpen en in een groot deel van de Achterhoek nog aanwezig is .
In bet Nederlands zijn de voile vocalen in woorden als eten, lepel, hopen enz . niet alleen
Lang, maar ook `hoog', `nauw' . Westelijk en noordelijk in bet Centraal-Nedersaksische
gebied worden zulke woorden eveneens met ee en oo uitgesproken, zie gebied IV op de
kaart . Het gaat dan niet om tweeklankachtige klinkers, maar om duidelijke eenklanken
oftewel monoftongen . In bet noorden van Drenthe, in Groningen en op de westelijke
Veluwe gaat bet daarentegen wel om diftongische klanken .
Om meer dan een reden kunnen we deze westelijk-Nedersaksische ee en oo als bet
resultaat van een autochtone ontwikkeling uit ae en ao zien, wat weer op een interne
Nedersaksische samenhang wijst :
(1) Juist ooh ver westelijh in gebied I, fig . 7 zien dat we in aeten, (h)aopen ed . wel gerekte
vocalen in open lettergreep tegenkomen . Toch hebben die vocalen niet de hoogtegraad
van de vocalen in de Nederlandse equivalenten ; dit terwijl deze varieteiten niet zo ver van
westelijk Nederland verwijderd zijn dan die in Stellingwerf, centraal en noordelijk Drenthe en gebied III in fig . 7 . Dat zijn gebieden die wel de hoogste vocalen ee en oo hebben .
Fi ur 7 : Verspreiding van
rekking in open
letterSre ep
Sebied I van
de korte vocalen die via de
tussenstap van
korte di tongen
hun oorsprong
in West aalse
brekingsdi tong en hebben nu
nog oosteliJ'k in
gebied II aanwezi
I = eten
ote• II = etten
g
,
Sotte • III en IV =
eten, g eute uit:
EntJes 1969) .
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In gebied I zou, als we westelijke invloed als waarschijnlijk veronderstellen, invloed die
tot verhoging leidt bet meest voor de hand liggen . Maar verder van bet westen gelegen
gebieden laten dus juist wel de `hoogste vocalen' zien, wat op eigen ontwikkeling duidt .
Zo ook worden ver van bet westen in de zuidoostelijke Achterhoek woorden als aeten en
laepel uitgesproken, dus zoals in gebied I op de kaart (fig . 7) . Dat Achterhoekse gebied ligt
vanuit westelijk gezichtspunt `achter' bet etten- en leppel-gebied en moet dus als minder
vatbaar voor invloed van rekking uit bet westen worden beschouwd (zie fig . 8) .
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Figuur 8 : VersPreiding van rehhing in open lettergreep van horse vocalen die restant en ziJn van horse
di tongen uit West aalse brehingsd't tongen i .h .b . to het Gelderse nvierengebled en togen de Dultse grens
= horse e • ee = lange ee uit Broehhu y sen 1950 .
(2) Westelijke invloed zou in gebied I mogelijk alleen in de rekking zelf kunnen zitten
en niet in verhoging, maar erg aannemelijk lijkt dat niet . Bewuste overname zou immers
in gebied I ook veel woorden met verhoogde vocalen laten zien, en dat is, afgezien van
plaatsen met mogelijke `mengsituaties' zoals Zwolle, niet bet geval .
(3) Naast woorden met eu uit O( :), zoals meule `molen' en geute `goot', vinden we in gebied
IV geen woorden uit bet Nederlands die als voorbeeld kunnen dienen om mole tot de
volgende fase mettle to maken en gote tot geute . Die redenering kan ook gehouden worden
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voor de ee die vermoedelijk uit ae komt in een Drents woord als deel `omlaag', dat in
Stellingwerf, Westerveld en Smilde als daele worth uitgesproken en in bet grootste deel
van overig Zuid-Drenthe niet alleen als deel of dele maar ook als daal of dale . Zo ook wat
de ee in wehe `woerd' betreft : dat woord heeft in bet Stellingwerfs en Drents en een deel
van Overijssel (zie fig . 6) een ee die door rekking en verhoging uit een s of d ontstaan is,
terwijl dit woord niet in bet Nederlands voorkomt .
(4) Woorden als laeven `leven' en aover `over' bevatten gerekte vocalen die laag zijn doordat
ze teruggaan op een korte, lage vocaal (d resp . o), terwijl men voor bet Nederlands moet
aannemen dat in deze woorden hoge vocalen gerekt zijn, nl . i resp . o ; de laatste vocaal
gaat terug op een [u] . De korte, lage ii resp . d zijn alleen verklaarbaar uit andere ontwikkelingen dan die in bet Nederlands - nl . uit Westfaalse breking, zie blz . 84 e .v. - zodat
voor de rehhing van de korte vocalen die tot laeven, aover enz . niet zomaar bet Nederlands
ter verklaring aangenomen kan worden . Daar komt bij dat rekking als productief proces
in de periode van bet (westelijke) Middelnederlands al tot stilstand gekomen was . Nogal
wat meervoudsvormen anders dan met a in open lettergreep vertonen Been rekking, terwijl dat in bet Nederlands wel bet geval is, vgl . bijv. Stellingwerfs en Zuidwest-Drents slot
- slotten, schip - schippen . Ook dat kan erop wijzen dat rekking in open lettergreep in bet
Nedersaksisch plaats heeft gevonden niet vooral afhankelijk van 'bet Nederlands' .
(5) Als we naar de regionale verschillen in Twente kijken, dan zien we dat daar overeenkomstige woorden voorkomen met een korte vocaal in bet ene, en een lange vocaal
in bet andere gebied of zelfs een lange, verhoogde vocaal in nog een ander gebied ; dat
alles wijst op autochtone ontwikkelingen, vgl . ook blz . 84 e .v. Datzelfde zien we in
vergelijkbare zin in westelijke gebieden met in gebied I (fig . 7) de lange, niet-hoogste
vocalen ae, ao en oo tegenover o .m . centraal en oostelijk Salland (gebied II) met korte
vocalen in overeenkomstige woorden en nog hogere vocalen helemaal in bet westen en
bet Stellingwerfs van Steenwijkerland (gebied IV) . Ook in Noord-Nederduitse en Noordoost-Nederduitse varieteiten zien we gerekte, open vocalen als vervolg op korte, en ook
daar zien we in sommige dialecten gesloten varianten door verdere ontwikkeling (Teepe,
Niebaum en Schophaus 1983 : 141) . Zelfs op de West-Veluwe vinden we voorbeelden
van woorden met een ee die verhoogd is uit ae, zoals negel uit naegel `nagel) (v gl . d e kaart
in Scholtmeijer 2006 : 62), zonder dat bier Nederlands/westelijk `nagel' van invloed kan
zijn geweest . Hetzelfde geldt voor geut(e) `goot' op de gehele Veluwe, in vergelijking
met gote in een aantal plaatsen op de Oost-Veluwe ( vgl . de kaart in Scholtmeijer 2005 :
290) . (Een bekend geval van veronderstelde Hollandse invloed, nl . de vervanging van
`oe' door `uu' in woorden als huus `huffs', bekend als Kloekes expansietheorie, kan bier
alleen aangestipt worden . Van Reenen 2006 biedt die theorie steun ; Postma 2007 wijst
de veronderstelde `Hollandse' aard af. Het alternatief: een autochtone ontwikkeling is
nog onderbelicht gebleven, maar zie bijv . Goeman 1994) .
Maar als nu de rekking en verhoging niet veroorzaakt werden door `Nederlandse' invloed
uit het westen, hoe valt ze dan to verklaren? De interne oorzaak is gelegen in enkele
natuurlijke klankveranderingen die zich manifesteren in een beperkt aantal klinkers
die zich voordoen in een grote groep woorden . Natuurlijke klankveranderingen zijn die
welke zich in welke menselijke taal ook gemakkelijk voordoen . Het gaat in ons geval
om rekking in open lettergreep, en de verhoging die daarop volgt of er eventueel mee
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samengaat . Rekking in open lettergreep en verhoging van lange vocalen zijn verschijnselen die zich spontaan voordoen in menselijke taal, en daarmee heten ze natuurlijke
klankveranderingen .
De samenhang tussen bet taalsysteem met eten enz . en dat met etten enz . bestaat erin
dat in bet ene gebied wel rekking in open lettergreep heeft plaatsgevonden en in bet
andere niet . Daarbij valt op dat de woorden met rekking voor v, z, g en (weggevallen)
d oostelijk in een grater gebied voorkomen ; dat dan is logisch : rekking treedt nl . in die
omstandigheid in bet algemeen eerder en meer op . In hetzelfde Nedersaksische systeem
heeft rekking in open lettergreep vooral westelijk en noardelijk z'n beslag gekregen .
Daarna of eventueel daarbij vond tevens verhoging plaats, oostelijk gebeurde dat in een
groot gebied niet . We kunnen voor die samenhang bet bewijs nog versterken . Het meest
westelijk in Salland, dat wil zeggen westelijk van Zwolle en ook noordwestelijk van bet
Zwartewater, vinden we in plaats van aeten, gote, paote enz . meestal eten, geute en pote,
met de lange monoftongen ee, eu en oo. In dit gebied moet dus een verdere verhoging
plaats hebben gevonden van de lange klinkers, er moet een eerdere fase met ae, ao en
0o geweest zijn . Het voorstadium met ae, ao en oo blijkt uit oude geschreven vormen
die Kloeke indertijd aantrof voor dat gebied, met name voor Kampen e .o ., zoals laeven
`leven' (Kloeke 1952), dat nu in Kampen met monoftongische ee wordt uitgesproken .
Daarnaast lezen we in middeleeuwse teksten uit Genemuiden o .m . aver `over' en haven
`boven' (Heutink 2005), terwijl men in die woorden nu een oo zegt . De vermoedelijke
middeleeuwse ao-uitspraak wordt in deze teksten door a gerepresenteerd ; was er een
00 bedoeld dan was die ook geschreven in deze woorden, omdat die klinker in andere
woorden in deze teksten steeds `herkenbaar' als oo wordt weergegeven . Het zal bij aver
enz . niet direct gaan om uit de Hanzetaal overgenomen woordbeelden, omdat andere
woordbeeldtypen ook niet overgenomen lijken, en bovendien is er op gewezen dat de
middeleeuwse ontwikkeling van bet geschreven `Westfaals' door de tijd been meer en
meer plaatsvond op basis van plaatselijke gewoonten, ook in een belangrijke stad als
Munster (Peters 1995) .We kunnen bij geschreven Genemuidens aver enz . gerust denken
aan de invloed van de plaatselijke uitspraak . Het is vanuit de Hanze-traditie goed in to
zien dat in oostelijke teksten a of as werd gebruikt voor ao-klanken . Als die klanken nl .
een (historisch) gerekte a of een oude, lange a betreffen (historisch de e'), dan werd er
in bet Middelnederduits een a(a) geschreven, aldus Lasch (1974 : 64) . De gerekte o in
aover klonk als de oude, lange a die overal in bet Nedersaksisch als ao klonk, en kon in
bet Genemuidens dus gemakkelijk als a(a) worden weergegeven, eerder dan als oa In
onze tijd wordt een woord als aover nog steeds gezegd in gebied I op de kaart van fig. 7,
onder meer ook in de provincienaam Aoveriessel ` OverijsseP .
Verder vormen woarden als paote `poot' met gerekte o, in de varieteiten van Vollenhove
en wijde omgeving, in gebied N dus, nog steeds een relict . Westelijk en noordelijk van
gebied I op de kaart van fig . 7 wordt in onze tijd nog steeds gebruik gemaakt van de tot
ae gerekte e in een aantal relictwoorden, zonder verhoging van die klinker . Zo is in bet
huidige Stellingwerfs staele ` steel' nog steeds een veel gebruikt woord naast stele (met
verhoging), waarnaast in bet Drents, met verder verlaagde klinker : staal/stale, ook zonder
verhoging . Zo ook komt in bet Stellingwerfs van Oost- en West-Stellingwerf naast wehe
`woerd' de oudere variant met lagere klinker waeh voor, en in bet Stellingwerfs van Steenwijkerland, eveneens in gebied IV dus, kept men nog een ruim gebruik met de oudere,
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lagere klinker in de variant waehe . Maar daarnaast zegt men er al wel eten, regen enz ., en
niet (meer) aeten, raegen . In al de gevallen van bet type waehe/waeh en staele/stale/staal
gaat het om woorden met een voorstadium met korte it of E en betreft bet dus relictwoorden met gerekte vocalen die niet `hoog' geworden zijn . Zulke woorden bevestigen de
samenhang tussen de gebieden met rekking maar zonder verhoging en die met rekking
en verhoging . Lang geleden dus moeten de overeenkomstige woorden in gebied I een
korte vocaal hebben gehad, vervolgens kregen ze een gerekte vocaal, terwijl, afgezien
van relicten van bet hierboven genoemde type, in gebied III en IV de overeenkomstige
woorden door een proces van verhoging een hoge, gerekte vocaal kregen . Andersom is
dit alles niet zo . We vinden dus oostelijk, in gebied I en II Been `relicten' van bet type eten
in bet etten-gebied, en in bet gebied met ovver geen relict over etc . Dat valt ook niet to
verwachten : de historische ontwikkeling was in tegenovergestelde richting . Wel vinden
we, en dat was wel to verwachten, in gebied I relictwoorden met de korte variant van
de klinker.

Westfaalse brehing en veelvoudige samenhang in het Twents
De gebieden met korte klinkers in etten `eten', leppel `lepel', hoppen `hopen', gotte `goot'
ed . vinden we niet alleen centraal en oostelijk in Salland, maar ook in Twente en de
Achterhoek . Ze zetten zich tot ver in bet aangrenzende Duitsland voort . Illustratief is
bijv. Kloekes kaart van leppel (fig . 9) . Van groot belang is dat de korte klinkers in woorden als de genoemde niet rechtstreeks teruggaan op overeenkomstige korte klinkers in
bet gemeenschappelijke Westgermaanse voorstadium . Ze doen dat als bet ware met een
omweg, namelijk doordat ze bet resultaat zijn van de zogeheten Westfaalse breking. Dat
is een bepaalde verandering van korte klinkers in open lettergreep en daarmee samenhangende bijzonderheden . De werking van dat proces en de gevolgen zijn verstrekkend
geweest voor bet Nedersaksisch in Nederland en ook voor bet Nedersaksisch/Nederduits
in aangrenzende Duitse gebieden.
Een waaier van samenhangende verschijnselen is tot op de dag van vandaag bet waarneembare gevolg en verraadt een duidelijke samenhang in geleding van de Nedersaksische
varieteiten in Twente, Salland, de Achterhoek en elders . Aan de hand van woordmateriaal
als etten, hoppen enz . wordt eerst getoond hoe er een nauw verband bestaat tussen de
varieteiten binnen Twente en hoe die voortvloeit uit de Westfaalse breking . De uitweiding
die dat vraagt verdient zichzelf terug, want bet verband met en binnen de varieteiten
van de andere Centraal-Nedersaksische regio's wordt er in bet vervolg alleen maar aannemelijker door .
De intern-Twentse samenhang bestaat vooral uit diversifierende gevolgen van de Westfaalse breking . Een groep korte vocalen in een aantal al genoemde en in nog to noemen
woorden gaat terug op brekingsdiftongen, tweeklanken die berusten op breking . Breking
houdt bier in dat een korte, voile vocaal een sjwa-achtige naslag krijgt en daarbij gerekt
wordt . Het gaat om een spontane verandering, waarbij een tweeklank ontstaat die dus als
laatste element de doffe klinker [a] heeft . Deze [a] kan vervolgens in de heldere, lagere
voorklinker [a] of eventueel [e] veranderen als de voorafgaande klinker een voorklinker
is ([ii , [E] enz .), waarbij die voorklinker verandert in de halfvocaal [j ] . Maar na een achter-
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Figuur 9: De verbreiding van leppel en varianten met korte vocaal uit een korte di tong die voortkwam
uit Kloeke 1965) .
uit een West aalse brekingsdi ton

klinker ([o], [o], [u]) ontstaat uit de sjwa de achterklinker [a], waarbij de voorafgaande
achterklinker tot [w] wordt . De tweeklanken die uit de brekingsdiftongen resulteren (jd,
jo, wa met name) worden wel aangeduid als korte diftongeri . De ontwikkeling van die
diftongen is er dus een op grond van korte vocalen in bet Oudsaksisch, die toen in open
lettergreep stonden . De ontwikkeling van die brekingsdiftongen tot korte diftongen en
bet vervolg erop hebben aan bet Nedersaksisch een karakteristieke kleur gegeven, wat
vooral nog to zien is aan de varieteiten van bet Centraal-Nedersaksisch . In bet Twents en
Achterhoeks zijn de bijzonderheden nu nog bet opvallendst .
In bet Twents van de laatste honderdvijftig jaar zijn een aantal historische stadia to herkennen . Die kunnen we aflezen uit verschillende klanksituaties ; die weerspiegelen zich
als eigen subregio's in Twente, dus als verschillende dialectgebieden . Deze reflexen van
historische stadia worden hierna getoond, en bet genetische verband tussen de varieteiten in die gebieden worth daarbij aannemelijk gemaakt .
De brekingsdiftongen, de korte diftongen die emit voortkwamen en de vervolgen daar
weer op reflecteren verschillende fasen . Ze blijken mede afhankelijk to zijn van de erop
volgende medeklinkers . De brekingsdiftongen manifesteren zich in bet huidige Twents
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Toelichting fig. 10: Voor het Centraal-Nedersaksisch zijn criteria gebruikt als hiema worden genoemd.
Het Centraal-Sallands en het Oost-Sallands onderscheiden zich van het Twents door de afwezigheid
van brekingsdiftongen, van korte diftongen en van extra lage korte vocalen daaruit, alsmede door een
gerekte klinker in 'meel' (zie ook fig. 4). Beide varieteiten klinken 'Westfaals' door gerekte vocalen die
lager zijn dan de oorspronkelijk korte klinker in open lettergreep, en wel in woorden als laeven 'leven',
aover 'over' en baoge 'boog'. Oostelijk Sallands heeft op Twentse wijze nog etten 'eten', gotte 'goot' enz.,
maar het Centraal-Sallands heeft gerekte varianten in deze woorden: aeten, gate enz. Het West-Sallands
kent zulke lage, lange vocalen uit breking aIleen nog als relicten; zowel ae, ao als 00 zijn hier verhoogd
tot ee, 00 en eu. Bovendien treedt het eenheidsmeervoud met -en hier op en niet -to Hetzelfde geldt voor
het Stellingwerfs, dat naar het noorden toe minder relicten kent. De Sallandse ciii is er ae geworden, net
als in het Drents-Stellingwerfs. Dat kent het eenheidsmeervoud op -t en nog enkele 'Drentse' eigenschappen. Het Drents-Sallands heeft nog aeten enz., en ontwikkelde o.m. aa uit aa in bijv. maal 'meel' en a
of e uit a, zoals in det 'dat'. De afwezigheid van a onderscheidt het Drents-Sallands van het CentraalSallands en het onderscheidt zich, samen het Centraal-Sallands, door aeten enz. van het Oost-Sallands
en Twents. De Sallandse varieteiten en het Twents hebben wel umlaut bij verkleinwoordvorming, de
Drentse op twee dorpen na niet. Het (kem-)Drents heeft hoge vocalen in eten enz., in tegenstelling met
het Sallands-Drents. Het Oost-Veluws-Sallands onderscheidt zich van het Sallands aan de oostkant
van de lJssel doordat in de tegenwoordige tijd het eenheidsmeervoud -t (dat is ook de uitgang in de 2e
pers. enkelv.) op z'n retour is; we zien soms de zogeheten nul-uitgang optreden, soms -en. In sommige
plaatsen vallen vormen als (wij, jullie, zij) zek '(. .. ) zeggen' en (wij, jullie, zij) lik '(. .. ) liggen' op, met k uit
de plofklankg. In vergelijking met Salland zien we in een aantal noordoostelijke plaatsen een opvallend
sterke aanwezigheid van a en aa. Het Twents laat zich indelen in Noordoost-Twents met alleen korte
klinkers in oorspronkelijk open lettergreep, Zuidoost-Twents met nog bewaarde brekingsdiftongen en
West-Twents met door verhoging ontstane ee, 00, .,., o.m. in 'ezel', 'vogel', 'beugel', vocalen die soms
van wat opener kwaliteit zijn dan bijv. in het naburige Sallands. Op een vergelijkbare wijze kan ook
het Achterhoeks opgedeeld worden, en wel in een centraal deel en in meer Sallands klinkende delen
langs de lJssel en oostelijk tegen de landsgrens (nl. als gevolg van meer gerekte, lage vocalen dan in het
Centraal-Achterhoeks). Het Achterhoeks heeft, anders dan het Twents, geen a. Het Noordelijk Nedersaksisch heeft ao i.p.v. 'heldere aa' in bijv. waoter, en laat zich indelen in Midden-Drents met lange, nauwe
diftongen in bijv. leeiJ'lief' of zelfs leef (maar de wijde diftong van lei[ ontbreekt er), in Noord-Drents
met in overeenkomstige woorden wijdere diftongen, Vgl. lei[ 'lief', of zelfs met de wijdste diftong, vgl.
lai[, en in het Gronings, dat diftongen kent met aIleen de wijdste openingsgraad, dus zoals in lai['lief',
bouk 'boek' en gruin 'groen', wat ook 'Veenkoloniaals' is. Het Zuidoostelijk Veen-Drents heeft o.m. leif
en kent niet de a in darp 'dorp' van het Kem-Drents. Binnen de provincie Groningen kan met name
het westelijk Westerkwartiers als een aparte varieteit worden aangewezen: het kent geen diftongering
in overeenkomstige woorden en heeft olt in een reeks woorden van het type zolt, i.p.v. aolt zoals in het
grootste deel van Groningen (zie ook fig. 13). Oostelijk is er nog het Westerwolds, met eenheids -t voor
het hele werkwoordsmeervoud en eveneens met zolt 'zout' e.d. Het West-Veluws kenmerkt zich o.m.
door eten i.p.v. aeten enz., door out i.p.v. olt in bijv. 'zout' (zie zie ook fig. 13), de afwezigheid van 0 (zie
ook fig. 3), de afwezigheid van klinkerwisseling in de 3de pers. tegenw. tijd enk., door het eenheidsmeervoud op -en en door autochtone verhoging van ae in naegel tot negel 'nagel'.
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wanneer de erop volgende medeklinker v, z, g of d is (die eventueel eerder weggevallen kan zijn) . Een belangrijke groep brekingsdiftongen wordt gevortnd door de lange,
centrerende diftongen i :e, u:e en y :e, zoals in `ezel', `vogel' en `beugel' . Ze doen zich voor
in een zuidoostelijk Twents gebied, dat naar het noordwesten doorloopt en dat ook
Vriezenveen omvat (zie ook de kaart in fig . 10) . In noordoostelijk Twente daarentegen
klinken deze diftongen niet meer, maar doet zich al de derde vervolgfase op die situatie
voor. Men spreekt de genoemde woorden er namelijk uit als ezzel, voggel en buggel . Ze
bevatten korte vocalen die niet de oorspronkelijke zijn, maar het vervolg op de korte
tweeklanken ja, wa en jo. Die eerste fase volgde op de nude situatie met de brekingsdiftongen i :e, u :e en y:e . Na de eerste fase viel bet eerste segment j of w weg, zodat a, a en
o resteerden . De e, o en u in ezzel, voggel en buggel tonen de derde fase : ze komen voort
uit de genoemde a, a en o, en wel door `verhoging' . Die e, o en u werden dus in eerste
instantie met een grotere openingsgraad uitgesproken dan hun `gewone tegenhangers',
al zijn ze daar vervolgens vaak mee samen gevallen, net als in de rest van Twente . Toch
werden en worden nog steeds hier en daar de `extra wijde klinkers' in woorden met eerdere brekingsdiftongen gehoord . Het zich voordoen van die klinkers vormt een bewijs
voor bet ontstaan uit een eerdere, korte diftong . In zo'n korte diftong is er een zo groot
mogelijk verschil in hoogtestand van de tong tussen j of w en de volgende korte vocaal,
wat kennelijk een natuurlijke vereiste of althans tendens is . Alternatieve oorzaken voor
het bestaan van de korte, lage klinkers uit korte diftongen zijn niet aanwijsbaar . Van bet
bestaan van de extra wijde korte vocalen uit een korte diftong getuigen flunk wat auteurs
(zie ook hierna) .
De Twentse korte diftongen zijn nog in levend gebruik in woorden als jdtten `eten',
hwahhen `koken' en hjohhen `keuken', maar alleen in bet bijzondere Twents van de plaats
Vriezenveen, vergelijk ook bet materiaal in fig . 11, onderste schema . (Vriezenveense
breking voor r-clusters in gesloten lettergreep is genegeerd ; vgl . Entjes 1970 : 242 e .v)
In geval van de woordtypen `ezel', `vogel' en `beugel' (idem, bovenste schema) heeft bet
Vriezenveens de brekingsdiftongen i:e, u:e en y:e net als bet andere Zuidoost-Twents nog
niet omgezet in jd, wa en jo, zodat we ook bet vervolg met alleen lage, korte vocalen in
deze woorden niet bespeuren . Het Noordoost-Twents heeft dat in dit type woorden al
wel gedaan, en daarmee is dat Twents dus drie fasen verder dan bet Vriezenveens en bet
andere Zuidoost-Twents, vgl . ook fig . 11, kolom Ia, Ib . Uit bet onderste schema in fig . 11
blijkt dat heel Twente een uit korte brekingsdiftongen voortkomende korte klinker kent,
maar in die gevallen gaat bet om klankontwikkelingen anders dan voor de medeklinkers
g, v, z en (evt . uitgevallen) d . De achtereenvolgende fasen na de `Westfaalse diftongen',
dus die met korte diftongen en vervolgens die zonder de eerste elementen w en j zijn in
die context al verleden tijd, en de zeer wijde korte klinker treffen we slechts nog of en
toe aan .
Nu kan men zich natuurlijk afvragen of de stadia met jd, wa en jo zich werkelijk ooit in
Twente, buiten Vriezenveen om, hebben voorgedaan . Diverse waarnemingen en aanwijzingen bevestigen dat dat inderdaad wel zo geweest is . De Duitse dialectoloog Arnold
Rakers gaf aan de korte diftongen omstreeks 1930 nog in mime mate hebben gehoord in
bet gebied van Twente buiten Vriezenveen . (Ze worden wel `stijgend' genoemd omdat ii,
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a of o bet meest klinkerachtig zijn, nl . in vergelijking met j, w) . Entjes (1969 : 52) plaatst
bier wel een vraagteken bij, omdat Bezoen, een oudere onderzoeker van bet Twents, er
geen melding van heeft gemaakt en omdat Entjes zelf in een bron van 1840 al woorden
geschreven zag met een korte klinker zonder voorafgaande w of j . Zulke korte klinkers
kunnen echter op zichzelf al als een bewijs worden opgevat, zo redeneert Entjes . Hier en
daar worden ze nog steeds uitgesproken met een lagere tongstand dan `gewoon', en dat
kan alleen als een korte diftong de direct voorafgaande fase is . Voor Noostoost-Twente
nam Entjes zelf duidelijke gevallen van (extra) verlaagde korte klinkers waar (vgl . o .a .
Entjes 1969 : 43, 1972b), en ook anderen getuigden van dat snort Twentse klinkers, zoals
Baader en Rippert (1933-1939), Bezoen (1938) en Rakers (1993 : hoofdstuk 9) . Zo ook
signaleerde Heeroma (1963, 1971 en elders) al verlaagde klinkers in de varieteit van
Winterswijk in de Achterhoek, klinkers dus die ook daar, net als de Twentse, alleen als
het verlaagde tweede deel van een korte diftong uit een eerdere brekingsdiftong kunnen
worden begrepen . Entjes kwam bovendien in zijn bron uit 1840 de variant batter `boter'
tegen naast `hedendaags' hotter en dus niet meer bwatter, en naast hopper `koper' las hij
happer en dus niet meer hwapper . Maar de gesignaleerde a is niet alleen een korte klinker,
maar ook een lage . Die kan in dit snort woorden niet teruggaan op een oudere, korte a,
want die ontbrak in voorstadia van `boter', `koper' . De korte, lage vocaal a is alleen to
verklaren als rest van wa, dus zoals in de veronderstelde hwapper `koper', een vorm die
nog wel in Vriezenveen voorkomt .
Nadat Oudsaksisch hopper dus in een voorstadium van bet Twents door Westfaalse breking hu: aper was geworden, moet de brekingsdiftong u : a zich hebben ontwikkeld tot wa,
waarna bet eerste element w is afgevallen . Net als bij de ontwikkeling hu:aper > hwapper
> happer moeten ook bij `boter' en ook bij `eten' en `lepel' e nz . in de hele Twentse regio
uitspraakvarianten als bwatter, jdtten `eten' en ljappel `lepel' hebben bestaan, steeds dus
met een extra verlaagde klinker die hoort bij bet karakter van een korte diftong . Fig .
91aat zien hoe groot bet gebied met ja/ia nog is over de Duitse grens . Parallel met bet
verlies van w in batter en happer heeft ook bet verlies van j als eerste deel van een korte
tweeklank woorden als dtten en ldppel tot gevolg gehad . Dat zijn varianten die in Twente
door meerdere dialectologen werden waargenomen . De d daarin werd naderhand op
grote schaal vervangen door de hogere vocaal e, zoals ook de andere, extra lage vocalen
in mime mate samenvielen met de gradueel hogere vocaal . Zo meldt Entjes (1969) nog
dtten uit de omgeving van Enschede, dat zelf als `volgende uitspraak' dan inmiddels al
etten kent .
Hoewel de korte, stijgende diftongen sterk opvallen en zo bet Vriezenveens z'n `Westfaalse' kleur geven, vinden we dus in ander Twents `resten' hiervan in etten/dtten enz .
die een stuk minder de aandacht trekken . Verder tonen de brekingsdiftongen als in
iiezel `ezel', vu:egel `vogel'en by:egel `beugel' juist de oudste Westfaalse situatie . Ze komen
voor in bet Zuidoost-Twentse gebied, dat uiteraard uitgestrekter is dan een enkel dorp
Vriezenveen, vgl . kolom Ia, b in figuur 11, bovenste schema . Nu zien we in datzelfde
schema ook nog andere dan de tot nu toe genoemde brekingsdiftongen, o .m . in laeeven,
ho :ezen en st~ :efhen, kolom Ia . Het betreft woorden met andere oorspronkelijk korte
klinkers dan iiezel enz ., vgl . ook de meest linkse kolom . De desbetreffende woorden
bevatten in bet Vriezenveens de diftongen jiid, waa en wad, die voor v, z enz . optreden;
ze zijn extra laag en bovendien lang . Vriezenveen is met dit type diftongen een fase
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verder dan de rest van gebied I, met aee, o :e en ~:e in overeenkomstige woorden . De
tweeklanken in laeeven `leven', ho :ezen `kousen'en stq :efhen `stoofje' in Zuidoost-Twente
zijn de voorlopers van Vriezenveens jdd, waa en wad . Het noordoostelijke Twents, vgl.
fig . 11 bovenste schema, kolom ha wont hier in overeenkomstige woorden een korte,
lage vocaal uit een korte tweeklank ; rekking manifesteert zich bier niet . Het zuidwesten
(kolom III) en Enschede (lib) laten een klinker zien die het rekkingsprodukt van de korte
vocaal uit een eerdere korte diftong zal zijn, dus in woorden als laewen `leven', haozen
`kousen' en stoofhen `stoofje' .
Dat moet wel zo zijn, onder meer omdat de ao in haozen zich moeilijk anders laat verklaren ; oorspronkelijk gaat het namelijk om een hogere o-klank. In het Zuidwest-Twentse
gebied en Enschede treffen we dus voor g, v enz . gerekte varianten aan van de korte vocalen die zijn ontstaan uit korte brekingsdiftongen, dus in genoemde woorden als laewen
`leven', haozen `kousen' en stoof hen `stoofj e' . Daarnaast kent Zuidwest-Twente ezel, gevel en
vogel, waarin rekking gevolgd moet zijn door verhoging, of rekking trad op in samenhang
met verhoging . Zulke vocalen hebben in dat gebied sours `een ietwat opener kwaliteit',
aldus Entjes (1972b) . Ook dit gebied had niet Lang geleden korte vocalen (anders dan
voor v, g enz .), die meer open zijn dan hun gewone tegenhangers . Dat wijst erop dat ook
bier eerder, net als in het noordoosten, korte diftongen bestonden .
Net zoals in het noordoosten heeft men ook in het zuidoostelijke Twents `vocaalresten'
uit korte diftongen, maar nu alleen voor medeklinkers anders dan g, v, z en eventueel
uitgevallen d enz . Men zegt er dus etten/dtten `eten', hohhen `koken' en hrvhhen `keuken' met
korte vocalen, vgl . fig . 11, onderste schema . Dat blijkt ook het geval to zijn in ZuidwestTwente (zie o .m . ook Entjes 1972a, b ; Baader en Rippert 1933-1939) . Als vervolg op de
korte diftongen werden eerst en worden sours nu nog wel korte vocalen met een zeer
lage tongstand gebruikt ; we zien dan ook in het onderste schema van fig . 11 bepaalde
overeenkomstige woorden met a zowel wel e, en met o dan wel o .
Klankkleur, lengte en verspreiding over woorden en regio van vocalen die teruggaan op
oorspronkelijk korte vocalen in open lettergreep laten zien hoe verschillende klanken in
overeenkomstige woorden van elkaar zijn afgeleid, en wel volgens een patroon waaruit
zich, zoals gezegd, duidelijk een aantal stadia laten herkennen . Het Twentse geheel van
verschillende ontwikkelingsfasen die elk gebonden zijn aan gebieden vormt het bewijs
van een oude samenhang en biedt een adequate indelingsmogelijkheid, zoals overigens
ook al gesuggereerd werd door Entjes (1972b) . Fase I oftewel het oudste Twents met de
bijzondere variant van Vriezenveen vomit een hoofdvarieteit ( vgl . de kolommen Ia, b) .
Noordoostelijk zien we het resultaat van vernieuwingen : fase II . Het Twents worth in het
noordoosten uitsluitend door korte vokalen uit korte diftongen gekarakteriseerd en de
oude brekingsdiftongen zijn verdwenen, vgl . kolom ha . In Enschede, zie kolom IIb, zien
we net als in het noordoosten korte vocalen bewaard voor g, v enz . , vgl . ezzel `ezel', gewwel
`gevel . Maar we zien tegelijk rekking optreden net als in het zuidwesten, zoals in laeven
`leven' en haozen `kousen', vgl . kolom lib en III . Enschede vormt ook anderszins een
enclave : sprekers in de omgeving (en ouderen) kenden tot voor kort nog it en o uit korte
diftongen, stedelijk zijn die samengevallen met c en 0, net als niet zelden in ZuidwestTwente . Het zuidwestelijke Twents, fase III, laat niet alleen gerekte vocalen zien in laeven
enz ., maar ook rekking en verhoging in ezel, gevel en vogel, vgl . fig. 11, kolom III .
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Fl%uu r 11 . De
D Twentse st reehtaal Seb i eden zoals z e onderschel'den hunnen worden naar asen van de ontwikhelm% van Oud
west% ermaa n se h orte vocalen in open letter%reep naar Ent J'es 1972b • sommi %e
details zJl n ntet op%en omen • oorspronkeliJ'k korte a rehte al%emeen eerder zie ooh i% . 5 • e = een
sJ'wa-achti% element) .

Het gaat bij dit alles om natuurlijke taalveranderingen : er ontstaan brekingsdiftongen die
dalend van karakter zijn en die veranderen in stijgende, korte diftongen . Door verlies van
bet eerste segment als eerste deel (een halfvocaal) resteert een lager vocaal in bet tweede
deel en eventueel treedt rekking op . Ook de verhogingen van de korte, lage vocaal uit
jd, wa enz . tot e, o enz . treden spontaan op en kunnen dus eveneens gezien worden als
een natuurlijk proces, evenals de verdere verhogingen die tot bijv ezel, gevel en vogel
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hebben geleid . De indeling, die ontwikkelingsfasen weerspiegelt, kan dap ook als een
zeer natuurlijke worden aangemerkt .

`Westfaalse geleding' in groter geografisch verband
Het Twentse `taallandschap' worth als gevolg van de aanwezigheid van brekingsdiftongen
en het vervolg daarop als Westfaals gekarakteriseerd . De Westfaalse verschijnselen vinden
we, zo werd al opgemerkt, vanouds aan beide zijden van de staatsgrens, en wel zodanig
dat van de 13de tot de 16de eeuw van een betrekkelijke eenheid gesproken kan worden
(Entjes 1969 : 37-38) . Het Vriezenveens vormt met fatten `eten', hwahhen `koken', hjohhen `keuken' enz . voor een aantal dialectologen het bewijs van een oude uitbreiding van
het Westfaals over `Oost-Nederlands' gebied . De brekingsdiftongen in Zuidoost-Twente
doen dat ook en zo ook de uit korte diftongen voortkomende korte, lage vocalen voor
alle volgmedeklinkers in Noordoost-Twente en voor een beperkte groep medeklinkers
in Enschede en in Zuidwest-Twente, evengoed als de gerekte en/of verhoogde klinkervarianten . Wil men voorzichtiger zijn dan die dialectologen dan kan men spreken over
gedeelde uitspraakkenmerken die men Westfaals of Nedersaksisch kan noemen, vanwege
de overeenkomsten met de aangrenzende Westfaalse/Nedersaksische gebieden .
De aanwezigheid van de d nog los van de brekingsverschijnselen lijkt Entjes (1969 : 46)
eveneens een Westfaalse eigenaardigheid, en er is nog meer gemeenschappelijks . De
Westgermaanse ai manifesteert zich in het Vriezenveens op de Westfaalse manier in ei,
althans in sommige relevante woorden, zoals bein `been' en stein `steep' . Die ei is elders in
Twente ook niet geheel onbekend, terwijl Twentse monoftongische realisaties in woorden
als baen, staen er bet vervolg op zijn (Entjes 1958) . Zo ook zien we woorden als twei niet
alleen over de staatsgrens en in Vriezenveen optreden, maar nog steeds ook locaal elders
in Twente (Bakers 1993 : 44 en elders) . Het `Westfaalse' karakter geldt voor Vriezenveen
en elders in Twente ook voor de diftongen ui en ou in `groen' en `boek' . De Westfaalse ei,
ui en ou laten dus een oorspronkelijke eenheid in Twente zien, al zorgden locale veranderingen voor de nodige verscheidenheid (Entjes 1970b : 107) .
Om de Westfaalse bijzonderheden in Twente en bet feit dat die veel verder reiken dap
Twente, spreekt Niebaum (1985) van een nauwe verwevenheid van Oost-Nederland met
Westfalen, waarbij hij ook Heeroma's bekende hypothese van de Westfaalse expansie
niet langer als onwaarschijnlijk ziet (o .m . Heeroma 1953) . De nauwe samenhang tussen
Twente en grote gebieden over de landsgrens in de met Westfaalse breking verbonden
verschijnselen manifesteert zich op vergelijkbare wijze in een samenhang met de Achterhoek, de oostelijke Veluwe, Salland, Steenwijkerland, Stellingwerf en Zuid-Drenthe .
Ook in de Achterhoek is een samenhang vast to stellen door de lotgevallen van de Westfaalse breking . Die samenhang werd eigenlijk al beschreven door Broekhuysen (1950 :
85), echter zonder expliciete verwijzing, en wel als volgt : "Het grootste gedeelte van de
Graafschap heeft bier voor p, t, h een korte, voor g, v, z een lange klinker. Dikwijls echter
vertonen bet Zuidoosten en een smalle, sours onderbroken strook langs de Gelderse IJsel
een tegenovergesteld beeld" . Fig . 12 laat de verschillende fasen `naast elkaar' in de vorm
van dialectgehelen zien, en wel in hoofdzaak op grond van materiaal in Broekhuysen
(1950) .

Vergelijkbaar met Twente moeten de ontwikkelingen in de Achterhoek Tangs de volgende
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lijnen zijn verlopen . Eerst was er de Westfaalse breking, die over het gehele gebied verbreid raakte . In Groenlo, in bet centrale gebied gelegen, worden net als in NoordoostTwente korte vocalen uit korte diftongen bewaard, en wel voor alle medeklinkers . We
kunnen de varieteit van Groenlo zien als de Achterhoekse fase I . De centrale Achterhoek
kan fase IIb genoemd worden : voor p, t, h is de korte vocaal bewaard gebleven, maar
dat is niet bet geval voor v, z, g . Noordoostelijk gebeurt dat in al zulke gevallen wel, we
kunnen daarom van fase ha spreken, maar in tegenstelling met Groenlo niet wat betreft
de korte s voor p, t, h : in dat geval zien we rekking . Dat laatste is ook bet geval in bet
zuidoostelijke gebied, dat ook `voor v, z > g' overeenstemt met bet centrale Achterhoeks
en dat zo fase IIc laat zien . De rekkingsgevallen van IIc inclusief die volgens rij A zijn
vergelijkbaar met bet gebied langs de IJssel, dat fase III laat zien .
De situatie in Groenlo komt bet meest overeen met die in Noordoost-Twente en lijkt
daarmee in de Achterhoekse verhoudingen bet oudst, d .w z . sluit bet nauwst aan op
de fase met korte vocalen uit brekingsdiftongen . Van Winterswijk, dat in bet oostelijke
gebied ligt, kan worden opgemerkt dat zich bier nog extra lage, korte vocalen voordoen,
als resten van en dus als bewijs voor de eerdere korte diftongen die bet vervolg waren
op brekingsdiftongen (Heeroma 1963, 1971, Entjes 1977), die zich ooit in de hele
Achterhoek moeten hebben voorgedaan . De fase die Groenlo nog kept contrasteert bet
sterkst met bet Achterhoeks langs de IJssel, dat rekking in alle gevallen van fig . 12 kept,
dus ook volgens rij B (met hohen `koken' enz .) . Verhoging (tot ee in bijv hregel, eu in bijv
vleugel) is langs de IJssel toch maar beperkt gebleven, vergelijkbaar met het centrale en
oostelijke gebied . Het centrale Achterhoekse gebied, zie fig . 12, kolom IIb, sluit sterk
aan bij Zuidwest-Twente, vgl . fig . 11, kolom III, al laten Zuidwest-Twentse ae-woorden
in Broekhuysen (1950) in overeenkomstige centraal-Achterhoekse woorden wel vaak
een verhoging zien tot ee .
I Groenlo e.o .

ha Oostelijk
(noord)

fib Centraal

IIc Oostelijk
(znid)

III Langs de
IJssel

A

leppel, etten,
brehhen

lepel, eten,
brehen

leppel, etten,
brehhen

lepel, eten,
brehen

lepel, eten,
brehen

B

hc)pper, pdtten >
kakhen

k7apper, patter,
kahhen

kbgper, pbtten,
hahken

happen, pduen,
k~hken

kBper, pcllten,
kahen

C

gevvel, ezzel,

hreggel

gevven, ezzel,
hreggel

gevel, ezel,
hregel

gevel, ezel,
hregel

gevel, ezel,
hregel

Dvver, bilge,

bvver, bdgge,

aver, b?ge,

aver, bage,

over, bilge,

vT6gge2

vtoggel

vtcugel

vleuget

vteuget

D

{niet zuid.}
Ftguu r 12. De lndelrng van hetAchterhoe h s n asr asen in de natuurliJ'he ontwihhelinS van Oudsahsische
korte vocalen m open lett erSneep naar Broehhuy sen 1950 ~• niet alle details ziJ'n opg enomen

Zijn oostelijk langs de IJssel de vocalen in open lettergreep steeds gerekt, de situatie westelijk van de IJssel is niet anders . Het Oost-Veluws sluit daarmee aan bij bet Achterhoeks
Tangs de IJssel en bij bet Sallands, en bet heeft dus large, lage vocalen in laepel, aeten,

94

HANDBOEK NEDERSAKSISCHE TAAL- EN LETTERKUNDE

laeven, gote `goot' enz ., wat blijkt uit o .m . Entjes (1970b) en Scholtmeijer (2005) . Deze
toestand is, net als in Twente, de Achterhoek en Salland, to verklaren uit een oudere situatie met brekingsdiftongen . Ook het voorkomen op de (noord)oostelijke Veluwe van de
dd is, voor een deel althans vrijwel zeker, aan een oude, Westfaalse achtergrond toe to
schrijven . Zien we op de Veluwe de ad in het Apeldoorns nog optreden als umlautsvocaal
in het verkleinwoord, voor het overige lijkt het dd-gebied samen to vallen dat van de d,
zie fig . 3 . Zuidelijk van Vaassen loopt de lijn die bet gebied afscheidt door naar benoorden
Deventer (Scholtmeijer 2005 ; Kloeke 1955 : 84) . Ook nu is het van belang en interessant
om bet oude woord mddl `meel' en var. op de Oost-Veluwe, in Salland, Twente en de
Achterhoek aan de orde to stellen . We vinden dit woord als mjal in Vriezenveen en als
mel of mal elders in Twente en een aangrenzende strook van de Achterhoek (zie fig . 4) .
Als mdcil, dus met gerekte d, komt het woord noordoostelijk op de Veluwe voor, en als
mael, dus met lange /e/ zuidoostelijk Tangs de oostkant van de IJssel in Salland en in de
Achterhoek . Deze vormen kunnen alleen teruggaan op d/e, oftewel bet tweede deel van de
korte diftong jd . Die gaat terug op de Westfaalse brekingsdiftong is a, die uit de korte vocaal
e van het Oudsaksische melo `meel' moet zijn ontstaan . De Sallandse/Noordoost-Veluwse
variant mddl, bet daaruit geevolueerde Stellingwerfse mael, bet net zo klinkende Zuidoost-Veluwse mael en bet Zuid-Drentse maal vormen bet bewijs voor een oorspronkelijke
situatie met korte diftongen in die regio's, die op bun beurt Westfaalse brekingsdiftongen
opvolgden . Zoals op blz . 75 al aannemelijk werd gemaakt, moet de ad in Zuid-Drenthe
weer tot as zijn geworden . Behalve in bet Drents van Ruinen en omgeving bleken ook
in bet oostelijker Drents maal-vormen opgetekend . Het voert bier to ver om uitvoerig in
to gaan op de vraag in hoeverre bet Noord-Drents en Gronings nog resten van eerdere
brekingsdiftongen vertonen en wat daarover geconcludeerd kan worden . Maar bet is wel
zeker dat we de nodige relicten kunnen onderkennen . Het woord staal `steel' bijvoorbeeld in bet Noord-Drents bevat een as die bet vervolg moet zijn op ad, net zoals de as
in het Zuid-Drentse staal . Dat we ook bij dit woord, net als bij `meel', to maken hebben
met een oorspronkelijke d of e wordt duidelijk als we zien dat in bet Sallands van Wijhe
en Ommen en in bet Twents van Rijssen vormen met een c voorkomen (in stelle resp .
stel(len), Rijssen) . Ook in bet Noord-Drentse en Groningse branehhel (`brandnetel', met h
uit t) zien we een korte e die zich bet best laat verklaren uit een eerdere korte diftong jd,
die op zijn beurt uit een brekingsdiftong komt . Het Vriezenveens heeft dan ook njettel .
In bet noorden is in veel woorden echter bet stadium van gerekte, hoge vocalen bereikt,
zoals al eerder werd verwoord . Onder meer in Teepe, Niebaum en Schophaus (1983 :
141) valt to lezen dat voor bet aangrenzende noordelijke Nedersaksisch in Duitsland
een vergelijkbare ontwikkeling wordt aangenomen : "Auch die nordnd . heutigen langen
Monophtonge Bind, so vermutet E . Norrenberg, uber eine diphtongische Vorstufe, die im
Westf . erhalten geblieben ist, entstanden" . Met vindt o .m . in Rakers (1944) al een geografisch beeld van de verbreiding van de Westfaalse breking in aangrenzend Duitsland,
nl . vanuit bet Munsterland ver naar bet noorden en bet noordwesten .
Oudere studies en geschreven bronnen wijzen al op een veel wijdere verbreidheid van
`Westfaalse' verschijnselen in Nederland dan Twente en de Achterhoek . Kloeke (1955 :
98) wijst op Zwolse en Kamper bronnen met vormen als rahenen `rekenen' en laven
`leven', vormen die dus een aa-interpretatie van de heldere dci of evt . van de ae laten
zien . Het gebied van Kampen/Zwolle verraadt hiermee de oude aanwezigheid van a/c
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uit een korte diftong, die ooit gerekt werd . We leiden hieruit of dat de aetenleten-lijn ( vgl .
fig . 7) vroeger westelijker moet hebben gelegen . Middeleeuwse oorkonden uit Genemuiden tonen bovendien vormen als haven `boven', aver `over', waarin het schrijfteken as
bet gesproken vervolg ao (zie blz . 83) op oude brekingsvormen weergeeft, of eventueel
een ouder stadium met aa . In bet huidige Vriezenveens worden nog steeds woorden als
bwaven ` boven' en waver `over' gebezigd, westelijker zegt men baoven `boven' en aover
`over' (vgl . fig . 7) . De uitspraak in bet gebied van Kampen en Genemuiden is in onze tijd
inmiddels echter, door verhoging, boven en over . Varieteiten van nu als bet Genemuidens
bieden ook gegevens waarmee kan worden onderbouwd dat eens ook in bet westen van
Salland de Westfaalse brekingsverschijnselen een rol speelden . Zo lijkt de d in de locale
uitspraak Gdllemuun `Genemuiden' verklaarbaar uit een brekingsdiftong i :a die tot jd
werd, in de naam die volgens Heutink (2005) oorspronkelijk Genemuden was . In Zwolle
vinden we in relevante woorden vooral gerekte vocalen als vervolg op bet oorspronkelijke
tweede element van de korte diftong, maar er komen ook relicten voor met nog de korte
vorm, zoals bijv oppen i .p .v haopen `hopen', peppernotte `pepernoot' naast paeper `peper'
(Kloeke 1952, Bloemhoff-de Bruijn 1986 ; zie ook Peters 2007, die aver noemt uit 15deeeuwse Zwolse teksten) . Varianten in bet Zwols laten dus korte vocalen uit eerdere korte
diftongen zien die teruggaan op brekingsdiftongen, maar ook gerekte varianten van zulke
korte vocalen . Dat alles reflecteert ook in en rond deze stad de historische ontwikkeling
van naast elkaar bestaande vormen die Westfaalse breking als begin hebben .
En zo is er meer dat doet denken aan de eerdere aanwezigheid van Westfaalse verschijnselen in bet westen van Overijssel . In de varieteit van Staphorst valt in sommige woorden
een diftong is e to horen zoals die ook in bet Zuidoost-Twents voorkomt ; naar bet verband
zou nader onderzoek moeten plaatsvinden . In Zalk, zuidelijk van de monding van de
IJssel, nam Kloeke (1952) een `sprongsgewijze' vervanging van ae-woorden door eewoorden waar ; daarmee signaleerde hij in bet levende taalgebruik de autochtone verhoging tot ee die bier eerder al ter sprake kwam, in gebied I dus op de kaart in fig . 7 . Hij
hoorde dat kinderen nog wel aeten zeiden net als de ouders, maar toch ook al lepel, leven
enz ., dit terwijl bet bij de ouders nog laepel, laeven was . Zo ook beschouwde Shetters
Zwolse informant (jaren vijftig) de variant staevig `stevig' ouder dan stevig, taegel `tegel'
ouder dan tegel, enz . en getuigt Bloemhoff-de Bruijn (1986) van dezelfde verandering in
weer andere woorden . Kortom, de nazaten van de Westfaalse brekingsdiftongen hebben
gezorgd voor een veelheid aan verschijnselen die met de oorspronkelijke breking verbonden zijn en die op die manier de samenhang van de varieteiten in bet gehele gebied
van het Centraal-Nedersaksisch bevestigen . Noemenswaardig is dat Heeroma (1963)
dit kennelijk al helder voor ogen had en `de ontwestfalisering' als volgt samenvatte : (1)
monoftongering van korte diftongen, met als gevolg : zeer wijde korte vocalen, (2) samenval daarvan met jets nauwere vocalen , (3) rekking daarvan, (4) verdere vernauwing .
In tegenstelling met Heeroma wordt bier echter aangenomen dat bet laatste een eigen
ontwikkeling reflecteert, vergelijkbaar met bepaalde gebieden over de Duitse grens .
4.1 .2

Samenhang in het noordelijke Nedersaksisch

Zoals in de vorige paragraaf werd opgemerkt laat ook bet Midden- en Noord-Drents
sporen zien van de Westfaalse breking . Heeroma heeft eerder al gesuggereerd dat de
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tweeklanken in het Noord-Drents/Gronings ei/ai, ou en ui `Westfaals' zijn . Ze zouden
via de Hondsrug naar bet noorden zijn gekomen, maar toch vinden we in bet zuidelijke Drents Been relictwoorden die daar op wijzen . Hoe dat zij, ook in bet noordelijke
gebied is sprake van een interne samenhang die ook aan de hand van overeenkomsten
en verschillen in gelijke resp . overeenkomstige woorden gedemonstreerd kan worden . Zo
merkt Kocks (1970) op dat in bet zuidelijke Drents de oude Westgermaanse diftongen
in gemonoftongeerde vorm voorkomen, en wel als ie, oe en uu, terwijl we de voorfase
van die lange, hoge monoftongen, nl . ee, oo en eu, nog tegenkomen in Diever, en zelfs in
Steenwijk . In Midden-Drenthe treden er lange, tamelijk gesloten monoftongen voor in
de plaats, zoals in gemeein `gemeen', boouh `boek' en greuin `groen' . Meer naar het noorden zijn deze diftongen door `verwijding' tot het stadium zoals in gemein, bowh en grujn
geworden, en nog noordelijker tot gemain, bouh en groin . Die verschillende fasen zijn
in de `Kop van Drenthe' bijna geheel en in de stad en de provincie Groningen helemaal
doorlopen, maar in Midden-Drenthe is alleen een eerste fase met eei, oou en eui bereikt .
Door vergelijking van de overeenkomstige woorden zien we weer hoe de samenhang is
tussen de verschillende stadia en dus tussen de varieteiten van de gebieden .
Na of mogelijk nog ten tijde van bet ontfriesingsproces van de Groninger Ommelanden
is de diftongische uitspraak vanuit de stad Groningen, oorspronkelijk een `Drentse dorp',
overgenomen door de Groninger omgeving (Goossens 1991, Heeroma 1962) . Het verband met Noord-Drenthe valt extra op als we lezen dat in stad-Gronings van 1845 nog
leif `lief' ed . moet hebben geklonken, wat nu nog als Noord-Drents geldt . Ongetwijfeld
had de stad Groningen zijn invloed in noordelijk Drenthe, maar de nauwe diftongen
eei, oou en eui zijn wel de resterende eerste fase van een interne ontwikkeling die ooit
ook noordelijker aanwezig zal zijn geweest en waarop zich daar, door de tijd heen, de
volgende fasen hebben `gestapeld' . Mogelijk hangt met deze diftongeringsgeschiedenis
samen dat men in Noord- en Midden-Drenthe (en zo ook in bet Groningse gebied) de
vokalen zoals ze zich voordoen in leven, hopen, geut(e) `goot' meestal met een gespannen,
nogal diftongisch klinkende vocaal uitspreekt, anders dan de lange monoftongen zoals
die in Zuid-Drenthe, Salland, Stellingwerf enz . klinken . Daarmee is voor beide gebieden
een eigen samenhang gesignaleerd (zie ook Bloemhoff en Nijkeuter 2004 : 34 voor bet
Drents ; zie voor de vermeldingen van zulke woorden Sassen 1967) .
Een tweede geval van nauwe samenhang betreft de lange vocaal ao, die in grote delen
van Drenthe en ook in geheel Groningen zowel op een gerekte a (als in bet Zuid-Drentse
water) terug kan gaan als op een oude aa, zoals in schaop (zie ook figuur 5) . Naar bet
noorden toe wordt deze vocaal `geslotener' uitgesproken, wat de neerslag is van een
natuurlijk proces tot verhoging van lange voor- en achtervocalen . De ao wordt daarmee
over bet algemeen iets donkerder van klankkleur (Sassen 1953 : 249 ; Kloeke 1955 : 58) .
Men neemt aan dat de verandering van de as van water en soortgelijke woorden in ao
zich vanuit bet noorden naar bet midden van Drenthe toe heeft uitgebreid . Naarding
(1947 : 143 e .v) noemt in dit verband relictwoorden met as en biedt gegevens uit historische teksten . Heeroma noemt bet Gronings een expansietaal, die de Ommelanden
heeft ontfriest van bet oude Drentse gebied uit, dat wil zeggen de stad Groningen (1962 :
197, 201) . De Ommelanden `verdrentsten' en in vrijwel bet hele gebied buiten de stad
Groningen zien we de kenmerkende Groningse diftongen ai, ou en ui optreden . Maar
dat gebeurt niet in bet westelijke deel van bet Westerkwartier, westelijk in de provincie
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gelegen, en we vinden er ook geen diftongen in de meer gesloten versies van Middenen Noord-Drenthe, op een beperkt aantal vormen na, zoals gijt `gaat', stijt `staat' en dij
jou' . De wijde diftongen ai, ou en ui vinden we weer wel in de aangrenzende Drentse
Veenkolonien . In bet noordelijke en oostelijke gebied in Groningen, met ai, ou en ui dus,
zien wel nog wel een belangrijke dialectgrens : oostelijk ervan is de slot-e in woorden als
deure bewaard gebleven . Die is verdwenen in een groot noordelijk gebied en in een klein
gebied zuidelijk van de stad Groningen, evenals in het Westerkwartier . De slot-e vinden
we ook in de aangrenzende Drentse Veenkolonien, net als de wijde diftongen dus . De
varieteit daar stemt overeen met bet aangrenzende Gronings .
In dat gebied, een deel van overig Noord-Drenthe en in Groningen, maar niet in bet
westelijke Westerkwartier en bet zuidoostelijke Westerwolde, vinden we gerekte korte
klinkers in woorden van bet type zaolt `zout' . Er zijn meer bijzondere, vergelijkbare rekkingen in dat hele gebied, die bier niet nader worden besproken, maar die natuurlijk
wel samenhang laten zien .
Wel biedt de ao in zaolt enz . d e mogelijkheid om ook Westerwolde als een afzonderlijk
gebied of to bakenen . We winder er namelijk geen gerekte vocaal maar of in zolt enz . ; zie
de kaart met de varianten van `zout' in fig . 13 . Deze kaart illustreert bovendien voor bet
hele Nedersaksische gebied nog eens hoe de opeenvolgende stadia `naast elkaar' in bet
gebied zijn terug to vinden . Zalt is de oudste worm ; in bet grootste gebied is alt tot olt
geworden, noordoostelijk is deze tot een lage ao gerekt, in Twente ontstond een hoge
lange vocaal (als in Stellingwerf, al toont de kaart dat overigens niet) . In zuidelijk Twente
en de noordelijke Achterhoek zien we zalt-relicten, terwijl zuidwestelijk rond de IJssel
zolt al optreedt op verschillende plaatsen in bet zalt-gebied . Westelijk op de Veluwe is
de 1 `gevocaliseerd', waarmee de ou in tout ontstond . Dat gebeurde o .m . ook in Kuinre
en de Westhoek van West-Stellingwerf .
A1 de genoemde veranderingen : de diftongering, de verdere verwijding van de diftongen,
de rekkingen van bet type zolt > zaolt, bet verlies van de slot-sjwa, de verhoging van
de ao en de vocalisering zijn veranderingen die ontstaan en zich doorzetten als gevolg
van natuurlijke tendensen . Het voorkomen van de gespannen vokalen cc, oo en eu, de
diftongeringen die, los van andere gebieden, tot braif, gemain, bouh en groin leidden en
de samenval van de oude ao (schaop `schaap') en die uit as (door rekking vgl . waoter
`water' en in leenwoorden, vgl . graog `graag') zijn zodanig afwijkend dat van een aparte,
noordelijke tak van bet Nedersaksisch gesproken kan worden . We moeten daarbij ook de
oude samenhang met bet Nedersaksisch van over de staatsgrens niet uit bet oog verliezen .
We zagen namelijk de samenval van twee typen ao ook in die varieteiten (zie de kaart
van fig . 4) . Wat de diftongering en verdere verwijding betreft kan ook aan invloed van
bet Oostfriese Nedersaksisch gedacht worden (zie o .m . Goossens 1991) . Ondanks deze
eigensoortige kenmerken blijven er natuurlijk genoeg overeenkomsten over om van een
samenhang met bet overige Nedersaksisch to kunnen spreken (zie ook par . 4 .1 .4) .
4 .1 .3

West-Veluws

Net als aan bet noordelijke Nedersaksisch kan men aan bet Nedersaksisch van de westelijke Veluwe een bijzondere plaats toekennen . Zo heeft die varieteit de o en de d niet,
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Fig uur 13 : De verbreiding van zolt, zalt enz. in het Nedersahsisch uit Kloehe 1955) .
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vgl . ook de kaart in fig . 3, waarmee deze varieteit een vocaalsysteem heeft van maar zes
korte vocalen in overeenkomstige woorden (Entjes 1970b : 96, Heeroma 1964 : 74-75) .
Door de afwezigheid van o verschilt bet West-Veluws sterk met bet Oost-Veluws, maar
ook met bet Achterhoeks, Sallands en Twents, bet Drents en bet Stellingwerfs . Door de
afwezigheid van d verschilt bet nog eens extra van vooral bet Oost-Veluws, Sallands en
Twents . Bovendien heeft bet West-Veluws, net als bet Gronings en Noord-Drents, geen
verschil tussen twee `typen aa' zoals andere varieteiten die wel hebben in bijv water vs .
schaop (Heeroma 1964 : 75) : in beide gevallen gaat bet om ao . Dit geldt echter alleen voor
bet zuidelijk deel van de westelijke Veluwe ; noordelijk namelijk valt as alleen samen met
ao als een `tandmedeklinker' volgt : zo vindt men noordelijk slaaphamer en zuidelijk slaophaomer, maar in bet gehele gebied vinden we waoter. Er zijn overigens aan relicten doen
denkende uitzonderingen, getuige materiaal in Scholtmeijer (2005) . De lange vocalen ee,
eu en oo zijn enigszins diftongisch in bet West-Veluws (zie de bijdrage van Scholtmeijer
aan dit handboek), d .i . vergelijkbaar met bet Deventers en Zutphens (zie de bijdragen
van Bloemhoff-de Bruijn resp . Schaars) en de bier eerder ook `gespannen' genoemde, d .i .
eveneens licht-diftongische ee, eu en oo in bet Noord-Drents en Gronings .
Daarmee en met bet bestaan van bet systeem van zes korte vocalen valt dit West-Veluwse
dialectgebied goed of to bakenen ten opzichte van bet Sallands en Oost-Veluws (zie ook
de kaart in fig . 10) . Het onderscheid wordt nog versterkt door de tegenstelling . . .old/olt
(oostelijk) versus . . .oudlout (westelijk), zie fig . 10 en 13 . In woorden as haste `kast'
bijv vinden we westelijk Been slot-sjwa maar oostelijk wel, en in `pijp' vinden we op de
oostelijke Veluwe een ie-klank maar in bet West-Veluws is die gerond tot uu . Schaars
(1987) heeft inzichtelijk gemaakt hoe bet oostelijke en westelijke Veluws zich verschillend hebben kunnen ontwikkelen als gevolg van de natuurlijke gesteldheid van de regio .
Het West-Veluws werd op bet hoge, `woeste' deel van de Veluwe gesproken, maar nabij
de grens tussen zand- en kleigrond in bet oosten lopen de dialectgrenzen waarmee de
IJsselstreek zich profileert ten opzichte van bet westelijke Veluws . Zie voor specifiekere
taalgeografische informatie de bijdrage van Scholtmeijer .
4 .1 .4

Vormleer

uooraf
Veel woorden bestaan uit meer dan een betekenisdragend stuk . Men spreekt dan van
geleding, bet hoofdonderwerp van de vormleer of morfologie . Geleding kent drie hoofduit de stam fiets + -t) en verbuiging
categorieen : bet is bet gevolg van vervoegingfietst
(vglt
(vgl . een paard - de paarden), afleiding (vgl fietser
i uit de stam fiets + -er) en samenstelling
(vgl . racefiets uit de stam race + fiets) . A1 is er op bet terrein van de vormleer van bet
Nedersaksisch wel bet nodige onderzoek gedaan, dat is toch vrijwel beperkt gebleven tot
plaatsen of kleinere regio's, of tot speciaal gekozen onderwerpen die vergelijkenderwijs
over een groter gebied zijn behandeld . Voor bet doel van dit hoofdstuk is een kleine
selectie gemaakt, om ook in de vormleer samenhang in bet Nedersaksisch to laten zien .
De volgende onderwerpen worden daarom belicht : (1) de werkwoordsvormen van de
tegenwoordige tijd, d .wz . als een geval van vervoeging, (2) meervouden op -er, als een
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geval van verbuiging, (3) de vormen van bet verkleinwoord, namelijk als een geval van
afleiding en (4) de samenstelling van bet type hleinjonge, groothaans .
Naast deze morfologische hoofdsoorten bestaan in bet Nedersaksisch opvallende woordcombinaties als moe'h `moet ik' en huw `kunnen we' . Zulke vormen zijn veel in gebruik,
naast de ermee corresponderende voile vormen, in dit geval moet ih en o .m . hun(nen)
we . Behalve zulke combinaties van een groepje persoonlijke voornaamwoorden met een
beperkt aantal werkwoorden Clang niet alle dus!), zijn er ook combinaties met een klein
groepje zinsverbindingswoorden, zoals in geval van da'h naast dat ih en a'w naast as we
`als we' . Het gaat bij beide typen maar ten dele om aanpassing van klanken, want de bijzondere combinaties zijn beperkt tot een drietal woordsoorten en tot een beperkte groep
`personen' (vooral ih, we, ie jij ,jullie') . Het deels syntactisch, deels morfologisch bepaalde
verschijnsel (bet gaat immers om drie woordklassen resp . bepaalde `personen') doet zich
in bet gehele gebied van bet Nedersaksisch op dezelfde of op een afgeleide manier voor .
In bet laatste geval is er sprake van voorspelbare regionale verschillen, die verklaarbaar
zijn uit bet historisch verband . Dit ook onder de naam clisis bekendstaande verschijnsel
krijgt aandacht op biz 107 . Een combinatie van klank-, vorm- en syntactische eigenschappen kenmerkt ook de Nedersaksische vocaalwisselingen in de tegenwoordige tijd
van bijv blieven `blijven', dat in de 3de persoon hij blif(t) `blijft' naast zich kept . Deze tot
een groep onregelmatige werkwoorden beperkte klankalternantie komt in verband met
de werkwoordsflexie aan de orde .
De werhwoordsvormen van de tegenwoordige rijd

Het Centraal-Nedersaksisch kenmerkt zich door de uitgangen -e, -t en -t in de lste, 2de
en 3de persoon tegenwoordige tijd enkelvoud . Maar Stellingwerf, Steenwijkerland en
bet gebied westelijk van Zwolle tot de grens tussen woorden als old, hold en oud, houd
op de Veluwe (zie de kaart in fig . 13) kennen in de 2de persoon de uitgang -en i .p .v. -t .
Dat is ook de situatie op de West-Veluwe . Bijzonder is dat bij nogal wat onregelmatige
werkwoorden in de 3de persoon een andere klinker optreedt dan in bet voile werkwoord
(de infinitiefl en de andere personen . Voorbeelden zijn : blieven - blif(t) `blijven -blijft',
geven - gef(t) `geven - geeft', vraogen - vrag(t) `vragen - vraagt' . De `andere klinkers' zijn
doorgaans voorspelbaar op basis van de infinitiefklinker . Ook op dit punt blijkt de gelijkheid en dus de samenhang in bet gebied weer : de `andere klinkers' zijn over bet hele
gebied ongeveer gelijk. In geval van geven - gef(t) bijvoorbeeld is de klinker in gef(t) overal
dezelfde . Vormen als *gaft en *goft, die zich `logischerwijze' ook voor zouden kunnen
doen, komen we dus niet tegen . Dat is begrijpelijk als men weet dat dit type wisselingen
steeds voorkomt uit klankoorzaken, namelijk vooral de verkortende en verlagende effecten van de volgmedeklinker(s) op de voorafgaande klinker . Door die invloed vinden we
bier en daar in bet gebied naast blieven - blif(t) `blijft' en hiehen - hih(t) ook varianten als
blef(t) en heh(t) . Dat zijn voorbeelden van vormen waarin de klinker nog een graad extra
verlaagd is . Zulke vormen zijn een vervolg op bet eerdere stadium met [r], wat opnieuw
van samenhang getuigt . De overgrote meerderheid van de vocaalwisselingen in de 3de
pers . tegenwoordige tijd enkelvoud is echter nog steeds overal ongeveer gelijk, zoals ook
spreekt uit bet overzicht in fig . 14 .
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Fi~ur 14. Ove rz uht van vocaalwisselrng en en uitSangen in de d erde persoon toSenwoordiSe tiJjd enkelvoud

De klinkerwisseling doet zich afgezien van de West-Veluwe in het gehele gebied voor, ook
in bet uitgestrekte gebied van bet Nedersaksisch/Nederduits aan de andere kant van de
staatsgrens . In bet grootste deel in Nederland gaat bij de genoemde klinkerwisseling de
slot-t verloren, maar niet in Stellingwerf en ook niet in Groningen . De genoemde klinkerwisseling ontstond uit bet taalsysteem zelf en is zeker niet door invloed van buiten
bet Nedersaksisch ontstaan . Datzelfde geldt voor bet -t-verlies dat ermee annex is : waar
dat optreedt is de betekenisfunctie van de -t geheel overgenomen door de afwijkende
klinker.
Dezelfde wisseling manifesteert zich bij dezelfde snort onregelmatige werkwoorden in
geval van de combinatie van bet persoonlijk voornaamwoord van de 2de pers . enkelvoud
doe jij' met de werkwoorduitgang -s(t) . Dat speelt zich of in de gebieden met die combinatie : Twente, Noord-Drenthe en Groningen . We zien in beide vormen, dus die van de
3de maar ook die van de 2de persoon, steeds dezelfde klinker optreden . Die hangt op
gelijke wijze of van de klinker in de infinitief en de verkortende en verlagende werking
van de volgmedeklinker(s) . Ook `aansluitend' over de grens met Duitsland vinden we de
-(e)s(t)-uitgang in de 2de pers . tegenwoordige tijd enkelvoud . In de middeleeuwen deed
-s(t) zich ook voor in de westelijke varianten van bet Middelnederlands en van bet Nedersaksisch . Het huidige verschil op dit punt tussen bet Nedersaksisch van Noord-Drenthe,
Groningen, Twente en enkele plaatsen in de Achterhoek en de andere Nedersaksische
varieteiten en ook bet Nederlands komt door bet verlies van doe of du en de -s (t)-uitgang
in die systemen . In bet Centraal-Nedersaksisch was bet proces van verlies van doe en de
-s(t)-uitgang nog vrij recent waar to nemen was, en wel in bet Zuidwest-Drents, zoals
blijkt in Hadderingh (1979) . Oostelijk van de lijn Kampen - Velp vond Kloeke (1952)
nog relictwoorden die de vroegere aanwezigheid van doe/du aannemelijk maakten .
Net als bij de 2de en 3de persoon is ook bij de eerste pers . enkelvoud het beeld niet
uniform . De eerste persoon heeft de uitgang -e weliswaar in bet centrale gebied, maar
noordelijk, nl . in Midden- en Noord-Drenthe en Groningen, zuidwestelijk in de Achterhoek en op de West-Veluwe treffen we hem niet aan . Beter gezegd: niet langer aan, want
bet gaat bier om gebieden waar de oorspronkelijke slot-sjwa verloren is gegaan .
Het verschil met de naburige niet-Nedersaksische varieteiten kan als volgt worden
samengevat . Westelijk van bet gebied heeft de eerste persoon Been slot-sjwa . De -t van
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de 2de persoon in het West-Nederlandse gebied is natuurlijk een geheel andere uitgang
dan de -en van de westelijke Veluwe, bet gebied westelijk van Zwolle, Steenwijkerland
en Stellingwerf, maar de westelijke uitgang -t van de 3de pers . enkelvoud is wel net als
in bet aangrenzende Nedersaksisch . De klinkerwisseling in de 3de persoon in sterke en
onregelmatige werkwoorden ontbreekt in bet Nederlands en de West-Nederlandse varieteiten, en daarmee ook bet venues van de slot-t zoals in grote delen van bet Nedersaksische
gebied. De varieteiten van Brabant en Limburg zuidelijk van de Veluwe en de Achterhoek kennen dezelfde uitgangen als de westelijke varieteiten, maar de tussenliggende
varieteiten van bet rivierengebied hebben in geen van de drie personen een uitgang . De
afgrenzing van de westelijke en zuidelijke dialecten is daarmee duidelijk, en daarmee ook
de interne samenhang in bet Nedersaksische gebied . Het Nedersaksisch/Nederduits in
aangrenzend Duitsland sluit zoals to verwachten was op bet Nedersaksisch in Nederland
aan : de lste persoon kent daar een -e en de 2de heeft -St . De 3de persoon kent een -t,
en bij de onregelmatige werkwoorden doet zich dezelfde snort klinkerwisselingen voor.
Die vinden we zo goed als niet in bet (Westerlauwers) Fries ; dat heeft overigens in de
2de persoon -St (bij `dow') en in de 3de persoon -t .
Ook de Nedersaksische samenhang in de meervoudsvormen is niet moeilijk in to zien .
Het Centraal-Nedersaksisch vertoont in alle drie de personen de uitgang -t, dat is de
algemeen als `Saksisch' aangeduide `eenheids-P, zie ook bet commentaar bij fig . 10 . In
een naar verhouding kleine regio, die globaal gesproken bestaat uit Groningen, Stellingwerf, Steenwijkerland, een gebied westelijk van Zwolle en de westelijke Veluwe zien
we echter de eenheidsuitgang -en optreden . Voor Groningen wordt wel aangenomen
dat de -en uit bet gesproken Nederlands overgenomen is na de ontfriesing ; in bet Fries
moet de eenheidspluralis -eth al voor 1 500 afgesleten zijn tot -e . Vroege overname uit
bet Nederlands in bet Gronings is niet uitgesloten, maar als we vergelijken met de situatie met -en in de westelijke strook lopend van Stellingwerf tot en met de West-Veluwe,
dan rijzen en vragen op dat punt . Deze gebieden kennen namelijk net als Groningen de
eenheids-en in bet meervoud, maar ze hebben die uitgang, anders dan bet Nederlands,
ook in de 2de pers . enkelvoud . De nude combinatie doe/du jij' en -St is en verdwenen,
maar wend niet vervangen door jie/jij met -t, zoals dat in bet westelijke Nederlands ten
tijde van de Renaissance gebeurd is en waar de -t de oorspronkelijke uitgang van de 2de
pers . meervoud is . Die meervouds-t is dus niet bet uitgangspunt geweest voor de -en
in de 2de pers . van bet enkelvoud . De combinatie ie met -en in de 2de pers . enkelvoud
moet op `on-Nederlandse' wijze, dus als een autochtoon verschijnsel, overgenomen zijn
uit de 2de pers. meervoud, die de slot-t niet had, evenmin als de andere personen in bet
meervoud . Het verdwijnen van de slot-t uit bet meervoud in bet Nederlands wordt op
zo'n honderd jaar geleden gesteld . Dat late verdwijnen kan moeilijk de oudere eenheidsen in bet westelijk Veluws, bet Stellingwerfs en bet Gronings verklaren, die veel eerder
al in de 2de pers . enkelvoud wend overgenomen . En als bet verdwijnen van de -St in bet
enkelvoud onder invloed van bet Nederlands zou zijn gebeurd, dan lag juist de oudere
overname van -t alleen maar voor de hand, wat niet gebeurde .
In de centraal-Nedersaksische situatie `achter' de West-Veluwe, Stellingwerf enz . bestaat
bet eenheidsmeervoud op -t . De overname van de -t van bet eenheidsmeervoud op -t
in de 2de persoon van bet enkelvoud ligt in die gebieden eerder voor de hand dan die
uit de 2de persoon van niet-Nedersaksische varieteiten in bet westen van bet land of
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uit bet Nederlands . In bet tussenliggende gebied zagen we immers ook overname uit de
pluralis, maar dan juist van de -en, anders dan in bet Nederlands en dus kennelijk ook
als autochtoon verschijnsel .
In beide Nedersaksische patronen : die met een eenheidspluralis op -t en die met de
eenheidspluralis op -en is de vorm van de 2de pers . enkelvoud overgenomen uit het
meervoud, alleen in de gebieden met doe + St is dat (nog) niet zo . De vraag naar de
samenhang tussen de gebieden met een eenheidspluralis -t resp . die met -en resteert . We
zouden opnieuw kunnen denken aan westelijke invloed : een oude `westelijke' eenheidsen zou die op -t teruggedrongen kunnen hebben . Nadere beschouwing van taalkaarten
doet vermoeden dat deze `oplossing' nogal willekeurig is . Noordelijk in ons gebied zien
we ook -en optreden, en dat niet alleen, ook noordelijk en oostelijk en elders in bet
Nedersaksische, Nederduitse en Hoogduitse gebied in Duitsland doet de meervouds-en
zich op grote schaal voor . In sommige gebieden won kennelijk de -en-vorm, in andere de
-et vorm, in weer andere bleef de oorspronkelijke situatie met -et alleen voor de 2de persoon bestaan . Lasch (1974) zegt dat in bet Nedersaksisch/Nederduits de drie vormen van
bet meervoud gelijk zijn geworden, alle werden dus -et (door verlies van de sjwa is bet
bij ons -t geworden), of -en . In de periode van bet Middelnederduits concurreerden beide
systemen, zegt Lasch, en ze laat zien dat zich in bet gebied van de eenheids-t eerder de
eenheids-en voordeed en omgekeerd . Dat en latere ontwikkelingen bepalen het huidige
kaartbeeld (zie ook Stellmacher 1983) . De samenhang in bet Nedersaksisch bestaat dus
uit de eenheid van bet meervoud die ooit ontstond door `ausgleich', zoals door Lasch
genoemd voor bet aangrenzende Nedersaksisch/Nederduits . De eenheidspluralis op -t
getuigt weer, net als de `Westfaalse' verschijnselen uit vorige paragrafen, van een middeleeuwse samenhang met bet aangrenzende Duitse gebied .
Hetzelfde kan gezegd worden van de eenheidspluralis op -en en de concurrentie ervan
met de eenheidspluralis op -et . Zo vermoedt Heeroma (1953 : 44-46) dat door middeleeuwse overname uit Westfalen de oudere eenheids-en in Oost-Nederland verdrongen is .
Afgaande op nude teksten kan zo'n overname moeilijk jong' zijn, denkt Goeman (1993),
die een veelheid aan gegevens en opvattingen over de eenheidspluralis presenteert . Goemans argumentatie voor autochtone ontwikkeling van het Groningse eenheidsmeervoud
op -en wordt door Niebaum (2000) afgewezen . Die ziet daarom nog geen reden om de
invloed van West-Nederlandse spreektaal als een aannemelijke oorzaak van bet verlies
van de eerder in Groningen concurrerende eenheids-(e)t uit to sluiten . Heeroma (id .)
denkt dat de westelijke eenheids -en een oud Westgermaans kustverschijnsel is . Of die
nu in het huidige Nedersaksische gebied grotendeels verdrongen is of niet, in ieder geval
is de eenheids -(e)t c .q . -en en de overname ervan in de 2de persoon enkelvoud niet iets
dat zich vooral door `Nederlandse' invloed uit bet westen laat verklaren . De meervoudsen in bet Nederlands en de West-Nederlandse dialecten zonder -en in bet enkelvoud
en bet feit dat de -en in westelijk Nedersaksisch wel ging optreden in de tweede pers .
enkelvoud, wijst op een interne Nedersaksische ontwikkeling . Die loopt, zoals gezegd,
parallel met een oostelijke ; daarin ging -et in flinke delen van bet gebied over naar de
tweede persoon enkelvoud .
De oostelijke Ueluwe overigens neemt een interessante tussenpositie in . Weliswaar wordt
deze regio gerekend tot bet gebied met eenheidsmeervoud op -t (Daan en Blok 1970, Hol
2000, Scholtmeijer in dit boek), maar de werkelijkheid is genuanceerder. Uit o .m. diverse
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locale beschrijvingen en mijn materiaalverzameling t .b .v de IJsselacademie blijkt dat in
allerlei vormen zich de eenheids-t sours nog wel manifesteert, maar ook heel vaak niet . De
data wijzen in de richting van spontaan autochtoon t-verlies in deze regio, met name in
bepaalde fonologische omstandigheden ; hetzelfde doer zich voor in de 2de persoon enkelvoud . Ook doer zich incidenteel -en voor : sours bij Ben enkel onregelmatig werkwoord,
sours bij heel veel, mogelijk alle . Het beeld dat Van den Berg (1949) schetste van de OostVeluwe, nl . men daar in hey geheel geen achtervoegsel zou kennen, is dus sterk vertekenend .
Zie ook Goeman (1993), die ook op dit suffixloos lijkend gebied attendeert en de opvatting
van A . Schaars overneemt dat hey zich voorheen tot over de IJssel uitstrekte .

De meervouden op -er

De samenhang in het gehele gebied op het punt van het meervoudsachtervoegsel -er is
eenvoudig in to zien . De woorden die in het meervoud op -er eindigen zijn een klein
aantal erfwoorden . Het achtervoegsel -er is zelf ook een item dat zich vanouds in de
Germaanse talen voordoet ; het had de worm -ir in het Oergermaans . Hoogstwaarschijnlijk door het tamelijk uitzonderlijke karakter van het kleine groepje woorden deed zich
gemakkelijk `overkarakterisering' voor, waarvan het Nederlands getuigt met de dubbele
uitgang -er + en, zoals in halveren, hinderen, eieren . In sommige Westnederlandse varieteiten vinden we andere stapelvormen in meervouden als halvers, hinders en/of Biers .
Door het gehele Nedersaksische gebied heen echter vinden we nog veel `pure' vormen
op -er, zoals uit het overzicht in fig . 15 blijkt . We zien dat het Nedersaksisch zo goed als
eensluidend is way betreft de vortnen op -er, al doer zich hier en daar de stapelvorm -ers
voor. Kennelijk is hey Nedersaksisch niet door hey Nederlandse -eren beinvloed .
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FiSuur 15 : Een aantal geliJ'he en overeenkomsti ga meervouden op -er

De vormen van her verhleinwoord

Het basisachtervoegsel van het verkleinwoord in het Nederlands is -tje . Afhankelijk van
de voorafgaande medeklinker(s) en eventueel de voorafgaande klinker doet -tje zich al
dan niet in een andere gedaante voor . Zo kennen we boompje (en niet boomtje), huisje (en
niet huistje), lammetje en niet lamtje . Oorspronkelijk was de uitgang in West-Nederland
-hien of -hen, en in het Nedersaksisch ook . De samenhang in het Nedersaksisch bestaat
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erin dat dit achtervoegsel door de eeuwen veranderde, en wel in uiteenlopende richtingen . De vorming van de verschillende varianten is zelfs een nogal complexe aangelegenheid . Hier volgt alleen een kleine schets van enkele verschillende ontwikkelingen in een
deel van het gebied . Ze illustreren hoe huidige fasen teruggaan op meer gelijkvormige
en dus sterker samenhangende situaties .
We vinden in Overijssel en Gelderland verschillen tussen regionale streektaaleenheden
die de afspiegeling vormen van historische ontwikkelingen van -hen . Als we ons voor
Overijssel en aangrenzend Gelderland eerst bepalen tot die vorm, dan zien we oostelijk
steeds h in dit achtervoegsel, iets westelijker zien we dat ook, maar met tj i .p .v h als een
t voorafgaat . Dichter naar de IJssel toe zien we in veel plaatsen tj niet alleen na t maar
ook na l, en in sommige plaatsen gebeurt dat ook na r en eventueel na h . Deze verschillen zijn zo doordat door natuurlijke klanktendensen een h in principe eerst verandert na
voorgaande t of d van het grondwoord, daarna na andere, zwakkere `tandmedeklinkers',
en tenslotte in andere omstandigheden . Dat dit zo is valt of to lezen uit de relaties tussen
de gebieden die zich kenmerken door eigen varieteiten . We vinden bijvoorbeeld tussen
het oostelijke gebied met uitsluitend h(en) en bet aangrenzende gebied met tj na t geen
dialecten met bijvoorbeeld vooral tjen na l, h en met -hen na t . De genoemde tendensen
houden in dat dat geen toeval is . In vergelijking met Twente zien we dus westelijk een
toename van -tjen, echter niet toevalligerwijs maar volgens een fonologisch patroon : de
voorafgaande medeklinkers zijn bepalend .
Noordelijk van de regio met -hen bevindt zich in Overijssel een gebied met -gien in plaats
van -hen, dat daarmee aansluit bij Drenthe en Stellingwerf . Dat geldt echter niet voor bet
optreden van umlaut in de verkleinwoorden . In het -hen-gebied roept -hen umlaut op,
in bet grootste deel van bet Overijsselse gebied met -gien doet dat achtervoegsel dat ook,
maar in Steenwijkerland, Stellingwerf en bijna geheel Drenthe is dat niet bet geval .
De samenhang tussen de gebieden waarin umlaut zich wel c .q . niet heeft doorgezet mag
voor zichzelf spreken, die tussen bet -hen en bet -gien gebied behoeft toelichting . In beide
gevallen gaat bet om een vervolg op een oudste stadium met -hien . Het huidige -hen is
bet gevolg van reductie van ie tot sjwa . Met -gien ligt bet ingewikkelder . Er is aanleiding
om to denken aan een rechtstreekse verandering van h tot ch, maar ook is bet mogelijk
dat ch ontstond uit een tussenvorm tj die door palatalisatie moet zijn ontstaan (Bloemhoff
1991) . Het -gien en bet -hen gebied hangen dus wel met elkaar samen, welke van de
genoemde twee ontwikkelingen zich ook werkelijk heeft voorgedaan . Afhankelijk van
de verdere, gedifferentieerde ontwikkelingen kennen beide regio's patronen van verkleinwoordvormen die zijn ontstaan door andere natuurlijke veranderingen, met name door
aanpassing van een of enkele segmenten van de verkleiningsuitgang . We kunnen dit alles
zien als bet gevolg van intern-Nedersaksische ontwikkelingen, die in die hoedanigheid
de samenhang tussen de varieteiten tonen .
In dit verband verdient bet nog vermelding dat we de oostelijke -tje-vormen niet als
bet gevolg van `expansie' vanuit HollancWtrecht hoeven to zien . Zou die werkelijk
hebben plaatsgevonden, dan zou -tje zich waarschijnlijk veel minder in vaste patronen
van samenhang met bet voorafgaande segment vertonen . Ook aan een uitstraling van
-gien-vormen uit Utrecht hoeven we niet zozeer to denken, zie hiervoor onder meer de
argumenten in Bloemhoff (1991) . Zie voor een gelijksoortige verwerping van Hollandse
expansie bij verkleinwoorden in Vlaanderen Marynissen (1998) . De besproken verschil-
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len in verkleinwoordpatronen in het Nedersaksisch zijn goed verklaarbaar uit interne
ontwikkelingen en die hebben de `eenheid in verscheidenheid' bepaald .
Een bijzondere samenstelling

Alleen sporadisch is er onderzoek gedaan naar de aard van de samenstellingen in varieteiten van bet Nedersaksisch . Onderlinge vergelijkingen zijn amper gemaakt, zodat het
niet doenlijk is om goed op de samenhang op dit punt in to gaan . Wel lijken de soorten
samenstelling overeen to komen met die in bet Nederlands . Dat is niet zo verwonderlijk:
bet Nederlands, z'n dialecten en de Nedersaksische streektalen liggen immers historisch
gezien `naast elkaar' in bet landschap en gaan slechts geleidelijk in elkaar over (zie bijv .
Van der Sijs 2004) . Een verschil met bet Nederlands bestaat erin dat bepaalde samenstellingstypen productiever, en andere minder productief zijn in bet Nedersaksisch.
Een samenstellingstype dat meer en dus ook andere vertegenwoordigers kept dan bet
Nederlands is dat waarbij een zelfstandig naamwoord bestaat uit een bijvoeglijk en een
zelfstandig naamwoord . Vaak is de betekenis niet op de normale manier voorspelbaar,
doordat bet bijvoeglijk naamwoord niet, zoals gewoonlijk, nader specificeert . Zo betekent in bet Nedersaksisch en in bet Nederlands een woord als `kleinkind' niet, zoals men
zou kunnen verwachten, `kind dat klein is' . Het Drents, bet Gronings en bet Stellingwerfs
kennen eigen reeksen woorden met dat patroon, zie fig . 16 . Het Nederlands kent, afgezien van `kleinkind', voor die woorden geen equivalenten .
BiJjzondere samenstellingen in het Drents : hleinJ'ong de )'ongste in het gezin ,
hleinhiend hleinhnecht knecht van zo'n 12 jaar die onder de grootknecht stond ,
hteinwarh d .i . minder werk dan `da ~' erk' , Srootbeh vPschePPer, iemand met een grote mon d
~ roothals oPschePPer, iemand met veel verbeeldin , Sroothans id . ,
groothnecht eerste knecht , grootloug stad , Srootmeid eerste meid , grootmes broodmes

BiJjzondere samenstellingen in bet Gronings : luJtjemaaid de Jjongste meid , luJtjehnecht
Jongste knecht of ook luJt'evint, luJt'eloug do ~ ~ luJtjeschoul lokaal van de klassen 1-3
op een tweemansschool , g roothnecht eerste knecht , groothans oPschePPer , grootbeh
iemand die steeds een groot woord voert als eerste z'n mond open
o
heeft, gr ootsnoet
(id),
. nijboer
nieuwe
boer,
belangriJjkste
koper
o
op
een
boe1
da
J
g
Bijzondere samenstellingen in het Stellingwerfs : hteinjonge (jonge jongen, jongste jongen in
het gezin), hleinitiend,lrleingoed (kleine exempiaren, klein spul), hleinspui (id .),
grootbeh, grootgoea (grotere exemplaren)

Figuur 16: BiJ'zondere samenstellingen in het Drents, Gronings en Stellrngwe s

We zien in het Drents en in bet Stellingwerfs bij sommige van die woorden zelfs een
overgang naar een andere woordsoort optreden, nl . naar een bijwoord, vgl . groothaans
`waarschijnlijk' (Drents, Stellingwerfs), n jhaans, riehaans `waarschijnlijk' (Stellingwerfs),
lichthaans `misschien' (Stellingwerfs) . In bet Nedersaksisch van Overijssel, de Achterhoek
en de Veluwe zijn zulke vormen en die in fig . 16 niet aangetroffen, wat misschien een
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vertekend beeld kan zijn doordat de lexicale beschrijvingen in die regio's over het algemeen niet zo gedetailleerd zijn . Weijnen wijdt in zijn Nederlandse Dialecthunde (1966) een
paragraaf aan woordvorming, en besteedt daarin ook enige aandacht aan het verschijnsel
samenstelling . Hij noemt de patronen in fig . 16 niet, vindt dat "het dialect iets minder
neiging tot samenstelling heeft dan het Nederlands" en verwijst naar enkele artikelen
of delen van grotere studies . Hij noemt de tot de regionale varieteit(en) bepaalde productiviteit van het samenkoppelingstype peernbaisten `paarden en koeien' (Gronings) en
het voorheen productieve type Marijhe-meu `Marijke-tante', Henderh-om `Hendrik-oom'
voor het noorden als geheel . Nomenincorporatie als in peerdebeslaon, snoehevangen e nz .
in elk geval in bet Drents en Stellingwerfs kan er nog aan worden toegevoegd ; ook de
waarschijnlijk tot de Achterhoek beperkte productiviteit van een bijzondere afleiding als
gedoente ' bet gedoe', gevraogte `het gevraag' enz . moet bier nog worden aangestipt (zie
ook de bijdrage van Schaars) .

Bijzondere woordcombinaties
De aangekondigde woordcombinaties zijn, net als samenstellingen en afleidingen, tot
de morfologie to rekenen . Het gaat in deze gevallen om een combinatie van bepaalde
woordsoorten, syntactische klassen dus, die zich bij een beperkte groep `personen' uit
de woordsoort persoonlijk voornaamwoord voordoen . Veel vertegenwoordigers van
deze woordcombinaties zijn over bet gehele gebied van bet Nedersaksisch ongeveer
gelijk, zie fig . 3 . De kleine structuurverschillen die bet Stellingwerfs in rij vijf laat zien,
bestaan alleen doordat daar de gereduceerde vorm van bet persoonlijk voornaamwoord
jim in optreedt, niet die van ie . En in awwe ed . (rij 3) vallen de vormen met slot-e to
verklaren uit bet gegeven dat afval van deze -e in deze combinatie daar (nog) niet heeft
plaatsgevonden, elders wel . De andere verschillen reflecteren vooral diverse fawn van
klankontwikkelingen .
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4 .1 .5 Het Nederlandse Nedersaksisch : samengevat en afgebakend
Samengevat volgt bier wat het Nedersaksisch tot een eenheid maakt en waarin bet in grote
lijnen anders is dan bet Nederlands en de aangrenzende dialecten . Afsluitend beschrijf ik
beknopt welke theoretische inzichten uit de fonologie op de achtergrond mede bepalend
waren voor deze visie op samenhang en indeling van de varieteiten .
In gesloten lettergreep zijn de behandelde korte vocalen over bet geheel genomen in bet
hele gebied gelijk of nagenoeg gelijk en ze doen zich voor in dezelfde of overeenkomstige
woorden, wat van een sterke eenheid getuigt . Er zijn natuurlijk locale of regionale verbij
zonderingen, zoals in Noord-Drenthe en bet grootste deel van de provincie Groningen,
waar de Nedersaksische klankcombinatie -olt zich door rekking ontwikkelde als in zaolt
`zout' . De verdeling van genoemde korte vocalen over gelijke en overeenkomstige woorden kan dus intern in bet Nedersaksisch verschillen, maar bet `anders zijn' wordt in bet
algemeen veroorzaakt door locale of regionale manifestaties van fonologische tendensen
die op de structuur van bet Nedersaksisch werkten, zoals in bet geval van zaolt .
Zoals we uit fig . 1 kunnen aflezen heeft bet Nederlands de meeste van de korte vocalen
ook, maar dan deels met een andere verdeling over de woorden . De o en de d vinden we
in bet Nederlands niet maar wel in een groot deel van bet gebied van bet Nedersaksisch .
Beide vocalen spelen bovendien een belangrijke rol in de ontwikkeling van de oorspronkelijke korte vocalen in open lettergreep . Daarin heeft zich - aanwijsbaar voor bet overgrote deel van bet gebied maar bet meest voor bet Centraal-Nedersaksisch - Westfaalse
breking voorgedaan, met naar gelang de regio diverse effecten van dat verschijnsel . Die
breking en ermee samenhangende processen gaan terug tot in elk geval de 12de tot de
15de eeuw. Ze moeten verbreid geweest zijn over bet hele Nedersaksische gebied van
toen, mogelijk met uitzondering van de West-Veluwe . Dat houdt in dat de vocalen o en
a zich ooit in dat hele gebied voorgedaan zouden moeten hebben .
De op de Westfaalse diftongen volgende fasen houden steeds verschillen met bet Nederlands in, terwijl de eindfase wel weer op bet Nederlands kan lijken : zo zagen we dat de
rekkings-ae uit bet tweede, vocalische deel van de korte diftong kon verhogen, zodat als
vervolg op bijvoorbeeld aeten ` eten' een `Nederlands'-aandoende vorm met ee ontstond .
De korte o en d hebben een verschillende historische achtergrond en blijven nog steeds
goed onderscheiden in bet Nedersaksisch, anders dan in bet Nederlands .
De historisch lange is vinden we overal in bet Nedersaksische gebied terug, anders dan
in bet Nederlands en in aangrenzende West-Nederlandse en Brabantse dialecten, waar,
behalve voor -r, deze klinker tot ij is geworden . De lange y : of de kort geworden tegenhanger in bijv geluud `geluid' vinden we eveneens in niet-gediftongeerde vorm .
De bekende ies-ijs-grens is als de meest westelijke en zuidelijke grens van bet Nedersaksisch to beschouwen, alleen niet in bet zuidoosten : daar bevatten de aangrenzende
taalvarieteiten ook ie . Eenzelfde beeld geeft de begrenzing van de uu [y] in bet westen
(Scholtmeijer 1997) .
De historisch lange is is in Noordoost-Twente nog in alle omstandigheden lang, maar
elders heeft verkorting plaatsgevonden . Dat is echter niet bet geval als de is optreedt voor
v, z, g en r en of en toe voor bepaalde andere consonanten, al geldt dat laatste dan vaak
Lang niet voor elk relevant woord . Dezelfde verkorting vond ook plaats van de oude, lange

KLANK- EN VORMLEER

109

u: en van de daarvan door een natuurlijk proces van `fronting' afgeleide y: . Maar voor v,
z, g en r en eventueel bepaalde andere consonanten bleef de u : en y: Lang .
De korte varianten van de lange ie, oe en eventueel uu zouden volgens sommigen zijn
ontstaan door invloed van bet Nederlands, d .wz . als gevolg van een algemene Nederlandse verkortingstendens (zie bijv. Entjes 1971) . Die visie lijkt echter niet gemakkelijk
houdbaar, omdat in bet Nederlands en dialecten ervan de oude is rond 1 600 als lange
vocaal al diftongeerde tot ij . De invloed van `overeenkomstige woorden' met veronderstelde `verkorte ie' in bet Nederlands op woorden met lange is in bet Nedersaksisch moet
dus veel minder groot geweest zijn dan wel aangenomen wordt . Voor zover de nieuwe
diftong ii al grote invloed zou hebben gehad op de Nedersaksische i :-woorden zou er of
eerder een diftong ij zijn ontstaan of de lengte van de ie : zou beter bewaard moeten zijn .
De diftongische uitspraak is immers eerder als lang op to vatten dan als kort . Bovendien
blijft de lange variant in bet Nedersaksisch bewaard tenminste voor v, z en g, terwijl die
in bet Nederlands alleen voor r bewaard is . De verkorting in bet Nedersaksisch lijkt ten
opzichte van de Nederlandse diftongering nogal laat to hebben plaatsgevonden . Zelfs in
onze tijd zien we nog steeds verkorting als levend proces optreden in Noordoost-Twente
en in de Achterhoek, zoals o .m . uit bet werk van Entjes valt op to maken . De Nedersaksische tendens is daarbij dus anders dan de Nederlandse en kept een eigen samenhang: de lange, oude is verkort behalve voor v, z, g en r, een conditie die zeer krachtig
blijkt to zijn . En de historisch lange u : blijft in bet Nedersaksisch eveneens Lang, eveneens
met name voor v, z > g (en r) . Historische grammatica's van de plaatselijke varieteiten laten
dat overtuigend zien, zoals bijvoorbeeld Bloemhoff-de Bruijn (1998) voor bet Ommens .
Eigensoortige ontwikkelingen op de Veluwe als sch > sj en de `verdeling' van as en ao naar
gelang de volgmedeklinkers (zie de bijdrage van Scholtmeijer) laten bovendien zien dat
locale fonologische tendensen zich gemakkelijk manifesteren, zelfs in een contactzone
met westelijke, Hollandse dialecten.
De ee, eu en oo in bet Nedersaksisch zijn in principe lange, gesloten vokalen en daarmee zijn
ze anders dan in bet Nederlands . Dit echter afgezien van bet Midden- en Noord-Drents,
het Gronings en bet West-Veluws met licht-diftongische varianten, zie par . 4 .1 .2 .
Anders dan in bet Nederlands is de oude d bijna overal ao of een geslotener variant, net
als in bet aangrenzende Duitse gebied, terwijl in bet Centraal-Nedersaksisch een aa, dd
of ae voorkomt in woorden als water, raar . Dat zijn vocalen die historisch met elkaar
samenhangen op een manier die zich in bet Nederlands niet zo manifesteert . Dit afgezien van rekking - in bijv. `water' -, maar we zagen dat die in bet aangrenzende deel van
Duitsland ook algemeen voorkomt, ook dat is dus geen `Nederlands' verschijnsel .
Net zo min als die rekking en de Westfaalse bijzonderheden is ook de umlaut van lange
vocalen in bet Nedersaksisch niet als `typisch Nederlands' to beschouwen, omdat dat
verschijnsel in bet Nederlands in tegenstelling tot de andere Germaanse talen, ontbreekt
(o .m . Buccini 1995) . In westelijke, `Nederlandse' woorden als groen en nodig zien we geen
effect van umlaut, in de Nedersaksische tegenhangers van die woorden gruun en neudig
daarentegen wel, overeenkomstig de systematiek `umlaut towel in korte als lange vocalen' .
Die systematiek vinden we ook in bet naburige, `Frankische' Limburgs en Brabants .
lets minder ver westelijk dan de ies-ijs-grens, maar ook zuidelijk en deze keer ook in
bet zuidoosten loopt de begrenzing van bet gebied waar de slot-en nog als -n wordt
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uitgesproken, of, in de buurt van die grens, als -an, en dus tot -a is geworden, zoals in
bet Nederlands (zie ook fig . 10 ; zie in dit verband ook Scholtmeijer 1997) . Die uiterste
isoglosse van -n/-an wordt meestal als grenslijn gezien van bet gebied van bet Nedersaksisch . Die wordt versterkt door de aanwezigheid van ge- in bet voltooid deelwoord westelijk, tegenover bet Veluws/Overijssels/Achterhoekse alternatief e- (Schaars 1987) . In bet
zuidoosten hebben bet Achterhoeks en ook bet Oost-Veluws bovendien in vergelijking
met de aangrenzende zuidelijk dialecten de slot-sjwa bewaard in woorden als tahhe `tak'
en ze kennen vanouds de `Saksische eenheidspluralis' op -t (wie loopt `wij lopen' enz .) .
Ze onderscheiden zich daarmee ook van bet West-Veluws .
In bet voorafgaande is - vooral impliciet - gebruik gemaakt van theoretische inzichten
op bet terrein van `spontane' fonologische veranderingen . Daarmee kon de geschetste
samenhang beter waargemaakt worden . Een heel belangrijk middel om taalveranderingen to beschrijven, to verklaren en zelfs to voorspellen is dat van de `natuurlijke tendens'
of `natuurlijke verandering' . Fonologisch onderzoek in heel veel talen heeft uitgewezen
dat bepaalde tendensen vaak voorkomen, wat inhoudt dat ze zich algemeen in menselijke taal kunnen voordoen . Andere daarentegen, die men logischerwijs ook zou kunnen
veronderstellen, doen zich niet voor en lijken dus uitgesloten . Voor zover men ze vindt,
moet de theorie op dat punt worden bijgesteld (zie bijv . Labov 1994) .
Een tendens die zich vaak manifesteert is verhoging van lange vocalen . Zo zagen we dat
inderdaad bepaalde vocalen met hogere tongstand uitgesproken gingen worden : as werd
in Midden- en Noord-Drenthe en in Groningen tot ao, die naar bet noorden toe `donkerder' werd, en in Noordwest-Overijssel, noordelijk Zuidwest-Drenthe en Stellingwerf
is de `Sallandse' ad verhoogd tot ae . Een ander geval van `spontane' verhoging zagen we
in gevallen als aeten dat o .m . in Drenthe anders dan in bet zuidwesten tot eten werd . Zo
is ook Centraal-Achterhoeks vleugel uit de tussenfase vlogel ontstaan, een vorm die door
rekking ontstond uit nu nog oostelijk Achterhoeks vloggel . Verhoging vertonen ook de
ee's die in Zuid-Drenthe tot lange ie's werden, vgl . been > bien, etc .
Van de dcl en a is bekend dat ze zich vaak moeilijk standhouden in fonologische systemen :
de `verandering terug' bijv van mddl tot maal in Zuid-Drenthe is dus ook to begrijpen als
een natuurlijke verandering . In West-Overijssel zagen we die verandering ook, maar die
zal ook door invloed van bet Nederlands `gestuurd' zijn . In dat laatste geval gaat bet om
externe factoren, dat wil bier zeggen om sociale druk door de status van de standaardtaal
Nederlands .
Het inzicht is van belang dat de fonologische tendensen klankontwikkelingen sturen
en daarmee ook de overeenkomsten en verschillen bepalen binnen bet gebied van bet
Nedersaksisch . Daarbij bepalen wel `overname' en `ontlening', naar gelang de druk van
de sociale factor `status', mede de uitgestrektheid van bet gebied met een bepaalde verandering . We kunnen in elk geval zeggen dat samenhang en geleding zoals die in de voorafgaande paragrafen zijn geschetst `natuurlijk' zijn . Het gaat immers om bet plaatselijke
en regionale gevolg van wat zich aan ontwikkeling voor kan doen in menselijke taal . Zo
beschouwd is dus ook de geografische indeling als beschrijving van de samenhang en
geleding op basis van de historische klankontwikkeling een natuurlijke indeling . Door de
effecten van de tendensen in ons gebied in kaart to brengen is een verantwoorde dialectindeling gegeven van bet Nedersaksisch . Een neerslag ervan vortnt de kaart in fig . 10 .
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4 .2
Syntaxis
Cor van Bree

4 .2 .1 . Het Nedersaksisch als Nederlands
De syntaxis van bet Nedersaksisch komt in hoge mate overeen met die van bet Nederlands in bet algemeen . Deze overeenkomsten komen duidelijk to voorschijn wanneer
we bet Nedersaksisch en het overige Nederlands vergelijken met bet Engels . Bij verdere
vergelijking blijken bet Duits en bet Fries aan de kant van bet Nederlands en bet Nedersaksisch to staan . Zie de zinnen (la) Um (le) (de Nedersaksische zinnen worden zoveel
als mogelijk is, in bun Groningse worm gegeven) :
(la)
(lb)
(lc)
(id)
(le)

gr.
ndl .
eng.
du .
ft.

dat boek hoopt hai in die winkel to koopn
dat boek hoopt hij in die winkel to kopen
that book he hopes to buy in that shop
dieses Buch hofft er in dem Laden zu kaufen
dat boek hopet er yn dy winkel to keapjen

We constateren de volgende verschillen :
1 . In bet Engels komt wanneer er een ander zinsdeel dan bet onderwerp vooropgeplaatst
is, de persoonsvorm op de derde plaats in de zin to staan ; in de andere talen staat deze
vorm op de tweede plaats . Anders gezegd : in die talen treedt inversie op, dat wil zeggen
dat bet onderwerp achter de persoonsvorm komt to staan .
2 . In bet Engels volgt de tweede werkwoordsvorm, in casu de onbepaalde wijs to buy,
meteen op de persoonsvorm ; in de andere talen kan er een zinsdeel tussen die twee werkwoordsvormen komen to staan, in casu in die winhel (of meer dan een zinsdeel : vgl . bijv. . . .
morgen vroeg/in die winhel/voorzijn vriend . . .). Er is sprake van een tangconstructie waarbij de
persoonsvorm op de tweede plaats staat (of bijv in een bepaald type vraagzin op de eerste :
vgl . zal hij ooh homen?) en de andere werkwoordsvorm achter in de zin terecht komt . Nog
duidelijker is de tang bij groepen van meer dan twee werkwoordsvortnen ; vgl . . . . in die winhel to hunnen hopen . Achterin vomit zich dan de zogeheten werkwoordelijke eindgroep .
Vergelijk nu de volgende bijzinnen :
(if)
(lg)
(lh)
(lj)
(lk)

gr .
ndl .
eng .
du.
ft.

hai hoopt dat hai dat boek in die winkel koopn kan
hij hoopt dat hij dat boek in die winkel kan kopen/kopen kan
he hopes (that) he can buy that book in that shop
e r hofft da13 er das Buch in dem Laden kaufen kann
hij hopet dat er dat boek yn dy winkel keapje kin
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Ook in de andere talen dan bet Engels is er nu geen sprake van een tang met de werkwoordsvormen op uit elkaar liggende plaatsen maar er is toch nog een belangrijk verschil :
terwijl in bet Engels de werkwoordsvormen voor in de bijzin bij elkaar staan, staan ze in
de andere talen achterin . In die talen hoort dus in de bijzin (althans in bet meest gewone
type daarvan) ook de persoonsvorm tot de werkwoordelijke eindgroep . Het gevolg biervan is dat nu ook de persoonsvorm van bet onderwerp gescheiden kan worden . Een
tang wordt nu gevormd door bet onderwerp aan de ene en de werkwoordsvormen aan
de andere kant .
4 .2 .2 . Het Nedersaksisch als gesproken Nederlands
Bij de in par. 4 .2 .1 besproken verschijnselen komt bet Nedersaksisch overeen met bet
overige Nederlands en dus ook met bet Standaardnederlands . Er zijn ook Nedersaksische
verschijnselen die niet of niet zonder meer overeenkomen met bet Standaardnederlands
maar die we in ieder geval wel terugvinden in de Nederlandse spreektaal of in andere
dialecten dan de Nedersaksische en in bet Fries . Vergelijk (2a) Um (2m) in Groningse,
Drentse of Friese weergave :
(2a)
(2b)
(2a')
(2b')
(2c)
(2d)
(2e)
(2d')
(2e')
(21)
(2g)
(2h)
(2g')
(2h')
(2i)
(2j)
(2k)
(21)

gr .
gr .
ft.
ft.
gr.
gr.
gr.
ft.
ft.
gr.
gr.
gr.
ft.
fr.
gr.
gr.
dr.
gr .

(2m) gr.
(21') ft .
(2m') fr .

hai zee (dat) hai wol in die winkel een boek koopn
`t was zo kold (dat) ik bin noa binnen goan
by sei (dat) by woe yn dy winkel in boek keapje
`t wie sa kald (dat) ik bin nei binnen gongen
?hai wait `t net zo goud as dat hai haar der zulf bie west
dat boek bin ik tbch zo wies mit `blij mee'
die boom zit nog gain bladje aan
dat boek bin ik dochs sa wiis mei
dy beam sit noch gjin bledsje oan
dat boek, doar bin ik tbch zo wies mit
ik heb nooit gain braif meer van hom kreegn
en dan deedn wie (altied) de roamn hemmeln `schoonmaken'
ik ha noait gjin brief mear fan him krige
?en dan diene wy (altyd) de finsters himmelje
ik wiet nait of dat hai ook mitgaait
ik mout waitn wel `wie' dat ik in hoes krieg
hij wus niet meer hoe as-e d'r mit an mus
de pelietsie zol bie hom koomn en hoaln hom op `de politie zou bij hem
komen en hem ophalen'
ik goa bin en helpn Kloas `ik ga weg om Klaas to helpen'
de plysje soe by him komme en helje him op
ik gean hinne en help Klaas

De zinnen (2a) dm (2fl zijn geaccepteerd in gesproken Standaardnederlands maar op
papier zijn ze dat zeker niet . (2a) en (2b) zijn voorbeelden van bijzinnen met hoofdzinsvolgorde (met dat of zonder dat) . Zin (2a) bevat een lijdend-voorwerpzin en zin (2b) een
bijzin van gevolg . Mogelijk is de acceptatie van deze zinnen in bet Nedersaksisch groter

SYNTAXIS

115

dan in het overige Nederlands en wordt het betreffende type bijzin in het Nedersaksisch
gemakkelijker in "beschaafd" dialect gebruikt . In dit beeld past dat er ook in bet aangrenzende Fries Been bezwaar tegen bestaat : vergelijk (2a') en (2b') . Een verklaring voor
de hoofdzinvolgorde kan zijn dat deze gemakkelijker to realiseren is : bet is immers de
volgorde van de gewone mededelende zin . Er lijkt echter ook een betekenisaspect mee
to spelen, nl . dat bij een betekenisnotie `niet-werkelijkheid' de hoofdzinvolgorde niet
gebruikt kan worden . Vergelijk hiervoor (2c) ingeleid met as dat `alsof' .
In (2d) is dat boeh als "psychologisch onderwerp" vooropgeplaatst (topicalisatie) . Het
erbij behorende voorzetsel mit staat achteraan in de zin (in bet Standaardnederlands verschijnt bet in de vorm mee) . Deze zogeheten voorzetsel-stranding doet zich niet alleen bij
een voorzetselvoorwerp (met dat boeh) maar blijkens (2e) ook bij een plaatsbepaling voor .
Anders weer dan in bet Standaardnederlands kan deze constructie ook in bet geschreven Fries voorkomen : vgl . (2d') en (2e') . Een variant is (2fl waarin dat boeh als bet ware
buiten de zin is geplaatst (links-dislocatie) en binnen de zin met behulp van door wordt
herhaald . Ook deze variant is geaccepteerd binnen bet gesproken Standaardnederlands,
verder ook in bet gesproken Fries .
Zinnen als (2g) t/m (2m) zijn ook in gesproken Standaardnederlands niet geaccepteerd :
ze dragen een duidelijk sociaal of dialectisch stigma . Zin (2g) is een voorbeeld van een
zogenaamde dubbele ontkenning die als `onlogisch' uit bet Standaardnederlands wordt
geweerd . Als we echter een groot aantal talen overzien, blijkt een `dubbele' (ruimer,
meerledige) ontkenning juist een heel gewoon verschijnsel to zijn . In geschreven Fries
is de constructie (vgl . 2g') geaccepteerd .
Zin (2h) is een voorbeeld van bet omschrijvende (perifrastische) doen (Gronings doun) .
Het wordt omschrijvend genoemd omdat bet weinig bijdraagt aan de betekenis: de zin
zonder doun drukt ongeveer hetzelfde uit. Wel is bet zo dat er altijd sprake is van een
handeling en meestal van een gewoontehandeling: vergelijk de toevoeging van altied . In
bet Fries lijkt de constructie (vgl . 2h') niet voor to komen .
Zin (2i) is een voorbeeld met twee voegwoorden waarvan er een, nl . dat, in het Standaardnederlands als overtollig (expletiefl wordt geweerd . Ook (2j) bevat een expletief dat maar
nu na een betrekkelijk voornaamwoord (we!) . In bet Fries vinden we dat `overtollige' dat
als enclitisch 't bij vele voegwoorden en betrekkelijke voornaamwoorden terug : oft, dy't
enz . De Drentse zin (2k) bevat een expletief as `of' (zie voor dit as 4 .4) .
De zinnen (21) en (2m) zijn voorbeelden van nevenschikking waarbij de onbepaalde wijs
in bet tweede deel vooraan staat . Het Standaardnederlands equivalent van (21) laat ook
nevenschikking zien, bet Standaardnederlands equivalent van (2m) onderschikking die
overigens ook bij (21) mogelijk is : homen om hem op to halen . In de Friese equivalenten (21'
en 2m') staat in plaats van de tweede onbepaalde wijs een werkwoordsvorm die althans
naar de vorm een gebiedende wijs lijkt to zijn . We spreken bier van een imperatives
pro infinitivo-construcie (IPI) . Omdat bij een van de twee Friese werkwoordsklassen
de onbepaalde wijs dezelfde vorm heeft als de gebiedende wijs (vgl . helje `halen', `haal'),
heeft in bet Fries reinterpretatie tot `gebiedende wijs' plaatsgevonden . De constructie met
vooraangeplaatste onbepaalde wijs komt niet alleen in bet Gronings voor ; er zijn ook
Drentse en Twentse voorbeelden bekend en vroeger moet de constructie over een groot
deel van bet taalgebied zijn voorgekomen .
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Dan nog een laatste geval : in veel dialecten komt bet verschijnsel voor dat met voegwoordcongruentie worth aangeduid . Zie hiervoor de volgende zinnen :
(2n)
(20)
(2p)
(2q)

hl .
hl .
gr.
fr.

we zelle `s vrage owe ze morge komme
ik weet niet watte we d'ran doen motte
hou kwam dat toch, dast zo kwoad worst?
ik wit datsto/datst thus bist `ik weet dat jij/je thuis bent'

Het verschijnsel houdt in dat voegwoorden of andere betrekkelijke woorden die een bijzin inleiden, een flexie-uitgang kunnen krijgen . Een Hollands voorbeeld is (2n) waarin
het voegwoord of onder invloed van bet erop volgende onderwerp dat in bet meervoud
staat, ook een snort meervoudsuitgang krijgt (vgl . ovve) . Vergelijk ook (20) waarin het
betrekkelijk voornaamwoord wat een dergelijke uitgang krijgt . Voegwoordcongruentie is
ook uit bet Nedersaksisch bekend, o .a . bij de nude tweede persoon enkelvoud op -St bij
doe ( gronings dou of doe) . Vergelijk hiervoor de Groningse zin (2p) waarin dart herleid
moet worden tot datst-dou/doe `dat jij/je' . Zin (2q) laat zien dat bet verschijnsel ook uit
bet Fries bekend is (datst(o) = datst-do `dat-je') .
Opmerkelijk is dat na dast (2p) en datst (2q) het onderwerp in feite ontbreekt : dou/doe
resp . d o is geassimileerd aan de uitgang -St tot tou/toe resp . to waarna datsttou/datsttoe resp .
datstto gereduceerd kunnen worden tot da(t)ste of da(t)st. Het onderwerp kan ontbreken
doordat bij de markante -st-uitgang alleen een onderwerp als dou/doe/do begrepen kan
worden . Bij inversie doet zich hetzelfde verschijnsel voor : vgl . Gronings bist thoes? `ben
je thuis?'
Er is een duidelijke parallellie tussen voegwoordcongruentie en inversie . Die blijkt hieruit
dat de uitgang van bet voegwoord gelijk is aan de werkwoordsuitgang bij inversie . Zo
vinden we in bet oostelijke gebied waarin bet meervoud van de tegenwoordige tijd op -t
uitgaat (vgl . wij speult `wij spelen') in de le persoon in de inversie de uitgang -e : speule-wij,
welke uitgang blijkens de Overijsselse zin (2r) ook bij voegwoordcongruentie optreedt
hoewel bet werkwoord dan op -t uitgaat :
(2r)

ov

azze wy de turf niet verkoopn kunt

Een andere regel lijkt to zijn dat voegwoordcongruentie alleen optreedt wanneer de
werkwoordsuitgang in de tegenwoordige en de verleden tijd dezelfde is . Vergelijk voor de
zinnen (2n) t/m (2q), die alle in de tegenwoordige tijd staan, de varianten in de verleden
tijd : ovve ze hwamme, watte we moste, dast zo hwoad werst, datst thus wiest en vergelijk ook
(voor Overijssel) een tegenwoordige tijd als speule-wy met de verleden tijd speulde-wy .
Een negatief voorbeeld is bet Fries waarin de tegenwoordige tijd meervoud op -e maar in
de verleden tijd meervoud op -en uitgaat : wy miene, wy mienden `wij menen, wij meenden' .
In bet Fries vinden we in dit geval dan ook geen congruentie :
(2s)

fr.

ik leau dat wy it mar besykje moatte/moasten

Blijkbaar kan bet voegwoord wel voor persoon en getal maar niet voor tijd worden
geflecteerd .
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Het verschijnsel van voegwoordcongruentie is wel in verband gebracht met bet feit dat in
de bijzin anders dan in de hoofdzin de persoonsvorm ver van bet onderwerp kan staan .
Dat geeft een bepaalde spanning die door de voegwoordcongruentie worth verlicht . Het
onderwerp zoekt als bet ware in zijn onmiddellijke omgeving een woord waarmee bet kan
congrueren en kiest daarvoor bet voegwoord of een ander betrekkelijk woord wanneer
bet werkwoord in kwestie uit de buurt staat . Per analogie gebeurt dat ook wanneer, in
bet geval dat andere zinsdelen ontbreken, onderwerp en persoonsvorm wel naast elkaar
staan . Maar men kan zegen dat ook in bet laatste geval de persoonsvorm, in principe,
nog altijd van bet onderwerp gescheiden is . Alleen is de ruimte tussen beide zinsdelen
nu niet met andere zinsdelen bezel . Omdat ook bet werkwoord vervoegd moet worden,
treedt er een ingewikkelde congruentie op, tussen onderwerp en voegwoord, tussen
onderwerp en werkwoord en via beide kan ook tussen voegwoord en werkwoord congruentie optreden . Omdat bet onderwerp achter bet voegwoord staat, krijgt bet laatste
de uitgangen die bij de inversie passen (zie boven) .
4 .23 Het Nedersaksisch als oostelijke Nederlands
Overeenkomst met bet oostelijke Nederlands in bet algemeen vertoont bet Nedersaksisch
bij een aantal constructies die op de een of andere manier met bezitsrelaties (ruimer en
ook preciezer geformuleerd : nauwe relaties) to maken hebben . De relaties zijn van to
voren gegeven (worden als bekend verondersteld) of ze komen door de in de zin genoemde handeling tot stand . Van to voren gegeven zijn ze in bet geval van de zogenaamde
band leh-constructie en van de constructie met zogeheten possessieve datief (bezittend
voorwerp), ze komen tot stand in bet geval van de benefactief (belanghebbend voorwerp) . In bet geval van de band leh-constructie gaat bet om een combinatie van hebben (of
hrijgen) plus lijdend voorwerp plus bepaling van gesteldheid, bij de possessieve datief en
de benefactief om een meewerkend voorwerp dal niet noodzakelijk bij bet werkwoord
in kwestie optreedt, een zogeheten `vrije datief' : anders dan bijv geven vereisen wassen
en breien niet zo'n meewerkend voorwerp . Vergelijk om to beginnen respectievelijk de
Twentse zinnen (3a), (3b) en (3c) . In deze en volgende zinnen zijn bezitter en bezitsobject telkens vet aangegeven ; verder is iedere zin voorzien van bet Standaardnederlandse
equivalent day overigens ook in bet Nedersaksisch niet uitgesloten is .
(3a)
(3b)
(3c)
(3d)
(3e)
(3fl

tw
tw
tw
sn .
tw.
tw

(3g)
(3h)

ah .
tw

ik heb `n baand lek `ik heb een lekke band, mijn band is lek'
moo wasket `m de veutjes `moeder wast zijn voetjes'
moo breit `m een paar sokke `moeder breit een paar sokken voor hem'
eindelijk had ik de klas rustig
hee hef de vrouw zeek in ber (liggn) `zijn vrouw ligt ziek in bed'
in den wunkel koch bee zich ne nieje bokse `in die winkel kocht hij een
nieuwe broek'
bee drunk zik ne kop koffie `hij dronk zich een kop koffie'
hee ston met de haan' in `n tuk `hij stond met zijn handen in zijn zak'

Kaart 1 laat zien day de genoemde constructies inderdaad een oostelijk verschijnsel zijn ;
Friesland tekent zich of als een overgangsgebied . De benefactief komt echter wat minder
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ver naar bet westen voor ; ze komt ook tamelijk frequent aan de zuidrand van het taalgebied voor . Toch duikt ook in bet Standaardnederlands en bet westelijke Nederlands wel
eens een possessieve datief of benefactief op maar dan vooral bij figuurlijk of idiomatisch
gebruik : vgl . uitdrukkingen als iemand de oren van het hoofd eten, iemand de hand schudden
en iemand een poets bahhen, iemand jets inschenhen . Ook een snort band leh-constructie
komt in bet Standaardnederlands en bet westelijke Nederlands voor, namelijk wanneer
bet onderwerp de situatie waarvan sprake is, onder controle heeft : vgl . (3d) . Bij de typisch
oostelijke band leh-constructie gaat bet echter om jets wat bet subject overkomt .

Kaart 1 : SPreidinSshaart

Toelichting : Aa = absentief:

ietsen geweest ; Agh

aan het ietsen geweest,; Ag = absentief: ietsen geweest,; Agt = absentief: to
hen (te ietsen geweest ; C = voorkeur voor circumPosities ; G = voorkeur

= absentief:

voor groene volgordes; IV = nevenschikking met infinitief vooraan in tweede lid ; IPI = imPerativus pro
infinitive,; N = nomenincorporatie ; P = ontbreken van het infinitives pro ParticiPio-effect,; t = voorkeur
voor het gebruik van

te,; z = gebruik

4.2 .3 behandelde constructies .

van

zullen in

Plaats van

gaan ; --- =

oosteliJjk van deze liJjn de in par.
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.Ook de constructie met hebben plus plaatsbepaling plus al dan niet een onbepaalde
wijs wordt vaker in het oosten dan in het westen gebruikt : een voorbeeld is zin (3e) .
Opmerkelijk is verder dat men in bet oosten ook graag een wederkerende benefactief
gebruikt ; in het Standaardnederlands equivalent ontbreekt dan de verwachte voor-bepaling : vgl . (30 . (In beide gevallen gedraagt het Fries zich westelijk .) In de Achterhoek en de
Liemers vinden we zelfs het ruime en wage gebruik van de benefactief dat bekend is van
bet Limburgs : vgl . (3g) . Ten slotte moet gewezen worden op de typisch oostelijke voorkeur voor het bepaalde lidwoord boven het bijvoeglijk naamwoord : vgl . (3h) en ook (3a),
(3b) en (3e) (de lidwoorden in kwestie zijn cursief afgedrukt) . De verspreiding van deze
voorkeur komt overeen met die van de andere verschijnselen . (Omdat in bet Gronings
de bepaalde lidwoorden nogal eens ontbreken (zie 4 .2 .4), zijn in deze paragraaf Twentse
voorbeelden gegeven) .
4.2 .4 Het Nedersaksisch als Nedersaksisch
(Voor de geografische spreiding van een aantal verschijnselen zie kaart 1) .
De woordvolgorde in de zin

Het meest opvallende volgordeverschijnsel betreft de zogenaamde groene en rode volgorde . Hierbij gaat bet om de volgorde van hoofd- en hulpwerkwoorden in de werkwoordelijke eindgroep . Vergelijk de Standaardnederlandse zinnen (4a) met (4b) en (4c) met
(4d) met telkens twee werkwoorden achteraan in de bijzin (V = verbum, werkwoord) :
(4a)
(4b)
(4c)
(4d)

sn .
sn .
sn .
sn .

ik vind dat
ik vind dat
Chris hoopt
Chris hoopt

Arno dat
Arno dat
dat Erik
dat Erik

aan
aan
dat
dat

zijn
zijn
kado
kado

moeder vragen moet (V2-V1)
moeder moet vragen (V1-V2)
gegeven heeft (V2-V1)
heeft gegeven (V1-V2)

De volgorde met bet hulpwerkwoord (Vi) achteraan, in (4a) en (4c), wordt groen
genoemd, die met bet hulpwerkwoord op de voorlaatste plaats, in (4b) en (4d), rood .
Deze termen zijn ontstaan doordat op bepaalde dialectkaarten de beide volgordes met
groene resp . rode tekentjes worden aangeduid . In bet Standaardnederlands zijn beide
volgordes gebruikelijk ; in bet geval van een onbepaalde wijs (V2), in (4a) en (4b), bestaat
echter een zekere voorkeur voor de rode, in het geval van een verleden deelwoord (V2),
in (4c) en (4d), voor de groene volgorde . In het Fries wordt consequent groen gebruikt
en ook bet Gronings gebruikt graag groen . In het overige Nedersaksisch maakt groen
echter geleidelijk aan plaats voor rood als we meer naar bet zuiden gaan, althans in bet
geval van een onbepaalde wijs ; in het geval van een verleden deelwoord blijft zoals in
het Standaardnederlands een zekere voorkeur voor groen bestaan .
Combinaties van twee werkwoordsvormen kunnen ook achter in een hoofdzin voorkomen ; de persoonsvorm (Vi) die als tweede hulpwerkwoord fungeert, staat dan vooraan
in de zin; bet eerste hulpwerkwoord (V2) en bet hoofdwerkwoord (V3) bevinden zich
in de eindgroep . Voor bet Drentse Ruinen kunnen de volgende voorbeelden gegeven
worden :
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det zal ik oe wel ies even loatn zien (Vi X V2-V3)
hij har `t niet waogn duurn (V1 X V3-V2)
det mut vroeger ook mooi ewest hebbn (V1 X V3-V2)

Bij twee infinitieven (vgl . 4e en 41) vinden we zowel de rode als de groene volgorde, bij
een verleden deelwoord plus onbepaalde wijs (4g) alleen de groene . Ook in deze gevallen
neemt de kans op rood naar het zuiden toe . Behalve combinaties van twee komen ook
combinaties van drie of nog meer werkwoordsvormen voor . Die zijn echter veel minder
frequent dan conmbinaties van twee met als gevolg dat er moeilijker een overzicht van
to krijgen is . Zin (4h) is een Standaardnederlands voorbeeld, met een persoonsvorm
plus twee infinitieven :
(4h) sn .

Herman vindt dat Janneke die boeken zal moeten lezen (V1-V2-V3)

Deze zin heeft een consequent rode volgorde . In bet Nedersaksische gebied wordt tegenwoordig deze consequent rode volgorde vrij algemeen gebruikt . In bet Fries is echter
de consequent groene volgorde nog altijd zeer gewoon : leze moatte sil (V3-V2-V1) . Een
enkele keer komt deze ook in het Nedersaksische gebied to voorschijn naast de roodgroene volgorde zal lezen moeten (V1-V3-V2) . Bij een onderzoek van dertig jaar geleden
bleek bet noorden echter duidelijk de consequent groene volgorde to vertonen ; in Twente
kwam daarbij naast de consequent rode en rood-groene ook de groen-rode volgorde lezen
zal moeten (V3-V1-V2) voor. Voor bet hedendaagse Stellingwerfs kan naast de consequent
groene volgorde trippelen heurd heb ook de volgorde V2-V1-V3 (groen-rood) worden
genoemd : heurd heb trippelen (voor bet verleden deelwoord heurd zie volgende paragraafl .
Ook nu zien we een groen>roodverschuiving als we naar bet zuiden gaan .
Een Standaardnederlands voorbeeld met V3 als verleden deelwoord is :
(4i)

sn .

Herman denkt dat Janneke die boeken wel zal hebben gelezen/gelezen zal
hebben (V1-V2-V3 / V3-V1-V2)

In bet Standaardnederlands vinden we in dit geval dus zowel consequent rood als groenrood . Oorspronkelijk Nedersaksisch is de consequent groene volgorde, die ook nog vaak
gebruikt wordt . Daarnaast is ook de consequent rode mogelijk .
Het optreden van de volgordes wordt niet alleen bepaald door de regio (naar bet zuiden
toe minder groen en meer rood) maar ook door talige factoren . Zo werkt een onbepaalde
wijs voorafgegaan door to de rode volgorde in de hand . Vergelijk de Groningse zinnen
(4j) en (4k) (de laatste zin ook met nomenincorporatie : zie 4 .6) :
(4j)
(4k)

gr.
gr .

moeke bet Buster zittn to braaidn (Vi X V2-V3)
ik zag moeke zittn to eerappels schilln (Vi X V2-V3)

Ook bet eerste hulpwerkwoord (V2) kan van invloed zijn . Zo kan in bet Achterhoeks
zin (41) voorkomen :
(41)

ah . omdat ik goarne had kommn willn (V1-V3-V2)
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Deze zin is gekenmerkt door een rood-groene volgorde . Bij staon als eerste hulpwerkwoord is deze volgorde echter niet mogelijk :
(4m) ah .

*omdat ik den helen aovond heb praotn staon (V1-V3-V2)

Samenvattend kunnen we constateren dat als we van noord naar zuid gaan, de rode of ten
dele rode volgordes toenemen . Oudere gegevens wijzen er echter op dat de consequent
groene volgorde vroeger sterker stond .
Er zijn ook nog andere volgordeverschijnselen die vermeld kunnen worden . Een paar
voorbeelden . Zo kan in het Gronings in afwijking van het Standaardnederlands een
pronominaal lijdend voorwerp achter het meewerkend voorwerp geplaatst worden : zie
(4n) . In het Drents kan, eveneens in afwijking van het Standaardnederlands, in hoofd- en
bijzinnen de volgorde pronominaal lijdend voorwerp - meewerkend voorwerp - nominaal onderwerp voorkomen : zie (40) . Voor het Drents wordt o .a . verder nog gesignaleerd
dat in zinnen met inversie tussen persoonsvorm en onderwerp het woordje er kan komen
to staan : zie (4p) . Dit lijkt echter ook in gesproken Standaardnederlands niet onmogelijk ;
bet is dus eerder een geval dat in 2 thuishoort .
(4n)
(40)

gr.
dr.

(4p)

dr.

ik geef die ze `ze aan die' / ik geef Kloas ze `ze (aan) Klaas'
dan zal z' oe Kloas wel geevn `dan zal Klaas ze u wel geven' / det `t oe Kloas
gef `dat Klaas bet u geeft'
en doe zo ieniens doe komp er die J .vA . op'e kousn an `en toen zo opeens
toen komt er die J .va . op de (z'n) kousen aan'

Het infinirivus pro parricipio-effect
Opmerkelijk voor het Nedersaksisch, althans bet noordelijke deel ervan, is bet ontbreken
van bet infinitives pro participio-effect, kortweg aangeduid als bet IPP-effect . Dit effect
houdt in dat er in plaats van een verleden deelwoord een onbepaalde wijs verschijnt .
Het effect treedt bijv op in een constructie met lijdend voorwerp plus onbepaalde wijs
(een accusatives cum infinitivo-constructie) zoals die in bet Standaardnederlands bij
werkwoorden van waarneming (o .a . zien, horen) voorkomt . Vergelijk (5a) :
(Sa)

sn .

Piet heeft Klaas dat horen zeggen (Vi X V2-V3)

In plaats van een verleden deelwoord gehoord : Piet heeft Klaas dat gehoord zeggen, dat
men bier zou verwachten omdat horen in de eerste plaats bij heeft hoort, verschijnt de
onbepaalde wijs horen . In bet Friese equivalent en ook in dat van de Noord-Nederlandse
dialecten, blijft bet deelwoord staan zoals de volgende zinnen laten zien :
(5b) gr .
(5b') fr.

Piet bet Klaas dat zeggn heurd (Vi X V3-V2)
Pyt hat Klaas dat sizzen heard (Vi X V3-V2)

Uergelijk ook de Groningse zin (5c) met bet hulpwerkwoord willn en de dito zin (5d) met
het hulpwerkwoord blievn met de Standaardnederlandse equivalenten :
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ik haar koomn wild (V3-V2) `ik had willen komen' (V2-V3)
hai is daor staon bleevn (V3-V2) `hij is daar blijven staan' (V2-V3)

Zeer waarschijnlijk hangt het IPP-effect op de een of andere wijze met de rode volgorde
samen. In (Sa) dm (Sd) treedt in ieder geval bij de rode volgorde het effect wel en bij de
groene niet op . Bij een groene volgorde als in de Achterhoekse zin (5e) blijkt het IPPeffect echter ook to kunnen optreden :
(5e)

ah .

ik had goarne kommn willn (V3-V2)

Wanneer we echter letten op drieledige werkwoordsgroepen in de bijzin (groepen met
onbepaalde wijs met to laten we buiten beschouwing), dan kunnen we de volgende regel
opstellen : het IPP-effect is afwezig wanneer Vi en V2 naast elkaar staan (Vi beinvloedt
dan V2 dat de vorm van een verleden deelwoord aanneemt) en bet is aanwezig wanneer
daarentegen V2 en V3 naast elkaar staan (Vi kan dan V2 niet beinvloeden) ; staan zowel
vi en V2 als V2 en V3 naast elkaar, dan treedt bet op wanneer V2 en V3 en niet wanneer
vi en V2 achteraan staan (bet zinseinde geeft dus de doorslag) . Vergelijk de volgende
(Stellingwerfse, Achterhoekse, Zuid-nederlandse en Standaardnederlandse) zinnen :
(Sfl
(Sg)
(Sh)
(Si)
(5j)

st .
ah .
zn .
sn .
ah.

dat ik hem heard heb trippeln (groen-rood : V2-V1-V3)
omdat ik goarne had kommn willn (rood-groen : V1-V3-V2)
dat ze gaan vissen zijn (rood-groen : V2-V3-V1)
dat ze bet hebben horen zeggen (consequent rood : V1-V2-V3)
omdat de schrieverskring in de modersproake schrievn ewild had
(consequent groen : V3-V2-V1)

De geformuleerde regel geldt zoals aangegeven voor de bijzin . Het is opmerkelijk dat
de hoofdzin zich parallel aan de bijzin gedraagt . Vergelijk bijv voor bet Achterhoeks
(5e) met (5g) : (5e) heeft groene volgorde maar vertoont toch bet IPP-effect conform de
bijzin (5g) .
Ook de aard van bet werkwoord kan van invloed zijn . Zo is in bet Achterhoeks bij willen
bij de volgorde V3-V2-V1 bet IPP-effect afwezig (vgl . Sj) maar is bet aanwezig bij laoten
blijkens (5k) en (51) :
(Sk)
(51)

ah .
ah .

*omdat i j de veugelkes zingn elaotn had (V3-V2-V1)
omdat i j de veugelkes zingn laotn had (V3-V2-V1)

Interessant is dat ook compromisvormen kunnen optreden, bijv bij (5b) zeggen heuren
en heard zeggen . Dergelijk compromisvormen wijzen op Standaardnederlandse invloed .
In bet eerste geval is de volgorde nog Nedersaksisch maar worth onder invloed van
bet Standaardnederlands de onbepaalde wijs heuren gebruikt, in het tweede geval is de
volgorde Standaardnederlands maar wordt nog wel bet deelwoord heard gebruikt . Een
Achterhoekse afwijking van de boven beschreven regelmaat bij (5j) (schrieven willen had)
kan ook op deze wijze worden verklaard . Een andere Achterhoekse afwijking van de
regelmaat zoals die bij (5g) optreedt (had hommen ewild), zou als hyperdialectisch kunnen worden geinterpreteerd .
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De afwisseling van onbepaalde wijs en verleden deelwoord speelt ook bij de voltooide tijd van de absentief een rol . Een voorbeeld van een absentief hebben we in de
Standaardnederlandse zin (2m) :
(5m) sn .

Marc is fietsen

Deze zin is niet slechts het antwoord op de vraag "Wat doet Marc?" maar ook op de vraag
"Is Marc aanwezig?" . In de voltooide tijd wordt (5m) :
(5n)

sn .

Marc is wezen fietsen

Hierin treedt de onbepaalde wijs wezen op . In bet Fries en ook in bet Nedersaksisch
vinden we, vaak gecombineerd met heen (hen, hin, en) en/of te, zinnen met een groene
volgorde en bet verleden deelwoord geweest . Vergelijk (50) in Standaardnederlandse
weergave :
(So)

sn .

Marc is (been) (te) fietsen geweest

Ook bet ontbreken van bet IPP-effect ebt geleidelijk aan naar bet zuiden weg .

Adpositionele constructies
Het Nederlands heeft adposities in verschillende soorten : preposities (voorzetsels) : van
de berg, postposities (achterzetsels) : de berg af, en circumposities (`omzetsels') : van de berg
af. Daartussen bestaan in bet gebruik subtiele verschillen die moeilijk to beschrijven zijn .
Daarbij komen regionale verschillen . Het noordoosten kenmerkt zich door een zekere
voorkeur voor circumposities die daar ook gebruikt worden wanneer in andere delen van
bet taalgebied liever voorzetsels of achterzetsels worden gebruikt . Bekijken we hiervoor
de onderstaande zinnen .
(6a)
(6b)
(6c)
(6d)
(6e)
(6fl
(6g)
(6h)

gr .
sn .
gr .
sn .
fr .
sn .
gr.
ft.

wai luipn `n end bie sloot langs
wij liepen een eind Tangs de sloot
wai luipn in `n ketaaier bie sloot Tangs
wij liepen in een kwartier Tangs de slootlde sloot Tangs
wy runen by de Bleat Tans
Sandra loopt om de kuil been
Rembrandt leefde om 1650 bin
Rembrandt libbe om 1650 hinne

De zinnen (6a) en (6c) bevatten een circumpositie ; daarvoor in de plaats heeft bet Standaardnederlands ofwel een voorzetsel (6b, 6d) ofwel een achterzetsel (6d) . Tenvijl (6a)
en (6b) zonder meer locatief (plaatsaanduidend) zijn, geven (6c) en (6d) aan dat er een
bepaalde afstand is afgelegd (trajectiefl en een bepaald punt is bereikt . Overigens is bij . . .
Tangs vooral noordelijk ; noordoostelijk is vooral Tangs . . . heen. Zin (6e) is toegevoegd om to
laten zien dat ook bet Fries een voorkeur voor circumposities heeft . Zin (6fl is een voor-
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beeld waarin ook in het Standaardnederlands gemakkelijk een circumpositie kan worden
gebruikt. In plaats van heen kan men in dit geval in het noorden ook wel toe horen . Zin
(6g) ten slotte is een voorbeeld van een circumpositionele tijdsbepaling ; zin (6h) geeft
daarvan de Friese versie . Deze temporele circumpositie blijft beperkt tot het noorden en
het Fries ; de andere circumposities komen ook naar bet zuiden toe nog frequent voor .

Enhele functiewoorden

Een interessant noordelijk (en Fries) verschijnsel is bet ontbreken van bet partitieve er
zoals dat in bet Standaardnederlands, in bet algemeen bet overige Nederlands wordt
gebruikt . Vergelijk (7a) :
(7a)

gr.

best nog sigarettn? Nee, ik heb gain ` . . . ik heb er geen'

Meer naar bet zuiden echter ebt dit verschijnsel snel weg en in Overijssel komt bet in
bet geheel niet meer voor.
Een tweede verschijnsel betreft bet frequent gebruiken van to in bepaalde gevallen . In
bet Standaardnederlands bestaan duratieve constructies (constructies waarbij sprake is
van een durende handeling) o .a . met de positiewerkwoorden liggen, zitten en staan .
Daarin wordt althans in de onvoltooide tijd bet partikel to gebruikt ; in de voltooide tijd
ontbreekt dat echter meestal . Dit to kan oorspronkelijk finale functie hebben gehad : `om
te' . Vergelijk (7b) en (7c) met respectievelijk een onvoltooide en voltooide tijd (in bet
laatste geval treedt bet IPP-effect op) :
(7b)
(7c)

sn .
sn .

ze ligVzit/staat to breien
ze heeft liggen/zitten/staan breien

In bet Fries wordt echter steeds to gebruikt en ontbreekt bet IPP-effect ; ook in bet
Gronings vinden we to en daarnaast ook vaak bet ontbreken van genoemd effect . Vergelijk
de Friese zin (7d) en de Groningse zin (7e) :
(7d)
(7e)

fr .
gr.

sy hat lein/sitten/stien to breidzjen
zai het leegn/zeetn/stoan to braaidn

(In bet Fries wordt bier, na te, de tweede vorm van de infinitief, die op -n gebruikt :
breidzjen bij breidzje als eerste vorm . Omdat in bet Nedersaksisch de infinitief altijd op
-n uitgaat, speelt dit verschil daarin geen rol .)
Het voorzetsel to wordt ook vaak in de voltooide tijd van de absentief gebruikt zoals we
in (50) kunnen zien . Verder komt de noordelijke voorkeur voor to ook to voorschijn bij
homen en blijven . Vergelijk de Groningse zinnen (7fl en (7g) met de Standaardnederlandse
equivalenten zonder to en met het IPP-effect :
(7fl
(7g)

gr.
gr.

Jan is koomn to proatn Jan is komen praten'
Jan is bleevn to kowiedrinkn Jan is blijven koffiedrinken'
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Combinaties van homen en blijven met een `kale' infinitief (zonder te) zijn niet mogelijk ;
een uitzondering op deze regel is dat blijven zonder to met de infinitieven van `rust' zitten,
liggen en staan kan worden gecombineerd : blievn zittn, blievn liggn, blievn stoan . Naar het
zuiden neemt het gebruik van to of en komen combinaties met kale infinitief to voorschijn .
(Zie voor de combinatie van gaan met to par . 4 .2 .4)
Opmerkenswaard is ook het gebruik van het voegwoord as `als' . Dit wordt in het Nedersaksisch vaak gebruikt in plaats van of. Drentse voorbeelden (uit Ruinen) zijn (7h), (7i)
en (7j) . Er zijn ook voorbeelden uit het Gronings bekend . Vergelijkbaar is het gebruik
van at (of als) in het Fries : zie bijv. (7k) .
(7h)

dr.

(7i)

dr.

(7j)
(7k)

dr.
fr.

dan mu'j `t ook mar ies probeern, a 'j `t ook kunt `dan moet je het ook maar
eens proberen, of je `t ook kunt'
en ie doet mar wat, net as `t echt is `en hij doet maar wat, net (als)of het
echt is'
noow, as tie wel `n druppien lustn `nou, of hij wel een drupje lust'
ik freegje my of at soks wol goed giet `ik vraag me of of dat wel goed gaat'

Ten slotte is vermeldenswaard dat in een groot deel van het Gronings het bepaalde lidwoord ontbreekt bij niet-onzijdige woorden in het enkelvoud en bij meervouden in het
algemeen : man het gelieh, hinder wazzen Zaih. Overigens kan het ook bij onzijdig enkelvoud wel eens ontbreken : peerd lopt in `t laand.
Het gebruih van gaan als hulpwerhwoord

Bij het gebruik van gaan doen zich binnen het Nederlandse inclusief het Friese taalgebied
merkwaardige verschillen voor. In het noorden en ook in het Fries is gaan in hoofdzaak
nog werkwoord van beweging . Als zodanig kan het door middel van een of meer voorzetsels (Fries : te, Gronings : hin te, Drents, Twents, Achterhoeks : (h)en) met een onbepaalde
wijs verbonden worden (vgl . voor het Gronings 8a en voor het Fries 8b) . Er kan ook
een lijdend voorwerp bij staan wanneer dit met de onbepaalde wijs een nauwe eenheid
vomit (vgl . 8c, een geval van nomenincorporatie : zie 4 .6) ; is dit niet het geval, dan kan
de constructie van (2m) (hier als 8d herhaald) gebruikt worden . In de combinatie met
de positiewerkwoorden liggen, zitten en staan kan gaan echter als hulpwerkwoord van
overgang functioneren . In het Fries wordt dan (zie 4 .4) de tweede vorm van de onbepaalde wijs gebruikt . Zie de Groningse zin (8e) en de Friese zin (Sfl . Ook duidt gaan
een overgang aan in de combinatie met aan plus als zelfstandig naamwoord gebruikte
onbepaalde wijs (vgl . 8g) .
(8a)
(8b)
(8c)
(8d)
(8e)
(8fl
(8g)

gr.
fr.
gr.
gr.
gr.
fr.
gr.

wie goan hin to melkn
wij geane to melken
hai gait tegensworig hin to eerappelkraabn
ik goa hin en helpn Kloas
ik goa liggn/zittn/stoan
ik gean lizzen/sitten/stean
wai goan an `t melkn
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Meer naar het zuiden en in het Standaardnederlands is het gebruik van gaan als hulpwerkwoord van overgang veralgemeend : vgl . (8h) en (8i) . We zouden in deze gevallen ook van
een in de tegenwoordige tijd voorbereide toekomst kunnen spreken . Het Fries en althans
het noordelijke Nedersaksisch gebruiken in deze gevallen liever bijv het hulpwerkwoord
zullen (Fries sille, Gronings zelln) en dus niet combinaties van gaan plus kale infinitief:
vgl . (8j) en (8k) . In het Vlaams heeft gaan de functie van een zuivere toekomstaanduiding
gekregen : vgl . (81) in zuidelijk Standaardnederlandse versie .
(8h)
(8i)
(8j)
(8k)
(81)

sn .
sn .
fr.
fr.
zn .

Rebecca en Pieter gaan trouwen
morgen gaat het sneeuwen
Rebecca en Pieter sille trouwe
moarn sil it snije
dit gaat U verderop in deze straat aantreffen

Ten slotte moet opgemerkt worden dat bovenstaande beschrijving hier en daar geidealiseerd is . Gaan als hulpwerkwoord van overgang heeft nl . in de laatste tijd onder
Standaardnederlandse invloed sterk terrein gewonnen .

Nomenincorporatie

In deze paragraaf komt het verschijnsel van de nomenincorporatie aan de orde . We
bekijken hiervoor een aantal Groningse voorbeelden met daarbij ter vergelijking een
aantal Friese
(9a)
(9b)
(9c)
(9d)
(9e)
(9fl
(9g)
(9h)

gr.
gr .
gr .
ft .
fr .
fr .
ft .
gr.

voader zit to kraantleezn
hai gait tegensworig hin to eerappelkraabn
voader is an `t kraantleezn
heft sit to krantlezen
by giet tsjinwurdich to ierappelskraabjen
heft is oan `t krantlezen
heft ierappelskrabet al fan in oere of fiif of
moeke zat to eerappels schilln

In de Groningse zinnen (9a) t1m (9c) (9b is een herhaling van 8c) is het zelfstandig
naamwoord hraant c .c{ . eerappel geincorporeerd in de te- c .q . de heen te- c .q . de aan
het-groep, zodanig dat het samen met het werkwoord leezn c .q . hraabn een eenheid
vormt . Uergelijk hiermee de Friese zinnen (9d) t/m (90 . Blijkens (9g) kan in het Fries
een dergelijke samenstelling ook als persoonsvorm verschijnen maar dan bij voorkeur
met een bepaling van tijdsduur (van een uur of vijf aJ) . In de nomenincorporatie gaat het
immers altijd om een handeling die als in principe niet begrensd wordt voorgesteld, dus
om een duratief aspect . Dat hangt daarmee samen dat een zelfstandig-naamwoordsstam
zonder bepalend woord (bijv een lidwoord) wordt geincorporeerd, een `kaal' object met
een niet-specifieke betekenis .
Met de nomenincorporatie bevinden we ons in het grensgebied van syntaxis en morfologie . In het Fries valt ze duidelijk onder de morfologie : zelfstandig naamwoord en
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werkwoord vormen tezamen een nieuw woord . In het Gronings is dat minder duidelijk :
het zelfstandig naamwoord kan daarin anders dan in het Fries bijv in het meervoud
staan (vgl . 9h) . Ook bet feit dat anders dan in bet Fries in bet Gronings incorporatie
niet in een persoonsvorm kan voorkomen, wijst erop dat in laatstgenoemd dialect het
morfologisch karakter minder duidelijk is . Als we ervan uitgaan, dat de morfologische
nomenincorporatie zich diachroon gezien uit syntactische verbindingen heeft ontwikkeld, kunnen we ook zeggen dat de morfologisering in bet Fries verder voortgeschreden
is dan in bet Gronings . Overigens is ook in bet Fries zoals we gezien hebben, incorporatie
in persoonsvormen niet zonder meer mogelijk .
Ook de nomenincorporatie is een verschijnsel dat naar bet zuiden geleidelijk aan verdwijnt .

Nog een paar verschijnselen

Ten slotte nog een paar vooral Groningse (evt . ook Noord-Drentse) verschijnselen die
met de voorbeeldzinnen (l0a) t/m (lOd) geillustreerd kunnen worden .
(l0a) gr.
(lOb) gr.
(lOc) gr.
(lOd) gr.

ze wordt rood om `t heufd `ze krijgt een rood hoofd'
is woater oet `t daip inloopn loatn wordn, lett . `er is water uit bet diep
inlopen gelaten geworden' _ `men heeft water uit bet diep laten inlopen'
doe bist me `n mooien amn je bent me een mooie'
dat wil ik joe nait beloovn weezn `dat wil ik u niet beloven'

De zinnen (l0a) en (lOc) bevatten constructies die ook bekend zijn uit bet Fries . Dat geldt
ook voor de voorkeur voor de lijdende vorm zoals die in zin (lOb) naar voren komt . In
deze zin ontbreekt ook bet introducerende er. Dit kan typisch Gronings zijn zoals ook
de constructie in zin (lOd) .
4 .2 .5 . Slotbeschouwingen
In de paragrafen 2 t/m 4 hebben we bet Nedersaksisch steeds bekeken in verband met
bet overige Nederlands en bet Fries . Het Nedersaksisch moet echter zoals al in par. 4 .2 .1
gebleken is, in een veel grotere context geplaatst worden, nl . (op z'n minst) in die van
bet Westgermaans . Het meeste van wat in par. 4 .2 .2 aan de orde gekomen is, vinden
we ook in bet Duits terug : bijzinnen met hoofdzinvolgorde, voorzetselstranding, linksdislocatie, `dubbele' negaties, bet perifrastische doen, de constructie met vooropgeplaatste
onbepaalde wijs en voegwoordcongruentie . Wat betreft bet in par . 4 .2 .3 besprokene, de
vrije datief en de voorkeur voor bepaalde lidwoorden zijn ook bekend van bet Duits en
ook de band leh-constructie komt daarin voor, althans in bet Nederduits .
We beperken ons verder tot de in par . 4 .2 .4 besproken verschijnselen die binnen bet
Nederlandse taalgebied als typisch Nedersaksisch zijn to karakteriseren . Kaart 2 waarop
een aantal van deze verschijnselen is samengenomen, laat duidelijk zien dat ze van noord
naar zuid afnemen . Het Friese Akkrum komt op een gemiddelde score van 91 procent,
bet Overijsselse Wijhe nog slechts op 17 procent . Drenthe komt als overgangsgebied
to voorschijn . Interessant is ook dat zich daarin een wig van zuidwest naar noordoost
aftekent .
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Kaart 2 : Synthesehaart

Toelichting: In deze kaart ziJjn de volgende verschiJjnselen verwerkt : de voorkeur voor de groene volgorde ; bet ontbreken van bet IPP-effect de voorkeur voor circumP osities ;~ bet ontbreken van Partitief er>;
de voorkeur voor bet Partikel to , bet gebruik van gaan als hulPwerkwoord en de nomeninco ~oratie .

Als we nu bet Nederduits in ogenschouw nemen, dan blijkt dat bijna alle verschijnselen
in kwestie ook daarin zijn terug to vinden . De nomenincorporatie maakt echter meer de
indruk tot bet noordelijke Nederduits beperkt to zijn . Dit verschijnsel zou misschien aan
een Fries substraat kunnen worden toegeschreven . (De zinnen (lOb) en (lOc) schijnen
alleen Gronings, ten dele ook Fries to zijn .) De typisch Nederlandse verschijnselen als de
rode volgorde, bet IPP-effect, bet gebruik van er, een bepaalde voorkeur voor preposities,
gaan als hulpwerkwoord van overgang, blijken in bet Rijnland, bij de Limburgse grens,
tevoorschijn to komen.
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Wat de in par. 4 .2 .4 besproken verschijnselen betreft kunnen we constateren dat het
Nedersaksisch in syntactisch opzicht sterk overeenkomt met het Nederduits en zoals
we gezien hebben, ook met bet Fries . Deze vaststelling geldt dan echter vooral voor
bet noordelijke Nedersaksisch ; de overeenkomst wordt minder duidelijk als we naar
bet zuiden gaan . Ter hoogte van de provincies Gelderland en Overijssel bestaat er zelfs
een vrij groot verschil tussen wat aan weerskanten van de staatsgrens worth gesproken :
aan de Nederlandse kant blijken de verschijnselen in kwestie veel minder frequent voor
to komen dan aan de Duitse (Westfaalse) kant . De verklaring hiervoor kan zijn dat
bet Nedersaksisch vanuit bet zuiden en bet westen en later ook door bet Standaardnederlands is beinvloed . De bij bet IPP-effect optredende compromisvormen kunnen
zoals we in 4 .2 gezien hebben, tegen die achtergrond worden verklaard . De band lehconstructie, de constructies met vrije datief en de voorkeur voor bet bepaalde lidwoord
blijken zich overigens in Gelderland en Overijssel beter to handhaven .
Ten slotte : er blijven nog wel enige vragen open . Ten eerste : hoe moeten historisch
de syntactische verschillen binnen bet continentale Westgermaans, ruimer : binnen bet
Westgermaans (inclusief bet Engels) worden verklaard? Ten tweede : hoe moet verklaard
worden dat de besproken verschijnselen zich geografisch vaak op dezelfde manier manifesteren? Wijst dat op een diepere samenhang zoals deze al voor de groene volgorde en
bet ontbreken van bet IPP-effect kan worden vermoed? Deze vragen kunnen alleen door
verder onderzoek beantwoord worden .

Aanteheningen
In deze aantekeningen wordt niet naar volledigheid gestreefd. Via de genoemde literatuur
kan men verdere literatuur op bet spoor komen .
Br] PAR. 4 .2 .1 Voor de volgordeverschillen tussen de genoemde talen en de mogelijke
historische achtergronden daarvan zie Van Bree 1996 hoofdstuk 12 en de bibliografische
aantekeningen daarbij .
Btu PAR . 4 .2 .2 Voor de bier en in de volgende paragrafen besproken verschijnselen zie,
speciaal voor bet Gronings, passim De Vries 1910-1911 . Voor het gehele taalgebied zie
de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten waarvan intussen het eerste deel is
verschenen (Barbiers e .a . 2005) . In deze atlas staan ook uitvoerige bibliografische overzichten . De Drentse voorbeelden (uit bet Rumens), ook in de volgende paragrafen, zijn
ontleend aan Sassen 1953, de Overijsselse aan Van Haeringen 1962 (voor Dedemsvaart) .
Voor de bijzin met hoofdzinvolgorde : De Rooij 1965a . Over voorzetselstranding in bet
Fries : Wadman 1989, en voor een behandeling in generatief kader J . Hoekstra 1995 .
Hierin worden zinnen als dat boeh ben ih toch zo blij mee voor bet Standaardnederlands
als ongrammaticaal beschouwd . In gesproken Standaardnederlands komen ze echter
frequent voor. Voor bet gewoon zijn van een `dubbele' ontkenning : Van der Wouden
1998 . Voor het perifrastische doen: Ter Laan 1953 (voor Groningen) en Nuijtens 1962
(voor Twente) . In beide werken worden ook andere gebruikswijzen van dit werkwoord
besproken . Zie voor doen in bet Engels, Nederlands en Duits Tieken-Boon van Ostade
e .a . 1998 . Zie ook, in reactie hierop, De Schutter 2000b ; volgens deze is de perifrastische constructie in bet hele westen en centrum van bet zuidelijke taalgebied evenals
in bet westelijk-centrale noorden verdwenen . (Ikzelf heb haar echter meer dan eens in
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het Randstadgebied en Zeeland gehoord) . Over expletieve voegwoorden : E . Hoekstra
en Zwart 1994 . Over de constructie met vooropgeplaatste onbepaalde wijs van (21)
en (2m) : Van Bree 1997 en de daarin genoemde literatuur . Zie ook Haslinger en Van
Koppen 2002-2003 en Postma 2005 . De constructie vinden we ook bij Nuijtens 1962
(par. 4 .2 .4) terug . Veel Groningse voorbeelden bevat Ueldman 1991 . Klassieke literatuur over de voegwoordcongruentie vormen twee artikelen van Van Haeringen (1949
en 1962) . E . Hoekstra en Smits 1997 bevat vooral bijdragen binnen generatief kader .
In Goeman 2000 worth gewezen op prosodische beperkingen (geen voegwoordcongruentie voor beklemtoonde voornaamwoorden) en op de parallellie tussen congruerende
voegwoordvormen en inversiegevallen met monosyllabische werkwoorden (doen en de
preterito-presentia) plus voornaamwoorden . Over voegwoordcongruentie in de Vlaamse
dialecten handelt De Vogelaer, Neuckermans en Vanden Wyngaerd 2000 . Van Craenenbroeck en Van Koppen 2002-20031aten zien dat voegwoordcongruentie ontbreekt wanneer er tussen bet voegwoord en bet onderwerp een bepaling komt to staan . Vergelijk
Hellendoorns * . . . darr-e allichte wiej de wedstrijd winnen zolt. Ook stellen zij congruentie
bij gebiedende wijzen aan de orde . Vergelijk zinnen van bet type hijhe die paarde `s hard
lope . Van Marle 2000 waarschuwt dat niet alles wat voegwoordcongruentie lijkt to zijn,
dat ook hoeft to zijn . Dat de voegwoordcongruentie de taalkundigen blijft boeien, blijkt
bijv uit De Vogelaer, Devos en Van der Auwera 2006 .
BiJ rax . 4 .23 Zie Van Bree 1981 (hierop is kaart 1 gebaseerd) . Zie verder voor de regionale spreiding en de gebruiksvoorwaarden van de benefactief-constructie Colleman en
De Vogelaer 2002-2003 .
Bid pax . 4 .2 .4 Deze paragraaf is vooral gebaseerd op een interviewonderzoek waarvan
verslag wordt uitgebracht in Van Bree 2000 . Voor de details wordt daarnaar verwezen .
Kaart 2 is op dit onderzoek gebaseerd . De kaarten met de groene en de rode tekentjes
komen voor in Pauwels 1953 . Voor de geografische spreiding van de beide volgordes zie
ook Stroop 1970 (waaraan de oudere gegevens ontleend zijn) en Gerritsen 1991 . Zie voor
de standaardtaal Haeserijn 1990, voor bet Ruinens Sassen 1953, voor bet Achterhoeks
Blom en E . Hoekstra 1996, voor bet Stellingwerfs Bloemhoff 1995 . In laatstgenoemde
publicatie vinden we ook voorbeelden met vier werkwoorden op bet eind van de bijzin
in een consequent groene volgorde . Zie voor Bloemhoff verder hieronder . De gegevens
over de op bet eind genoemde andere volgordes zijn aan Sassen 1953 (par . 172 en 188)
ontleend .
Hoe bet al dan niet aanwezig zijn van bet IPP-effect moet worden verklaard, is onderwerp van discussie . Zie hiervoor De Schutter 2000 en daarin vermelde oudere literatuur .
De Schutter betrekt ook onbepaalde wijzen met to in zijn beschouwingen . De Achterhoekse zinnen zijn ontleend aan Blom en E . Hoekstra 1996 . Zie voor zinnen met probe ren
in bet Achterhoeks Hartevelt en E . Hoekstra 1999 . Voor meer Stellingwerfse voorbeelden
zie Bloemhoff 1979, 1979a en 1995 . Bij bet interviewonderzoek bleken de informanten
bij de voltooide tijd van de absentief nogal eens uit to wijken naar aan het fietsen geweest,
welke constructie in het Standaardnederlands duratieve waarde heeft . Het is mogelijk
dat voor veel mensen in bet noorden (zie kaart 1) van Nederland deze constructie ook
absentieve waarde heeft . Vgl. voor dit probleem De Schutter 1974 . Voor de absentie zie
De Groot 1995 .
Over adposities gaan Van Langendonck 1986, Draye 1992 en Helmantel 2002 . Zie voor

SYNTAXIS

131

de regionale verschillen Gerritsen 1991, verder ook, in combinatie met semantische verschillen, Van Bree 2006 . Voor de regionale spreiding van partitief er zie De Rooij 1991 en
De Schutter 1992 . Voor `weglating' van andersoortig er zie Ter Laan 1953 : 155 . Over to
zie Van Bree 1997 en daarin genoemde oudere literatuur . Zie voor de historische aspecten
Van Pottelberge 2002 en IJbema 2002 . Voor het voegwoord as zie Sassen 1953 en ook
De Rooij 1965 . Voor de toekomstaanduidingen in het Nederlandse taalgebied zie De
Rooij 1985-1986 . Voor details over bet gebruik van gaan in bet Drents zie Sassen 1953 .
Over combinaties van gaan, blijven en hebben met werkwoorden van `rust handelt E .
Hoekstra 1997 . Voor bet ontbreken van bet bepaalde lidwoord en voor meer informatie
over bet gebruik van de lidwoorden in bet Gronings zie Ter Laan 1953 . Een uitvoerige
behandeling van de nomenincorporatie (vooral in bet Fries) is Dijk 1997 . Een kleine
aanvulling geeft E . Hoekstra 1998 .
Voor bet type ze wordt rood om `t heufd zie J . Hoekstra 2002-2003, voor de Groningse
en Friese voorkeur voor bet passief E . Hoekstra 1997a en voor bet type doe bist me `n
mooien am n Barbiers 2002-2003 . Laatstgenoemd type komt in een wat andere vorm ook
in bet Noord-Brabants voor. Het ontbreken van bet introducerende er komt op kaart
49a in de SAND (Barbiers e .a . 2005) (nod slechts een keer, in Oost-Groningen, voor.
De eerste infinitief in de constructie van zin (lOd) : beloovn, kan historisch gezien op een
tegenwoordig deelwoord teruggaan .
BiJ part . 4 .2 .5 Voor de in par. 4 .2 .2 besproken verschijnselen in verband met bet Duits of
bet Nederduits : E . Hoekstra en Smits 1997 (voegwoordcongruentie), J . Hoekstra 1995
(voorzetselstranding), Lindow e .a . 1998 (bijzinnen met hoofdzinsvolgorde, dubbele
negatie), De Rooij 1965a (bijzinnen met hoofdzinvolgorde), Tieken-Boon van Ostade e .a .
1998 (perifrastisch doen) en Veldman 1991 (de constructie met vooropgeplaatste onbepaalde wijs) . De in par . 4 .2 .3 besproken constructies worden voor bet Nederduits behandeld in Van Bree 1978 . Zie voor de in 4 .2 .4 besproken verschijnselen in bet Nederduits
Van Bree 2000 .
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4 .3
De woordenschat van bet
Nedersaksisch
Jo Daant

Inleiding
De erkenning van het Nedersaksisch als regionale taal heeft de aandacht voor deze groep
dialecten zonder twijfel bevorderd . Of die aandacht voldoende zal zijn om de dialecten
levend to houden en ze to laten groeien tot bovenlokale talen, zoals bij bet Nederlands
en in zekere mate ook bij bet Fries bet geval geweest is, zal moeten blijken . Onafhankelijk daarvan zal de woordenschat van alle dialecten die ertoe behoren, veranderen, zoals
deze in de loop van honderden jaren steeds weer veranderd is . Wat er in vroegere tijd
veranderde, zullen we nooit precies weten, omdat dialecten lange tijd niet opgeschreven
en gedrukt werden . Over veranderingen in de 19de en 20ste eeuw weten we echter wel
iets . Zo heeft Bezoen (1948) woorden besproken die hij `oude woorden' noemt . Een
deel ervan is, hoewel oud, niet verouderd, een ander deel zal nu niet meer gebruikt
worden . Zo is bet al eeuwen gegaan, ook in het Hollands, en zo gaat bet nog altijd in alle
standaardtalen . Nieuwe begrippen ontstaan, nieuwe woorden worden daarvoor bedacht
of ontleend aan andere talen en daarna aan bet Hollands aangepast . En juist door die
aanpassing is bet moeilijk vast to stellen wat nu eigen of vreemd is . Voorbeelden komen
hieronder ter sprake .
De oorspronkelijke woordvoorraad van bet Nedersaksisch is waarschijnlijk heel oud
en nauw verwant aan bet Nederduits over de grens . Het Nedersaksisch kan later ook
aan dat Nederduits ontleend hebben en nog later, vooral na 1648, na de vrede van
Munster, aan bet Hollands en via dat Hollands weer aan andere, vreemde talen . Kennis
van de geschiedenis kan ons helpen bij bet vaststellen of een woord vanouds eigen of later
ontleend is . Maar daarbij kunnen we ons flunk vergissen, omdat zowel de Nederduitse als
de westelijke en zuidelijke Frankische dialecten zich uit bet oudere Germaans ontwikkeld hebben . Dat wil zeggen dat ze zo nauw verwant zijn, dat de gelijkenis bedriegelijk
wezen kan .
Een halve eeuw geleden stond bet begrip `expansie' hoog genoteerd . Hiermee wordt
bedoeld dat woorden en klanken van een taal `zich uitbreidden' - beter gezegd door de
sprekers uitgebreid werden - over een aangrenzend gebied, bijv vanuit Westfalen naar
een deel van bet Nedersaksische gebied en omgekeerd (Schaars 1983) . Doordat in de
middeleeuwen veel minder geschreven werd, en vaak niet in bet Nedersaksisch, kennen
we alleen de woorden die toen in de schrijftaat gebruikt werden . Maar welke woorden
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de mensen spraken en hoe ze die uitspraken, we weten er weinig van . We mogen wel
aannemen dat de woorden die bij een rechtspraak gebruikt werden, overeenkwamen
met de rechtstermen in wetten en vonnissen, maar over de kreten en ruwe woorden die
tijdens een ruzie geuit werden, kunnen we alleen maar fantaseren .
43 .1 De Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijd
Omstreeks het jaar 10001eefden de mensen hier, vanuit ons standpunt, in een woestenij . Hun stemmen zijn verstomd, slechts enkelen konden schrijven, alleen opgravingen
geven jets van hun levenswijze prijs . Maar potten, zaden en stukjes hot praten niet . En
het gaat om praten . Naar alle waarschijnlijkheid hebben die thans verstomde stemmen
een `Nedersaksische taal' gesproken . Zo heeft men vroeger en ook nu die taal genoemd .
We weten niet waarover ze praatten en dus ook niet welke woorden ze nodig hadden .
Maar een onderwerp kwam zeker aan de order het maken van dijken Tangs de rivieren
en door en rondom de veengebieden . In de kop van Overijssel hebben ze zeker van
Hollanders of Friezen geleerd hoe ze het moesten doen (Slicher van Bath 1972, 2 : 25
e .v) . In het westen noemt men nu een waterkering een dijh, maar vroeger zei men dieh,
zoals hier nu nog. Dieh wordt hier ook gebruikt om een weg aan to duiden . Veel van die
diehen lopen in veengebieden, sours er omheen, vaak er doorheen . Deze `veendieken'
waren waterkering, maar een tweede functie was `weg', nl . our door het veen to kunnen
gaan of met kar of wagen jets to kunnen vervoeren . Het woord dijh was al ouder. In de
9de eeuw wordt het al gebruikt als element van plaatsnamen (Holthausen 1954 : 12) .
Het woord dieh is algemeen Germaans : Duits in de vorm Deich, Hollands dijh, Nederduits
dieh, Engels dike, Fries dyh . De betekenis is overal `waterkering', maar Fries dyh wordt ook
in de betekenis `weg' gebruikt . Zover na to gaan is deze betekenis typisch voor het Nedersaksisch, Nederduits en Fries . Ik vond `veendijken' in de Achterhoek, Salland, Twente,
Drenthe en Groningen . De Groene Dijk bij Sibculo, in het noorden van Twente, zou al
in 1430 aangelegd zijn . Het Winterswijhs woordenboeh geeft ook als betekenissen `smalle,
lange, verhoogde weg' en `brede rijweg' ; de laatste moet een jonge ontwikkeling zijn . Een
samenstelling met lei- komt eveneens voor ; deze is echter in ons hele land bekend, ook
al verschilt de uitspraak . De oorspronkelijke betekenis van het eerste lid kan zowel `laag
gelegen land' zijn als samenhangen met het werkwoord `leiden' en de betekenis hebben
van water afvoeren naar een andere plaats .
In het begin van de l lde eeuw ontstonden uit wiel- en voetsporen geleidelijk wegen,
smalle en bredere . De smalle kregen wel de naam steg, stegge, steeg, stege, de bredere dijh,
weg, straat. In de 17de, 18de en 19de eeuw, toen verharde wegen nog zeldzaam waren,
kwam in Holland ook steenweg voor, dat geleidelijk plaatsmaakte voor straatweg. Steenweg
is nu een zuidelijk, met name een Vlaams woord .
Ook steg, stegge, steeg, stege zijn Germaans . Uit de woordenboeken blijkt dat deze woorden
oud zijn ; in de loop der eeuwen is de betekenis weinig of niet veranderd . Ze zijn verwant
met stijgen, dat zowel `lopen' als `stijgen' betekent . In Utrecht en de Betuwe wordt de naam
dan ook wel gegeven aan paden en wegen die tegen een dijk oplopen . In het westen en
het Fries is steeg een smalle straat in een bebouwde kom, in het Nedersaksisch en over de
grens vaker een `pad', een smalle al of niet geplaveide weg . De Nedersaksische dialecten
hebben dus een bijzondere betekenis behouden .
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Ook oud, maar niet Germaans is straat (Engels street, Duits Strasse) . Het is ontstaan uit
Latijn via strata, met de betekenis `gebaande weg' . A1 omstreeks 200 na Chr. was straat het
belangrijkste deel geworden en via (weg) werd kortheidshalve weggelaten . De Romeinen
leidden hun legers en alles wat deze meevoerden, langs een heirweg, een gebaande weg,
een via strata. In Brabant, evenals in het Nedersaksische gebied, komt deze zelfde betekenis veel voor . Daar en bier is straat dan ook een al of niet verharde weg buiten steden en
dorpen, een specifieke betekenis die elders verloren gegaan is (Daan 1981) .
De historische gegevens maken aannemelijk dat er in de latere Middeleeuwen, 14de en
15de eeuw, veel contacten waren tussen ons oosten en het westen van het Westfaalse
gebied, waar een bloeiende cultuur heerste . Wederzijdse cultuurinvloeden, vooral in de
15de eeuw, zijn duidelijk . Dat blijkt o .a . uit de bouwstijl ; in bet oosten van Gelderland,
Overijssel en in bet noorden van Groningen komen Westfaalse vormen van kerkgebouwen voor (Wilhelm-Kastner 1955, kaart 25) . Ook uit de boerderijvorm blijkt overeenkomst met of invloed van Westfalen . Er was een levendig handelsverkeer . Eind 14de
eeuw was men in bet oosten anti-Hollands ; in 1381 werd in bet Deventer stadsrecht
een verbod uitgevaardigd tegen bet binnenkomen van Hollanders . En huwelijken met
Hollanders waren verboden in Deventer, Zwolle, Kampen, Groningen en Leeuwarden .
Oostnederlanders worden door schrijvers uit bet door de Bourgondiers beheerste gebied
wel aangeduid als allemande (Jappe Alberts 1962 : 66-91) . Ondanks bet feit dat men in
Oost-Nederland nu al vier-en-een-halve eeuw Nederlander is, lijkt de oudere, nauwe
band met bet Nederduitse gebied, op de achtergrond nog steeds to binden .
Tal van woorden die voorkomen in Nedersaksische dialecten worden, vooral door
Heeroma, toegeschreven aan een `Westfaalse expansie' . Maar veel van de woorden die hij
aanvoert ale bewijs, benamingen van planten, dieren, lichaamsdelen en huiselijke begrippen, moeten de Nedersaksers van huffs uit gekend hebben ; hierbij is een vreemde herkomst onwaarschijnlijk, tenzij heel specifieke motieven meespelen . Het zou to ver voeren
in dit verband hierop in to gaan . Expansies aantonen met taalkaarten, zoals Heeroma
deed, is een suggestieve, maar daarom ook een linke methode . De verspreiding bijv. van
de aanduidingen voor `biggen' toont wel samenhang van Nedersaksische en Nederduitse
dialecten (zie ook : Koch 1966 : 62-63 en de daar genoemde literatuur) en bigge en hodde
komen in beide gebieden voor . Maar dat is nog geen bewijs voor invloed van de ene of de
andere zijde . Elk gezin moet in die tijd voor eigen gebruik een akkertje gehad hebben en
een dier, een koe of een varken, voor bet vlees en de fok. Ter aanduiding van dat varken
had men natuurlijk een woord . Waarom een andere naam dan de eigen overnemen van
de buren? Heeroma heeft zich, toen hij zijn Westfaalse expansie ontwierp en probeerde
aan to tonen met de dialectkaarten in zijn atlas, to weinig gerealiseerd hoe bet leven in
die tijd geweest moet zijn (Heeroma 1957) . De geschiedenis kan en moet bet kaartbeeld
ondersteunen om bet geloofwaardig to maken (Schaars 1983) .
Overnemen van een naam is beter denkbaar bij een nieuw begrip . Veem is een van de
weinige duidelijke voorbeelden . De historici schrijven de uitbreiding van bet veemgericht
(ale geheime volksrechtbank) en van de naam veem naar bet westen aan oostelijke invloed
toe (Homberg 1955) . Deze rechtbanken ontwikkelden in de middeleeuwen in Westfalen
een karakter dat verschilde van andere delen van bet Nederduitse gebied . In oostelijk
Nederland kwamen dergelijke vemen voor in Bredevoort, Coevorden, Goor en Deventer.
In 1252 al is bet woord veem bekend in Keulen ; in Kiliaen, een woordenboek uit 1588
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dat in Amsterdam werd uitgegeven, worth bet vermeld als Westfaals en als verouderd in
bet Nederlands . In Holland had de naam geleidelijk de betekenis gekregen die we nu
nog kennen - gilde, onderneming - en is bet woord vastgelegd Binds bet begin van de
15de eeuw
Aan bet einde van de 16de en in de 17de eeuw werden Holland en Zeeland welvarend .
De Hollandse invloed sloop geleidelijk bet oosten binnen, Hollandse ambtenaren werden
buiten die provincie, dus ook in de Nedersaksische gebieden, aangesteld, waardoor bet
Hollands doordrong in bet officiele taalgebruik . Na de vaststelling van de rijksgrens in
1 648 wordt de band met Holland sterker, met bet Nederduitse gebied zwakker . Ook
wordt in Nederduitsland de invloed van bet Hoogduits sterker en zo nemen de verschillen tussen Nedersaksisch en Nederduits toe .
Voor de grensbewoners aan beide kanten veranderde er na 1 648 weinig : ze bleven goede
vrienden, vonden een partner aan de overzijde van de grens, zochten werk en woonruimte aan de andere zijde als dat beter uitkwam . Maar de Hollanders bleven de bewoners van de oostelijke provincies aanduiden met `Geldersche en Overysselsche Moffen',
hetzelfde scheldwoord dat voor Westfalers en andere Nederduitsers gebnzikt werd . Het
is geen wonder dat deze `moffen' Holland de rug toekeerden . Maar ze ontkwamen niet
aan de invloed van bet Hollands . Kloeke heeft met bet beeld van zijn Hollandse expansie
waarschijnlijk gemaakt hoe veranderingen van klanken in bet westen doordrongen naar
bet oosten (Kloeke 1927) .
4.3 .2 . Een greep in de woordenschat
Een greep slechts, de levensloop van enkele woorden die nu tot de levende taal horen of
kort geleden nog gesproken werden in bet hele Nedersaksische gebied en waarvan iets
to vinden is over die levensloop . Ik hoop duidelijk to maken dat de geschiedenis van
woorden ingewikkeld en boeiend kan zijn . Er zijn verschillende mogelijkheden :
a . Nedersaksisch en Hollands hebben hetzelfde woord in dezelfde betekenis, meestal in
wat verschillende vorm . Vaak kept ook bet Nederduits dit woord . In dat geval is bet
waarschijnlijk Westgermaans van oorsprong, en hebben ook bet Hoogduits en bet Engels
dat woord in een wat afwijkende vorm, sours in een andere betekenis . Dijh is een goed
voorbeeld daarvan .
b . Het Nedersaksich en bet Hollands hebben een vergelijkbaar woord in verschillende
betekenis, vanzelfsprekend vaak ook verschillend van vorm, bijv win .
C . Het Nedersaksisch heeft een woord bewaard dat bet Hollands verloren heeft, of dat
daar een andere betekenis heeft gekregen, c .q . een deel van zijn betekenis heeft verloren,
bijv blond .

d . Het Nedersaksisch en bet Nederduits hebben hetzelfde woord, in dezelfde betekenis,
maar in enigszins verschillende vorm . Zover na to gaan komt bet woord in bet Hollands
niet voor. In dat geval kan men veronderstellen dat bet woord eigen is aan bet oude
Nederduits, dat zich vroeger misschien over een groter gebied uitstrekte .
e . In gedeelten van bet Nedersaksische gebied komen Friese woorden voor, overgenomen
toen het Fries nog daar de taal was, of in later tijd .
f. In bet noorden van ons gebied is sprake van overeenkomsten met het Oostfries .
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Oostfriesland heeft woorden overgenomen uit bet Gronings, maar vooral uit de
Hollandse taal van bet calvinisme .
Groep (a) bevat woorden zoals al behandeld zijn, dijh en straat. In groep (b) heb ik tuin
ondergebracht. Dit is er een goed voorbeeld van hoe ingewikkeld de geschiedenis van
een woord kan zijn . Toen, dat in bet westen eerst tuun, vervolgens tuin werd, betekende
van ouds `omheining' . Duits Zaun, hetzelfde woord, heeft die betekenis nog . In 1998,
toen bet sluiten van de Vrede van Munster herdacht werd, was `de tuin van Holland' die
in 1597 door Maurits gesloten werd, een veelbeschreven onderwerp . De spelling toen
kan heel goed de tegenwoordige uitspraak met oe aanduiden . Maar in de Historic van
Luhevent (ca . 1635) wordt gespeld toun, toun-stahen. De uitspraak van Westfalen, waar
bet verhaal zich afspeelt, was dus waarschijnlijk anders dan die in bet Nedersaksische
gebied (zie over Lukevent Heeroma 1958) . In de eeuwen daarna veranderde de betekenis
in `de ruimte binnen de omheining', zoals nu in bet Nederlands bet geval is . De beide
betekenissen, de oude `omheining' en de nieuwe 'bet omheinde', zaten elkaar in de weg .
A1 jaren geleden vond ik in een verhaal in een Achterhoeks dialect de toen om de faun, een
poging om bet verschil in betekenis to laten uitkomen . In bet Engels is ongeveer hetzelfde
gebeurd, want bet woord town betekent ruimte, in de eerste plaats `stad', `bebouwde
ruimte' . De man die de tuin, vroeger de hof, verzorgt, wordt `hovenier' of `tuinman'
genoemd . Beheerders of eigenaars van `tuincentra', de zakenlui, noemen zich `hovenier' .
De echte handwerker, die schoffelt, snoeit en plant, is de `tuinman', ook in dialecten
waar hof in de betekenis `tuin' aarzelend vervangen wordt door faun of win (Daan 1998) .
Kloeke heeft met bet woord muffs een voorbeeld gegeven van uitspraakverandering door
Hollandse invloed en noemde dat `Hollandse expansie' (Kloeke 1927) . Maar de vormen
muffs en muus bleven hetzelfde diertje aanduiden als moes . De twin echter werd een ander
ding dan faun en toen .
Hof in de betekenis `tuin' werd echter dubbelzinnig door een andere betekenis, nl . residentie van een regerend of in ieder geval een machtig persoon . Uit hof `omheinde ruimte'
ontwikkelde zich `ruimte waarop een huffs gebouwd is', 'bet bebouwde gedeelte met bet
erf er omheen' . En in die verbinding kon bet huffs bet belangrijkste deel worden, voornamelijk als bet de grote huizen van rijken en machtigen betrof . De geschiedenis van
de betekenissen van dit woord hof is veel ingewikkelder dan hierboven beschreven is .
De bespreking ervan zou ons brengen op bet terrein van de geschiedenis en bet landsbestuur.
Een verschillende betekenis in bet Hollands en in de Nedersaksische dialecten hebben
ook (het hunnen) wachten en vriend . In 1976 noemde Sassen de uitdrukking ih han het wel
wachten Gronings . Was dit dan een typisch Nedersaksische woordgroep? De zoektocht in
de woordenboeken leverde een heel ander beeld . Het Fries kept bet ook . Het Middelnederlands woordenboeh kept bet, bet Woordenboeh der Nederlandse taal noemt bet `thans alleen
gewestelijk' en geeft citaten uit Groninger woordenboeken, maar ook voorbeelden van
de betekenis `zorg dragen voor' uit het Hollands van de 16de en 17de eeuw, bij Hooft en
Vondel . Dat is immers ongeveer de betekenis van ih han 't wel wachten, `ik heb er wel de
tijd voor, ik kan er wel voor zorgen' . Vondel gebruikt bet in een gedicht ter ere van bet
huwelijk van Tesselschade in 1623 . Twaalf jaar na Vondel schrijft Cats `Soo veel als een
die stiert is hooger van gedachten, / Als die maer op bet zeyl of op den kabel wachten' .
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Het is gegaan als met tuin : de Nedersaksische dialecten hebben betekenissen bewaard die
het Nederlands verloren heeft. Ik vond deze betekenissen van wachten o .a . in Winterswijk (Deunk), Epe (Van den Bremen-van Uemde), Drenthe (Kocks), Twente (Dijkhuis) .
Westmunsterland kept het als wochten. Het Duitse warten betekent eveneens `zorgen
voor' : `Kinder warten', `Kranke warten' ; het Engelse waiter (kelner) heeft deze betekenis
van `zorgen voor' ook bewaard . Een tweede voorbeeld dus van een Nedersaksisch woord
dat de nude betekenis bewaard heeft, die het Hollands verloren heeft . Alleen in wachter
heeft het Nederlands deze betekenis wel behouden .
De geschiedenis van het woord vrind, vriend is wat eenvoudiger . Het is algemeen Germaans : Duits, Engels, Noors, Zweeds, zelfs Gotisch en betekent oorspronkelijk `iemand
die je liefhebt' . In enkele van de genoemde talen betekent het ook `verwant', een betekenis
die het (westelijke) Nederlands in de Middeleeuwen eveneens kende . In het volgende
volkslied, dat in een Overijssels dialect al voorkomt in een toneelstuk getiteld Overijselsche Boerevrijage (ca . 1641, zie Heeroma 1958), is dat duidelijk :
Ick hebbe er de gruene straten
Soo vake ten eynde ghegaan
Dat ick de liefste moet laten,
Dat hebben mijn vrenden gedaan .
Niet de vrienden, maar de familieleden werkten dikwijls een liefdesverhouding tegen .
Deze betekenis is bewaard gebleven in Nedersaksiche dialecten, in het Zaans en in
Vlaamse varianten . Ook in het Fries kwam het in de vorige eeuw voor : `Freonen van
freonswegen' betekent `familie van aangetrouwde familie' .
In groep (c) heb ik blond ondergebracht, niet in de betekenis `licht van haar', maar `grijsachtig, veil, blauwachtig', zoals het Nederlands het uitdrukt met `bont en blauw' . In bet
westen had ik `geleerd', dat blond in blond en blauw een verkeerde uitspraak is, een snort
beginrijm, waardoor `bont' blond geworden zou zijn (Daan 1978) . De betekenis `blauwachtig', `loodkleurig' kwam echter in de 17de eeuw bij meer dan een Hollandse schrijver
voor. Vondel gebruikt het in bet sonnet dat vooraf gaat aan zijn drama Palamedes (1625) .
Hij beschrijft daar Odysseus als `een schim mishandelt blond en blaeu' . In dialecten, ook
buiten bet Nedersaksisch gebied, bleef de eerste betekenis bekend, en in de Achterhoek,
Overijssel en Westfalen is de woordgroep nu nog springlevend . Met de hulp van vele
Achterhoekers werden me de betekenissen van blond duidelijk : een blauw oog, een
blauwe plek op een aardappel, blauwe lippen van een hartpatient, en nog vele andere
toepassingen . In deze betekenis is bet ook bekend in bet Westfaals (`blutunterlaufen, blau
vor Kalte') . Het was eens Hollands, maar daar heeft bet moeten wijken voor bont, ik neem
aan doordat onder Franse invloed blond de betekenis van de lichte haarkleur gekregen
had . Het is echter niet zeker dat bet oorspronkelijk twee verschillende woorden zijn .
Tegenwoordig neemt men aan dat bet Franse woord weer uit bet Germaans komt . Hoe
dan ook, de blonde roggeahher hoort niet in bet Gelderse volkslied thuis .
Scholt(e), schult(e) heeft in de Nedersaksische dialecten betekenissen bewaard die dichter
bij de vroegere liggen dan bet Nederlandse schout . Het was eens de aanduiding voor een
gerechtsambtenaar, tegenwoordig wordt bet in bet Hollands alleen nog gebruikt voor
een bestuursambtenaar van een waterschap . Een scholteboer, in bet Nederduits Schulte,
kwam en komt in het Nedersaksische gebied veel voor . De oorspronkelijke betekenis zou
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geweest zijn `iemand die plichten oplegt, schuldbetaling eist' . De scholteboer had pachters
die voor hem moesten werken en hem een deel van hun oogst afstaan ; vroeger werden
deze pachters aangeduid met het beladen woord horigen, dat `onvrijen' betekent en nog
lang duidde op afhankelijkheid .
Woorden die vooral Nedersaksisch lijken to zijn heb ik ondergebracht in groep (d) . Ik
druk me hier heel voorzichtig uit, omdat men er nooit zeker van kan zijn ; niet altijd
wordt een woord overal waar het voorkomt vastgelegd . Kot, in de betekenis `hutje, hok',
kwam en komt ook in het westen voor . Het Nederlands en het Engels kennen het nog .
Kot, hote, tote, cate, het `huffs van de keuterboer', komt in eigennamen en plaatsnamen
voor, bijv in Colmschate, dat al in 1230 voorkomt als Colmescote . Maar heater en hater,
die afgeleid zijn van hot zijn typisch oostelijke vormen . Kleine boerderijtjes, hoter- of
hatersteden, worden vooral in het noordoosten vermeld, ook in Oost-Friesland . In Westmunsterland beet de kleine boer Kotter of Kottner. In de Overijsselsche Stadsrechten
(1574) wordt hoeter gespeld .
Manc is volgens het Middelnederlands woordenboeh niet uitsluitend, maar wel vooral Oostmiddelnederlands . Het wordt dus al eeuwenlang als zodanig beschouwd . Kiliaen vermeldt in 1588 manch als Saksisch en Fries . Maar het was en is ook in andere Germaanse
talen bekend . Het Engels kent among, het Angelsaksisch had on gemanc, amongst, het
Oudsaksisch an gimang. Het woord hangt samen met `mengen', het kan zowel bijvoeglijk
naamwoord als bijwoord en voorzetsel zijn . Wanink (Twents-Achterhoeks) schrijft : Mangs
zegt ze smangs en smangs mangs . Hij zegt daarmee dat beide woorden hetzelfde betekenen .
Dit woord heeft veel aandacht gekregen . Een van de eerste artikelen erover verscheen
in het Taalhundig Magazijn (1835) . Het werd ook in 1862 opgetekend in een schets van
J .G . Kobus, `Toen en nu', in de vorm manger (Geldersche Volhsalmanah). Bezoen (1948)
geeft de samenstelling manhzaod, maanhzaod, `gemengd zaad' . In het Fries is manh nog
bekend, ook in de samenstelling griemmanh `mengelmoes' . In Lochem kennen ze manhpot
(`pot dear mekaore'), in 's Heerenberg manhholt (postelein) . Vrijwel alle woordenboeken
van dialecten in het Nedersaksisch gebied geven het woord, in verschillende vormen .
Teumig is een oud woord dat volgens het Middelnederlands woordenboeh al in het Oudsaksisch bestond in de vorm tomig, in het Oudhoogduits als zomi, in het Angelsaksisch
als tom en in het Oudnoors als tomr. Het moet in het oostelijk Middelnederlands ook
bekend geweest zijn . Het woord typeert het Nedersaksisch tegenover het Hollands en de
westelijke en zuidelijke dialecten, maar het moet vroeger meer verbreid geweest zijn op
grond van de vermelding in het Angelsaksisch en het Oudnoors . Ook het Woordenboeh
der Nederlandse taal geeft teumig en noemt het Noordoostnederlands . J .C . Kobus die
Borculoos dialect schrijft, spelt tumig gaon (1862), WC . Wansleven in Lochems dialect
teumig goon (1882) (Krosenbrink 1997 : 100 en 75) . In de latere woordenboeken van
Nedersaksische streektalen vinden we het dan ook meestal vermeld . Molema geeft voor
het Gronings tuimig. Maar Draaijer schrijft dat tomig in de stad Deventer vrijwel niet meer
voorkomt . Het werd me gegeven door een dialectspreekster uit Barchem in de betekenis
`werkeloos', `niet bezig met iets', `rustig' . Overal heeft het de betekenis van `niets doende' .
Kiliaen geeft de vorm tomigh, noemt deze Fries met de betekenis `niets doende' . In het
Frysh Wurdboeh komt dit woord echter niet voor en het uitgebreide Wurdboeh fan de
Fryshe taal is nog niet zo ver. Plantijn in de Thesaurus Theutonicae linguae (1573) geeft
eveneens tomich in de betekenis `ledig' . Voor weinig woorden hebben we zoveel gegevens
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die duidelijk maken dat dit een oostelijk woord was, dat in het westen en zuiden niet
bekend was . Enkele voorbeelden uit het Westmunsterlands geven dezelfde betekenis :
`Uan't toomig-gaon kann `t Pottken neet protteln' ; `Holt uut'n Buss draagn is licht Wark :
de halwe Tied toomig gaon' .
Een ander woord dat ook al door Kiliaen Saksisch genoemd wordt is tros in de betekenis
`tros' en `kabel' . Naar alle waarschijnlijkheid hangt drobbel, drubbel daarmee nauw samen .
Dit woord worth gebruikt voor een groep mensen, huizen, bomen, planten . In het laatste
geval komt bet verkleinwoord drubbelhen meer voor . Schepers (1960) gebruikt bet in de
legenda van zijn kaart van de verspreiding van boerderijen en vertaalt bet daar met bet
duits Trupp . Het Woordenboeh der Nederlandse taal geeft maar een verwijzing, waarin bet
Achterhoeks genoemd wordt . Het komt echter in vrijwel bet hele Nedersaksische gebied
voor, in Groningen (Ter Laan), Drenthe (Kocks), Twente en de Achterhoek (Schaars,
Wanink, Dijkhuis, Schonfeld Wichers, Deunk) . Het was Oudfries in de vorm druf en
druvel, Nederduits als drubbel, en bet is ook in bet Zwitserduits bekend .
Groep (e) bevat Friese woorden . Een mooi voorbeeld is soepe(n) `karnemelk', dat in de
Stellingwerven, de provincie Groningen en in Noordoost-Drenthe voorkomt . Zo zegt men
in de Stellingwerven ook jarre voor `gier', evenals in Friesland, in Groningen ier, maar in
Drenthe gebruikt men miege, een heel ander woord . Zuidelijker in bet Nedersaksische
gebied zegt men aalt en aalte. Het Stellingwerfs sluit zich in de naam van de keldermot
eveneens bij Friesland aan met stienhrobbe, bet Gronings gebruikt bet Nedersaksische motte
in stainmotte. En terwijl bet Nedersaksisch de grond waarop de boerderij staat erf, arf of
aarf noemt, heeft bet Stellingwerfs hiem, zoals bet Fries . In veel meer gevallen echter sluiten
de dialecten van de Stellingwerven en Groningen zich aan bij de andere Nedersaksische
dialecten . Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat deze Friese woorden in bet Gronings
terecht gekomen zijn in de tijd dat er in Groningerland Fries gesproken werd . Dat zou
dus geweest zijn in de Vroege Middeleeuwen . Voor de Stellingwerver varianten van deze
woorden moet men eerder denken aan ontlening . Er is Been bewijs voor dat er in de Stellingwerven ooit Fries gesproken is . Wel brachten Friezen die zich bier vestigden Friese
woorden mee . Zo verving hiem bier een in veel oudere stukken voorkomend arf, arve .
De behandeling van groep (fl vraagt een korte inleiding over de geschiedenis van
Groningen en Oost-Friesland . Bij `Groningen' moet men duidelijk onderscheid maken
tussen Stad en Ommelanden . De stad lag in de noordelijkste punt van bet Nedersaksische
gebied en bet Nedersaksisch werd er als schrij ftaal gebruikt, de Ommelanden waren lange
tijd deel van Friesland en bet Fries werd er gebruikt als schrijf- en spreektaal . Een sterker band dan de gemeenschappelijke taal werd gevormd door de veel geroemde `Friese
Vrijheid', de rijksonmiddelbaarheid van de Friezen, d .w z . bet recht vrij van landsheer to
zijn en daaraan gepaard de grote individuele, persoonlijke zelfstandigheid in bet gebied
waar bet Oudfries recht gold . Hieraan kwam eerst rond 1500 een einde . Oost-Friesland
was evenmin een eenheid, bet zuidwesten had nauwe contacten met de stad Groningen
en Drenthe, bet noordoosten was meer op bet Nederduitse gebied georienteerd . De
Ommelanden waren Binds de 13de eeuw economisch afhankelijk van de stad, bewoners
hiervan emigreerden naar de Ommelanden, en zo werd de Saksische invloed er groter
en groter, bet Fries moest meer en meer wijken voor een Nedersaksisch dialect . Ook in
bet westen van Oost-Friesland moest bet Fries wijken voor een Nedersaksisch dialect . In
de 15de en 16de eeuw zijn daar getuigenissen van . De kroniekschrijver Eggerik Beninga

142

HANDBOEK NEDERSAKSISCHE TAAL- EN LETTERKUNDE

veroordeelt zijn landgenoten aldus : "Wy Fresen mogen uns des wol schemen, dat wy nich
by unse Sprake un Cledunge bliven gelick alle andere Nationen . Yd were uns Fresen ock
veler roemlicker, dat wy ock by unse Spracke and Cledunge bleven" (Foerste 1938 : 9) .
Ook in 16de-eeuwse rechtshandschriften uit Oost-Friesland zijn duidelijke sporen van
westelijke invloed to vinden ; in het zuidwesten van Oost-Friesland begon de sterkste
invloed van het westen met de Hervorming . Predikanten uit Groningen, later ook uit
Holland, werkten in dit gebied, Oostfriese studenten studeerden aan Nederlandse Universiteiten, met name in Groningen . Zo had niet alleen het Gronings, maar eveneens de
Nederlandse kanseltaal invloed in dit gebied . Kooplieden uit Nederland vestigden zich
in Emden, maar ook tijdelijke vluchtelingen, veelal om geloofswille, brachten een deel
van hun Nederlandse woordenschat in .
Het bovenstaande maakt duidelijk dat de verhoudingen in het noorden anders waren dan
zuidelijker . Een Groningse expansie in het noorden, een mogelijke Westfaalse expansie
zuidelijker hebben verschil in ontwikkeling van de dialecten in de verschillende provincies van het Nedersaksische gebied veroorzaakt . De overeenkomst in woordenschat
tussen de dialecten van deze provincies berust op de oudere Nedersaksische eenheid en
de Hollandse invloed vanaf de 17de eeuw, die nog steeds duidelijk merkbaar is en wel
niet zal ophouden, zolang Nederland als natie bestaat en deze natie zijn Nederlands zal
beschermen tegen internationale invloeden .
4 .33 Conclusie
Over de officiele talen, de schrij ftalen die in de Nedersaksische gebieden gebruikt werden,
weten we wel een en ander uit oudere geschreven bronnen die dit gebied bestrijken,
maar over de dialecten, de spreektalen, is het niet mogelijk voldoende gegevens uit het
verleden to vinden . En het is zeker niet mogelijk grenzen tussen dialectgebieden toen
vast to stellen . Tegenwoordig is het anders . Uit recente studies, o .a . die van Kremer,
blijkt dat de landsgrens tussen Nederland en Duitsland een steeds belangrijker rol is
gaan spelen als isoglosse, als scheidingslijn dus, tussen woorden in de beide, officiele,
landstalen . Bovendien neemt de overname van nieuwere woorden uit de standaardtalen
in de grensdialecten in omvang snel toe . Zo staat bijv tuinier, tuinder, tuinman ten westen tegenover Gordner ten oosten van de landsgrens tussen OverijsseUGelderland en
Duitsland en voorruit tegenover Windschutz/-schief, ritssluiting tegenover Reissverschluss
(Kremer 1979 : 2 : kaart 202, 200, 190) .
De Nedersaksische dialecten hebben geen eigen karakter in de zin van een eigen woordenschat . Wel tonen ze zich behoudend, zowel in het bewaren van woorden die elders
verloren gingen, als in het behoud van oudere betekenissen, die in bet Hollands/Nederlands door nieuwere woorden of een verandering in betekenis vervangen zijn . Ook als
blond `blauwachtig' en blond `geelachtig' hetzelfde woord zijn, blijkt uit dit woord de
behoudendheid van de oostelijke dialecten . Toen, tuun veranderde van betekenis, juist in
de tijd dat tuinieren in de mode kwam en de tuincentra als paddenstoelen uit de grond
rezen . Wie zou willen uitzoeken welke betekenisvelden wel en welke niet onderhevig zijn
en geweest zijn aan deze veranderingen, zou verschillende woordgroepen uit bet Nedersaksisch met de Nederlandse equivalenten moeten vergelijken : namen van lichaamsdelen
zullen weinig of niet veranderd zijn, woorden uit bet verkeer wel, termen uit de oude
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ambachten zijn verdwenen of worden niet meer begrepen, moderne technieken gebruiken nieuwe, vaak Engelse woorden . Een goed onderwerp voor een dissertatie, niet voor
dit hoofdstuk .
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4 .4
Oost-Nederland als namenlandschap
R.A. Ebeling

Inleiding
Naamkunde (onomastiek) is de wetenschap van de eigennaam (nomen proprium) in
al zijn aspecten . Zo houdt de naamkunde zich onder meer bezig met de ruimtelijke
distributie van namen, met, zoals dat heet, namengeografische vraagstellingen . Men
hanteert daarbij graag het begrip `namenlandschap', omdat dit een sprekende term is
als men wil aangeven dat bepaalde naamkundige verschijnselen, bijv waternamen op
-stroom, in het ene gebied wel, in een aangrenzend gebied niet voorkomen . Op dit snort
namenlandschappen zal hierna geregeld gewezen worden . Omgekeerd, en dat is de
achtergrond van bet begrip namenlandschap in de titel, kan men ook uitgaan van een
op andere dan naamkundige gronden gedefinieerde geografische eenheid - in ons geval
is dit Oost-Nederland - en vragen, hoe namen zich daarbinnen manifesteren en of zij
mogelijkerwijs bijdragen tot profilering van dit gebied . Een groot aantal namen heeft zijn
wortels immers in de volkstaal .
De meest uiteenlopende zaken, levende en dode, concrete en abstracte, dragen een naam .
Een algemeen aanvaarde classificatiemethode voor al deze namen gaat uit van de objecten
waaraan de namen refereren . Zo zijn er vijf hoofdklassen of -soorten : namen van mensen, namen betreffende de leefruimte van de mens, namen van door de mens geschapen
zaken, namen van door de mens gedragen activiteiten, en namen van objecten buiten
bereik van de mens . Omdat dit hoofdstuk de namen van `land en lui' in Oost-Nederland
als onderwerp heeft, beperken wij ons tot de eerste twee hoofdklassen (en bun subcategorieen), to weten de mens- of persoonsnamen (antroponiemen) en de geografische of
aardrijkskundige namen (toponiemen) .
Met een zekere nadruk zal hierna steeds over de oorspronkelijke betekenis van namen
worden gesproken . Namen ontstaan weliswaar doorgaans uit de `gewone', van lexicale
betekenis voorziene woordenschat (vooral dus uit soortnamen of appellativa), toch gaat
die betekenis na de eigenlijke naamgeving meestal spoedig verloren . De nederzettingsnaam Hoogeveen bijv is allicht ontstaan uit een omschrijving als `ginds bij bet hoge
veen', maar staat intussen los van welke woordbetekenis dan ook . Zijn enige, voor namen
typische taak is bet aanwijzen en individualiseren van een bepaald object .
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4 .4 .1 Aardrijkskundige namen

Gebiedsnamen
Geografische eenheden met als voornaamste kenmerk een zekere uitgestrektheid zijn er
in soorten en maten . Oost-Nederland zelf is er een voorbeeld van, met binnen zijn grenzen heden en in het verleden tal van eilanden, polders, waterschappen, rechtsgebieden,
dingspelen, marken, kwartieren, kerspelen, gemeenten, regio's, landschappen, gewesten,
streken en provincies ; gebieden die qua grootte sterk divergeren en waarvan de grenzen
natuurlandschappelijk, historisch, politiek dan wel bestuurlijk bepaald zijn of waren .
Voor de namen van dit snort geografische eenheden is er, afgezien van de wetenschappelijke term choroniemen, geen algemeen aanvaarde terminologie . Gebiedsnaam lijkt
wel geschikt als overkoepelend begrip . Oostnederlandse gebiedsnamen stammen sours
uit een - deels ver - verleden, anderen zijn een product van onze tijd . Vijfentwintig
van deze namen zijn reeds voor 1200 geattesteerd, waaronder de latere provincienaam
Drenthe, de heden nog gebruikelijke landschapsnamen Fivelingo, Hunsingo, Middag,
Humsterland, Westerwolde, Twente, Salland, Hamaland, Veluwe en Liemers, en verder
de namen van enkele gebieden waarvan de toenmalige Jigging slechts bij benadering to
lokaliseren is, zoals een streek Hisloi of Isloi, 8ste eeuw, ergens in de Achterhoek, of een
in de 12de eeuw als Walde geattesteerd Groninger woldengebied . Twaalf van deze 25
vroeg vermelde namen worden in hen bronnen door Latijnse termen als pages `streek,
woongebied' of comitatus `snort graafschap' eenduidig als gebiedsnamen gekenmerkt .
De frequentste grondwoorden in bet namenbestand van voor 1200 zijn -gal-go en varianten `gouty, woongebied', -wall/-wold en varianten, en -land/-lant en varianten . Minder
frequente grondwoorden als -bant(e) `woongebied', -gemarchi en varianten `grens, grensgebied', -age en varianten `eiland, land aan bet water', en later felde en varianten duiden
eveneens op grotere geografische eenheden .
De motivatie van de Oostnederlandse gebiedsnamen in heden en verleden laat bekende
patronen zien . Vele gebiedsnamen zijn identiek aan de naam van de centrale nederzetting
of vormen een afleiding daarvan zoals de provincienaam Groningen, een groot aantal
gemeentenamen, namen als Rolder Dingspil of de waterschapsnaam Roswinkel . Waternamen zijn bijv de basis van Fivelingo, Eemsmond, Aa en Hunze, Overijssel, Dinkelland,
Islegowe (llde eeuw, Jigging onbekend, omgeving van de IJssel) en uiteraard van vele
waterschapsnamen . Volkerennamen vormen de achtergrond van Humsterland, Salland
en Hamaland . Windstreken spelen een rol in o .a . Westerwolde, Westerveld, Oost- en
Weststellingwerf, Nortgouue (ca . 800, Jigging onbekend, in bet noorden van Gelderland)
en `t Suydevelt (een waterschap) . Opvallend zijn de twee namen met telwoorden : Drenthe
en Twente . Qua vorm op zichzelf staan namen als Marne, Oldambt, Stellingwerf, Achterhoek, Liemers of Veluwe . De naamgeving uit het jongste verleden (gevolg van administratieve herindelingen) berust in de regel of op bet reactiveren van historische gebiedsnamen
(Menterwolde, Noordenveld), of op bet creeren van nieuwe namen (De Wolden, Hof van
Twente, Steenwijkerland) .
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Waternamen

De term waternaam of hydroniem heeft betrekking op alles wat water is in een landschap : natuurlijke en kunstmatige wateren, stromende en stilstaande, grote en kleine, de
Waddenzee inbegrepen . Dertien Oostnederlandse waternamen zijn al voor 1200 geattesteerd : Fimel of Five! (een niet meer echt bestaande rivier in Groningen), Lauwers, Hunze
(later deels ook Oostermoersche Vaart), Linde, KuunderlTsjonger, Drentse Aa, Nahala
(een niet meer bestaande rivier bij Urk), Vlie (getijdenrivier waardoor bet Aelmere tot
de Zuiderzee uitschuurde), Aelmere (een deel van bet huidige IJsselmeer), Sethe (later
Seede, tegenwoordig Meppelerdiep), Reest en IJssel . De twee een rivier aanduidende
namen Fimel en Fivel worden voor 1200 op indirecte wijze vermeld, namelijk als onderdeel van een nederzettings-, resp . gebiedsnaam . Andere belangrijke Oostnederlandse
wateren zoals Vecht, Regge, Dinkel, Berkel en Slinge worden pas na 1200 voor bet eerst
genoemd . De namen uit de oudere periodes zijn doorgaans eenstammig, al dan niet
voorzien (van bet restant) van een achtervoegsel . Hun oorspronkelijke betekenis is vaak
duister of onzeker. Hunze bijv wordt als hoen `moeras' met -s-achtervoegsel geinterpreteerd ; in Kuunder/Tsjonger is een -r-achtervoegsel herkenbaar ; Fivel lijkt een bijvoeglijk
naamwoord `groot, geweldig' to bevatten . Zeer productief blijkt ook in Oost-Nederland
bet meestal tot -p-achtervoegsel versleten oude waterwoord apa to zijn geweest. Het zijn
heden echter vooral nederzettingsnamen die dit aantonen, zoals Wezup in Drenthe,
Wanneperveen in Overijssel of Wilp in Gelderland .
Tegenwoordig is de worm van de watemamen in meerderheid een tweeledige (Schip-beek,
Boven-wijde), waarbij bet eerste element vaak aan een nederzettings- of gebiedsnaam refereert (Garsthuizer maar, Twente-kanaal, Hummelosche Beek) . Naast een aantal waterwoorden met een algemene verspreiding zoals beeh, gat, hanaal, loop, meer, put, sloot of vaart, zijn
er ook verschillende die typisch voor de waternamen van bepaalde delen van ons gebied
zijn . Dat geldt o .a . voor balg, geul, slenh (de Wadden) ; groeve, maar, pet, zijpe (Groningen) ;
wijh, mond, opgaande (veenderijstreken) ; stroom (delen van Drenthe) ; diep, leek (Groningen
en Drenthe) ; rijt, net (Groningen en IJsselgebied) ; wiede (Noordwest-Overijssel) ; grave(n),
vloedgraven, hank (Overijssel en Gelderland) ; spreng (Gelderland, vooral Veluwe), slinge
(Gelderland) ; stranh (IJsselstreek en de Achterhoek) ; gotte (de Achterhoek) .
Herhaaldelijk gebruikte bouwstenen van toponiemen zoals de zonet genoemde waterwoorden of de lexemen ga, land, veld en wolde in de vorige paragraaf worden met `toponymische elementen' aangeduid .

Veldnamen
Veldnamen of microtoponiemen zijn de namen van niet bewoonde kleinere onderdelen
van een landschap, van bouw- en groenlanden, tuinen en braakliggende terreinen, depressies en heuvels, moerassen, paden, bouwsels en dergelijke . De grens tussen weld- en
gebiedsnaam en tussen weld- en waternaam is niet overal duidelijk to trekken . Ook kan
men de namen van paden en wegen in een aparte subcategorie `straatnamen' behandelen .
Veldnamen dienden eeuwenlang ter orientatie in de landelijke omgeving van onze nederzettingen (stad, dorp of boerderij), een functie die zij thans in steeds geringere mate vervullen . Zij bestaan veelal slechts in mondelinge, vaak volkstalige vorm en zijn niet zelden
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alleen bij een beperkt aantal personen bekend . Van alle naamsoorten staan veldnamen het
dichtst bij de appellativische woordenschat, dat wil zeggen dat de samenhang tussen het
naamgevende motief en zijn realisering als eigennaam nog geregeld herkenbaar is, bijv een
akker naast een duiker die Pompstuk heet ; een driehoekig perceel genaamd Den Drietimp ;
een weiland waarop veel russen of rushen `biezen' groeien genaamd Russekamp .
Het zal niet verbazen dat de schriftelijke overlevering juist bij deze namensoort over het
algemeen schaars is . Toch staan enkele Oostnederlandse veldnamen al voor 1200 op
schrift . Naast enkele bosnamen waarvan onduidelijk is of wij daarbij aan grotere gebieden
of kleinere terreinen moeten denken, zijn dit o .a . Abdinclande bij Groningen, Gislo als
naam van een terrein bij Ruinen en Smithacher bij Gendringen. In latere eeuwen is het
met name aan de diverse grondschattingen to danken dat veldnamen werden genoteerd
(ter identificatie van een perceel uiteraard) en zodoende, deels zelfs op kaarten, bewaard
bleven . Mondelinge enquetes werden vooral in de 20ste eeuw ondernomen om dit culturele erfgoed, zoals veldnamen intussen werden ervaren, voor het nageslacht (en voor
wetenschappelijk onderzoek) to behouden . De in inventariserende en/of analyserende
publicaties toegankelijk gemaakte historische en/of contemporaine veldnamenbestanden
zijn per provincie of gemeente zeer verschillend .
Zoals gezegd is de uiterlijke habitus van veldnamen vaak een volkstalige, en ook hun
motivatie is doorgaans letterlijk van eigen bodem, namelijk de grondsoort van het betreffende perceel, de begroeiing, de grootte, de vorm, de relatieve ligging, de omheining,
een naburig water, enz . Vandaar dat er nogal verschillen in het Oostnederlandse veldnamenlandschap zijn waar to nemen, om to beginners talloze uitspraakverschillen zoals
bijv die van het voorzetsel `voor' in Stuh veer `t huus en Stuh vuu `t huus (Zuidhorns versus
Hellendoorns) . Andere verschillen betreffen de woordenschat zoals in Wieringoa's toen
versus Ketelaarsgoarn . Ueroorzaakt o .a . door het al dan niet voorkomen van zogenaamde
`Friese relicten' of kustwoorden springt vooral de tegenstelling tussen enerzijds Groningen en Noord-Drenthe en anderzijds de `rest' van oostelijk Nederland in het oog . Zo zal
men veldnamen als Groot Aagt (aagt =1aag gelegen weiland), Batstuh (bad/badde = brug),
Tilven (til = brug), Olle toer (toer= omgeploegd grasland) of Lange Valge (valge = bouwland)
alsmede namen met de toponymische elementen eest `bouwland', greide `weiland', hamrih `gemeenschappelijk weideland', hniepe `afsluiting in een sloot' of zwaag `weidestreek'
niet in Overijssel en Gelderland aantreffen, zoals omgekeerd in het hoge noorden geen
veldnamen als Het Glind (glind = heining), Neurihsgoor (goor = moerassig land), Achter de
Schoppe (schoppe = schuur) of Blanhe Slat (slat = plas, depressie) en verder Been namen
met o .a . buul `hoogte', gie `landmaat', tie `snort brink, open ruimte' en wis `weide' .

Nederzettingsnamen

De voor de onderhavige categorie gebruikelijkere term `plaatsnamen' vernauwt de blik
enigszins op dorpen en steden, terwijl bier de namen van alle soorten woonoorden worden bedoeld, van een enkel woonhuis of boerderij tot stedelijke agglomeraties . Bovendien
heeft menige grotere hedendaagse nederzetting en menige woonwijk oorsprong en naam
aan een huffs of boerderij to danken . Zie Oldenzaal, voor 1200 Aldensele(n), dat is ald
`oud' + sele `gebouw bestaande uit een vertrek' .
Van alle voor 1200 geattesteerde Oostnederlandse toponiemen zijn de nederzettings-

148

HANDBOEK NEDERSAKSISCHE TAAL- EN LETTERKUNDE

namen verreweg het talrijkst . Het zijn er, de namen van niet meer precies to lokaliseren, maar ongetwijfeld in ons gebied liggende woonoorden meegenomen, circa 400 .
Verhoudingsgewijs de meeste ervan liggen in Groningen en het `Saksische' deel van
Gelderland . Van rond 100 namen is de oorspronkelijke betekenis duister. De overgrote
meerderheid van de overige namen heeft een samengestelde vorm ; enkelvoudige constructies zoals Houa `hof' (tegenwoordige De Houw, gem . De Marne) en Wisce `weide'
(het Gelderse Wisch) zijn in de minderheid . Daarnaast is bet aantal afleidingen relatief
groot (25 eenduidige gevallen), veroorzaakt vooral door het een toebehoren aanduidende
achtervoegsel -ing (20 namen, zoals Enzelens, lode-l lde eeuw Engislingi, met als basis de
mannennaam Angisil) . De een hoeveelheid aanduidende -t- en -d-achtervoegsels zijn in
vier namen aantoonbaar, o .a . in Lenethe (thans Leeuwte, gem . Steenwijkerland), gevormd
uit lew `grafheuvel' + -ithi . Bij de samenstellingen is bet meest gebruikte tweede lid of
grondwoord -lo `bos' (40x), gevolgd door -heem `woonplaats' (34x), -uurd/-werd en varianten `omheind erf, bewoonde hoogte' (25x), -haar `begroeide hoogte' (12x), -huffs (11x),
-wold `veenachtige wildernis' (7x), -horst `hoogte met kreupelhout' en -veld (elk 6x), -apa
`waterloop', -beeh en -berg (elk 5x) . Daarnaast zijn er nog tientallen andere grondwoorden
met een geringere frequentie . Dertig keer toont een samengestelde dan wel enkelvoudige
naam zich als derde naamval meervoud . Zoals bekend, drukt dit 'bet gelegen zijn bij' van
een nederzetting of 'bet wonen bij' van een persoon of groep uit . Zie Reinbodashuson `bij
de huizen van Reinbod', lode - l lde eeuw, niet to lokaliseren in Groningen .
Dat -lo de frec{uentielijst van grondwoorden in nederzettingsnamen aanvoert, is geen
toeval . In de overlevering van voor 1200 zijn toponymische elementen uit de sfeer van
bet oorspronkelijke natuurlandschap vaker vertegenwoordigd dan lexemen die aan menselijke activiteiten refereren . Wat bet laatste betreft, komt begrijpelijkerwijs bet woven
zelf bet sterkst tot uiting (in namen met -burg, -heem, -hove, -huffs, -hate, -sate en -sele),
terwijl de omgeving van de woonplek vooral in `bos'- en `moeras'-namen zichtbaar wordt :
namen met enerzijds -haar, -helte, -hese, -holt, -horst, -laar, -lo, -voorst en -wede als grondwoord, anderzijds met -broeh, -goor, -hore, -yen en -venne . Van de voor 1200 gangbare
toponymische elementen verliezen o .a . -apa, -helte `bos', -lo, -sele, -wede `bos' en de -den -t-achtervoegsels mettertijd bun productiviteit . Dat geldt in deze algemene zin ook
voor bet achtervoegsel -ing, dat echter vervolgens nog een hele tijd in Drentse, Twentse
en Achterhoekse boerderijnamen to vinden is (zoals in Ebelinge-hus ca . 1300 in Havelte,
Alberdinc 1332 in Hellendoorn, Harbertinch 1366 in Eibergen) .
De ingebruikname van steeds meer natuurlandschap door de mens vergroot gestaag wel
bet aantal nederzettingsnamen, maar daarmee is niet automatisch steeds ook de introductie van nieuwe toponymische elementen of een nieuw type naam verbonden . Groot is bijv
in heel ons gebied bet aantal `afleidingen' van bestaande nederzettingsnamen, een bier en
daar reeds voor 1200 toegepast naamgevingsprocede dat de occupatie vanuit een oudere
kern verwoordt, zoals 1 139 Roterwolde, met als eerste element van de samenstelling
een adjectivische -er-afleiding van Roden . Zie ook namen als Uithuizermeeden, NieuwBeerta, Eelderwolde, Gieterveen, Ruinerweide, Hattemerbroek, Welsumerveld, HalleHeide of Klein-Azewijn . Werkelijk nieuwe elementen vindt men vooral in de nederzettingsnamen van verveningsgebieden, namelijk delen van een specifieke woordenschat,
waaronder vooral waterwoorden . Zie Borgercompanie, Stadskanaal, Drouwenermond,
Noordscheschut, Dedemsvaart, Zuideropgaande of Kalkwijk .
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Zoals bekend is er een relatie tussen nederzettingsvormen annex -namen en bet fysische
milieu met daarmee samenhangende menselijke activiteiten . Er zijn met andere woorden
landschapsgebonden namen en naamdelen . Grosso modo kent ons gebied zeekleilandschappen in Groningen, beekdallandschappen vooral in Drenthe en Salland, veenlandschappen in Groningen, Drenthe en Twente, hoge en lage zandgronden in Drenthe,
Twente, de Achterhoek en op de Veluwe, de waterrijke zone van Noordwest-Overijssel
alsmede bet rivierlandschap van de IJssel . Hieruit volgt dat bijv nederzettingsnamen op
-zijl slechts aan de periferie van ons gebied zullen voorkomen, omdat bet waterstaatkundige construct `zijl' alleen Tangs vroegere en tegenwoordige zeedijken in gebruik was of
is . Een minder begrenst, maar eveneens duidelijk of to bakenen verspreidingsgebied hebben die hiervoor besproken `veenkoloniale' nederzettingsnamen en verder namen met
als oorspronkelijke basisbetekenis `woonheuvel in zeekleigebied' (tegenwoordig vaak
uitgaande op -werd zoals Garnwerd of Krewerd) . Het naamtype zegt dus niet zelden ook
iets over de ouderdom van een nederzetting . Van de namen op -lo kan, minder precies,
worden gezegd dat zij typisch zijn voor een groter deel van ons gebied, met uitzondering
van die streken waar hoogopgaand bos in bet voor ons to overziene tijdsbestek nooit
heeft bestaan. Uele -lo-nederzettingen kunnen dan ook bogen op een hoge ouderdom .
Het naamtype wordt als vroeg-historisch beschouwd .
Andere namenconcentraties zijn echter niet uit een dergelijke fysisch-geografische achtergrond to verklaren . Zo is er in Drenthe een opvallende concentratie van toponiemen op
-elt(e) (Uffelte, Wittelte en zo meer), een uitgang die, met bet oog op bet fysische milieu,
niet in alle gevallen als voortzetting van ouder -holt `bout, bos' of -helt `plek waar bout
groeit' kan worden verklaard . Een aantal namen met oorspronkelijk andere grondwoorden heeft zich kennelijk formeel aan bet -elt(e)-type aangepast en zodoende diens positie
versterkt . Namenlandschappen kunnen ten slotte ook een gevolg zijn van divergerende
taalhistorische ontwikkelingen . Het meest opvallende is bet al dan niet voorkomen van
de bier eerder (2 .3) genoemde `Friese relicten' en daarmee een tegenstelling tussen Groningen/Noord-Drenthe en de overige delen van ons gebied . Een mooi voorbeeld is bet
landschap van de nederzettingsnamen op -ens in Groningen, een uitgang die uit het alom
productieve achtervoegsel -ing (zie boven) is voortgekomen, waarvan bet definitieve
uiterlijk zich echter alleen binnen bet Oudfries kan hebben ontwikkeld . Daarmee is ook
bier tevens iets gezegd over de ouderdom van de desbetreffende nederzettingen .
De in Oostnederlandse context meest belangrijke subcategorie van de nederzettingsnamen vormen zonder twijfel de boerderijnamen . Zij zijn sedert de Volle Middeleeuwen in
heel ons gebied aantoonbaar, sporadisch ook al voor 1200 . Naast bet al genoemde feit
dat heel wat namen van hedendaagse dorpen en steden eertijds boerderijnamen moeten
zijn geweest, valt verder to constateren, dat boerderijnamen tevens een grote betekenis
hebben gehad als voorstadia van Oostnederlandse familienamen . In historisch perspectief, maar ook tegenwoordig nog zijn boerderijnamen op -heerd (Jacobsmaheert) typisch
voor Groningen, op -ing (`t Hulsding) voor Drenthe, op -ing, later -ink voor Twente en de
Achterhoek (Abbink, Bruntink) . Kleinere landschappen vormen namen op -man (Kolkman) in Twente en namen met groot en klein, oud en nieuw in de Achterhoek (Groot
Wassink, Klein Leunk, Oud Rabelink, Nieuw Essink) . Relatief jong en dun gezaaid is
bet type op -(e)rij (Strijkerij) . Algemeen voorkomend zijn boerderijnamen op -hof, -huffs,
-borg/-burg en -heem (Riethof, Eelshuis, Soltenborg, Gommelburg, Tempelsheem) . Even-
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eens algemeen verspreid, maar intussen modieus, is bet -hoeve-type (Hermannahoeve) .
Zoals veldnamen hebben ook boerderijnamen hun motivatie vaak aan bet karakter van
de onmiddellijke omgeving to danken (Ter Bekke, Bromhaar, Kleidobben, Nieuwe Pomp,
Voskamp, De Wiekslag) . In sommige streken zijn door de eeuwen been typologische
veranderingen bij bestaande boerderijnamen waar to nemen . Zo werden in Twente na
1500 ouder -ing en -er op grote schaal door -man vervangen (Egberting > Egberman,
Dasseler > Dasselman) en ook namen met lidwoord en/of voorzetsel veranderden in bet
-man-type (De Berch > Bergman, Ter Horst > Horstman) .
4 .4 .2 Persoonsnamen
Voornamen

Onze hedendaagse voornamen stammen voor een groot deel uit een ver verleden, waarin
men gewoonlijk slechts een naam droeg, een roepnaam zo to zeggen. Het is gebruikelijk
om ook deze namen met de term `voornamen' aan to duiden, ofschoon in die periode
`achternamen' nog volledig ontbraken, eennamigheid dus de regel was . De oudste lagen
van de inheemse voornamen zijn de Germaanse . Deze kenden qua woordvorming een
strak systeem en waren in de regel tweestammig, dat wil zeggen, ze bestonden uit twee
elementen (een Indoeuropees principe) . De stammen waren zelfstandige en bijvoeglijke
naamwoorden zoals rad `raad' en berth `glanzend' in de mannennaam Radberth . Het
tweede lid van zo'n samenstelling bepaalde bet mannelijke dan wel vrouwelijke geslacht
van de naam . Eenstammige vormen kwamen in veel mindere mate voor ; Karl `man'
bijv of Friso `de Fries' . Mettertijd werden de tweestammige of voile vormen ingekort en
daarbij al dan niet voorzien van een achtervoegsel . Reginbert werd zodoende Bert en uit
Thiatbert ontstond Tiebo, dat is Tie- van de eerste stam + -b- van de tweede + -o . Naast
mannelijk -o en vrouwelijk -a (Hiddo, Abba) waren er o .a . achtervoegsels als -i en -in en
met -z- > -h- en -1- in zwang (Addi, Godin, Tiazo, Aldaho, Dodilo) . Ook waren er gestapelde achtervoegsels zoals -ihin, de voorloper van bet latere -(t)je . In zwang was bij onze
Germaanse voorouders lange tijd bovendien de gewoonte om voor de naam of delen van
de naam van een pasgeborene de stammen van de namen van familieleden to gebruiken .
Zo heetten de zonen van een vader Gaotbert bijv. Verengaot en Aengelbert . Deze vaak
nieuwe namen scheppende manier van vernoemen maakte vanaf de llde-12de eeuw
plaats voor bet vernoemen van hele namen .
Vanaf de 11 de eeuw werden in toenemende mate ook niet-Germaanse voornamen gebruikelijk, de zogenaamde christelijke . Dat was bet gevolg van een culterele vernieuwing
uit de Romaanse landen, in ons gebied derhalve een ontwikkeling van zuid naar noord,
gestimuleerd vooral door de heiligenverering . De talen waaruit deze nieuwe namen stamden, waren Hebreeuws en Aramees, deels ook Grieks en Latijn, maar in verloop van tijd
vond er wel aanpassing plaats aan de in Oost-Nederland toen gesproken dialecten . In
1249 zijn van 43 voornamen van Zwolse kooplieden al zeven niet-Germaans, waaronder
de reeds volkstalige vorm Tjazo, verkleinvorm van Matthias . In Drentse oorkonden van
voor 1500 heeft men bij ruim 1000 meestal mannelijke personen 112 verschillende voornamen aangetroffen, waaronder reeds 21 niet-Germaanse . Bovendien behoorden drie
ervan, Johan, Nicolaas en Jacob, tot de tien meest frequente . Symptomatisch is verder,
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dat van die ruim 1000 personen niet minder dan 171 Johan heetten . Want na de Voile
Middeleeuwen werden als gevolg van de strikte wetten van de vernoeming overal steeds
weer dezelfde voornamen gebruikt . "Dezolfte namen van grootvader op kleinzon vake
zeuven of acht geslachten", zo luidt het in Twente . Op deze wijze deelde geregeld 60 a
80 procent van een bevolking in 10 a 12 procent van de in omloop zijnde voornamen .
Men spreekt in dit verband ook wel van namenarmoede of -schaarste .
In elk geval is in heel ons gebied eeuwenlang een relatief kleine constante groep van
buitengewoon frequente voornamen aantoonbaar. Bij de mannen zijn dat namen met als
grondvorm Johannes, Gerhard, Hendrik, Jacob, Nicolaas, Petrus, Wilhelm, Diederik en
Herman ; bij de vrouwen nemen Johanna, Anna, Elisabeth, Catharina, Maria, Geertruida
en Margaretha deze posities in. Men kan stellen dat de voornaamgeving in Oost-Nederland zich in dat opzicht vanaf de Late Middeleeuwen tot in de 20ste eeuw niet wezenlijk
heeft veranderd . Bij een bijeenkomst in 1884 in het Drentse Loon bijv heetten van 16
aanwezige jonge vrouwen zeven Jantje, en nog omstreeks 1950 waren de meest frequente
25 mannen- respectievelijk vrouwennamen goed voor circa 50 procent van de mannelijke
dan wel vrouwelijke bevolking .
Deze vooral door de traditie van de vernoeming bepaalde situatie veranderde in de
tweede helft van de 20ste eeuw op een wijze die alleen to vergelijken is met de sterke
toestroom van christelijke voornamen in de Middeleeuwen . In toenemende mate werden
pas geimporteerde namen uit andere talen en culturen gebruikt (type Dennis, Anouk
enz .), wat bovendien gepaard ging met een hoog tempo aan doorstroming, dat wil zeggen : een veel kleiner aandeel dan vroeger van de meest frequente vormen in het geheel
van de gegeven voornamen en een constante verandering in de samenstelling van deze
zeer populaire namen . Internationalisering en individualisering zijn hier passende trefwoorden . Belangrijk is in dit verband ook wel dat de wettelijke voorschriften omtrent de
voornaamgeving in 1970 aanzienlijk werden versoepeld . Een algehele verdringing van
de traditionele voorraad betekende dit alles overigens niet .
De voornamen van ons gebied zijn in sommige opzichten tamelijk grondig onderzocht
en beschreven, in andere nauwelijks . Zo weten wij bijv dat de voornamenlandschappen van Groningen en Drenthe in de 15de eeuw duidelijk van elkaar afweken . In
Groningen werd een areaal aangetroffen van doorgaans tweelettergrepige verkortingen van
Germaanse namen (Eppe, Tebbe e .a .), in Drenthe een met een meerderheid van niet verkorte Germaanse vormen (Geertruid, Hilbrant e .a .), vermengd met zogenaamde christelijke (Adam, Peregrinus e .a .) ; een tussenbalans quasi van de hiervoor beschreven vernieuwingsgolf uit het zuiden . De innovaties bereikten Groningen pas midden 16de eeuw.
Minder nauwkeurig zijn wij geinformeerd over de rol van de verkleinvormen . De achtervoegsels -kin en -ihin (later -hen, jen, -ien, -ma, -tje enz .) tonen immers een ontwikkeling die de voornaamgeving in ons gebied sterk moet hebben gestimuleerd, namelijk
die van en mannen- en vrouwennamen verkleinend (Zwolle 1410 : Godehen uit Godert,
Elsehen uit Elisabeth) naar uitsluitend vrouwennamen verkleinend of uit mannennamen
vormend (Grietjen uit Margaretha, Willemtjen uit Wilhelm) . Laatstgenoemde afleidingen
zijn in de 17de en 18de, deels ook nog 19de eeuw een algemeen verschijnsel, en daarna
nooit meer helemaal buiten gebruik geraakt . In Gelderland bestaan nog aan het begin
van de 21ste eeuw opvallend veel vrouwennamen uit mannennamen plus verkleiningsuitgang .
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Omdat de Sociale Verzekeringsbank enkele jaren geleden de eerste voornaam van 3,5 miljoen `kinderbijslag-kinderen' en van ruim 2 miljoen `AOW ouderen' aan de wetenschap
ter beschikking heeft gesteld, kan men nu in de naamkundige literatuur kennisnemen
van zogenaamde voornamenprofielen van Nederlandse gemeenten, regio's en provincies .
Een `profiel' wordt o .a . bepaald door de omstreeks 2000 meest gegeven namen in een
provincie, door karakteristieke namen, vrijwel verdwenen namen, en de al dan niet traditionele wijze van naamkeuze . Het blijkt dat ons gebied als geheel ten opzichte van Midden- en West-Nederland een duidelijk traditionelere positie inneemt, intern echter deels
opvallende verschillen kept . Zo ontbreken elders de voor Groningen zo kenmerkende
Friese namen en de mannennamen op -o (Tammo, Eppo) ; zijn de achtervoegsels -ien en
-chien nog steeds in Drenthe en de Ueenkoloniale delen van Groningen thuis ; nemen in
Overijssel -(d)ina en -igje deze plaats in (laatstgenoemd achtervoegsel vooral in streng
protestantse gebieden) ; tonen de katholieke regio's van Overijssel en Gelderland een
voorkeur voor korte vormen, en zo meer. Het materiaal van de Sociale Verzekeringsbank
is een belangrijke bron voor de verdere bestudering van de voornamenlandschappen van
Oost-Nederland .

Familienamen

Een familienaam in huidige zin, dus een erfelijke en onveranderlijke achternaam voor
iedereen, is op het platteland van Oost-Nederland een verhoudingsgewijs recent verschijnsel . Algemeen werden familienamen daar pas Binds de eerste decennia van de 19de
eeuw gebruikelijk ; in stedelijke samenlevingen binnen ons gebied gebeurde dit eerder .
Tot in de Voile Middeleeuwen was de eennamigheid bet heersende principe geweest (zie
hiervoor), waarna langzamerhand als gevolg van bevolkingsgroei en -concentratie en van
een zekere voornamenschaarste een tweede, een toegevoegde naam zijn intrede deed ;
voorlopig bleef dit echter nog een individuele, onvaste bijnaam . Dit proces voltrok zich
binnen ons gebied als een drieledige ontwikkeling van zuid naar noord, van de adel naar
de lagere standen en van de stad naar bet platteland . Begin 12de eeuw dragen edelen
en dienstmannen in Gelderland al vaker een bijnaam . Anno 1200 beet een verkoper to
Hummelo Heinricus Emmehinc . In de tweede helft van de 13de eeuw hebben de leden van
de Deventer Koopmansgilde voor 90 procent zo'n bij- of toenaam (Rodolphus for Brugen,
Leyffardus Grutere, enz .), terwijl begin 14de eeuw de maatschappelijk duidelijk minder
aanzienlijke belastingbetalers in Heerde over het algemeen nog eennamig zijn, al worden
deze voornamen wel eens nader gepreciseerd door toevoegingen aangaande de lugging
van de woning, de naam van de vader, enz . (Willibordo uppen hulle, Johanne filio thoma) .
Omdat wij juist met betrekking tot Heerde bijzonder nauwkeurig over de ontwikkeling
van onvaste bijnaam tot vaste familienaam geinformeerd zijn, kan deze plaats bier, zij
bet met een slag om de arm, als algemeen voorbeeld dienen . Zo verschijnt omstreeks
1500 circa 60 procent van de Heerder bevolking met voornaam en patroniem in de akten
(Arnt geritssen, Jacob hobertsen) ; midden 17de eeuw volgt op voornaam en patroniem
vaak nog een nadere bepaling (Gerrit Janssen brouwer, Gerrijt Jansen smit) ; midden 18de
eeuw is bet aantal vaste familienamen duidelijk toegenomen (Van Apeldoorn, Post, Vinhe
en vele meer), maar van gemeengoed kan beslist nog geen sprake zijn . Niet voor niets
werd immers in 1811, in de Franse tijd dus, in heel ons gebied een decreet tot uitvoering
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gebracht, behelzende de verplichting vaste familienamen aan to nemen of to behouden .
Voor een per gemeente of regio in omvang sterk wisselend deel van de bevolking (joden
inclusiefl betekende dit het begin van het einde van een traditioneel, op vadersnamen of
boerderijnamen stoelend, maar in principe onvast achternamensysteem . Veel van deze
achternamen avanceerden vervolgens tot echte familienamen, terwijl het door de overheid opgelegde systeem ook zelf een hoop nieuwe familienamen genereerde .
Het is gebruikelijk, familienamen in `groepen' en `typen' in to delen . Van groepen spreekt
men met het oog op de oorspronkelijke motivatie achter een naamgeving, van typen waar
het de talige structuur, de woordvorming van een naam betreft . Ook voor Oost-Nederland geldt dat er groepen namen to herkennen zijn die oorspronkelijk (1) de genealogische afstamming, (2) de geografische herkomst, (3) het adres, (4) het beroep, of (5) een
andersoortig kenmerk van de naamdrager uitdrukten . Voorbeelden : (1) Hendriks, (2)
Van Benthem, (3) Huis in `t Veld, (4) Schoemaker, (5) De Bruin . Alhoewel exacte cijfers
ontbreken, mag worden aangenomen, dat in grote delen van ons gebied in voortzetting
van de vroegere patronymische naamgeving afstammingsnamen de omvangrijkste groep
vormen, gevolgd, in de oostelijke delen van Overijssel en Gelderland zeker geevenaard,
door de vooral uit boerderijnamen voortgekomen adresnamen (Wassink, Kamphuis, Te
Braak, enz .) .
Wat de formeel gekenmerkte familienamentypen betreft, kan van een grote diversiteit
binnen Oost-Nederland worden gesproken . Daarop worth in de naamkundige literatuur
steeds weer gewezen, niet zelden met behulp ook van namengeografische kaarten . In
het noorden en midden van ons gebied zijn namen met de oorspronkelijk genitivische
uitgangen -s,'-en en -ens sterk vertegenwoordigd (Arends, Heynen, Ottens) ; zuidelijker
groeit het aandeel van het oorspronkelijk met -noon gevormde -sen-type (Harmsen) . Het
Friese verleden van de noordelijke randzone manifesteert zich in Groningen en delen van
Drenthe in een hoeveelheid familienamen op -a, -inga/-enga, -ma, -na en -stra en met de
anlautclusters Sj- en Tj- (Sjoerds, Tjaden) . Drenthe wordt vooral gekenmerkt door het
type op -ing (met als varianten -ingh, -inge, -inghe, -nge en -ig), zoals Twente en Achterhoek
door het -ink-type (met als varianten -ingh, -enh, -inch, -ench, ynch, -nh en -ih) . Verder
komen in Groningen en Drenthe opvallend veel vormen op -her en -tjer voor (Moesker,
Veentjer) en in Groningen en het oostelijke deel van Overijssel veel namen op -huffs
(Dijksterhuis, Broekhuis) . Naast dergelijke relatief uitgestrekte verspreidingsgebieden
zijn er ook kleinere namenlandschappen to traceren, bijv dat van het op boerderijnamen
stoelende type Kleine Slaghekke/Lutje Schipholt/Groot Roerkamp, compact gelegen in
het zuiden van Salland en het aangrenzende Gelderland ; of ook dat van het eveneens
uit boerderijnamen afkomstige type Olde Reymer/Dude Steenhof/Nieuwe Bijvank met
een kern langs de oostgrens van Twente . Minder precies of to baken is het gebied van
het Twents-Achterhoekse type met het voorzetsel to (dan wel, voorzetsel en lidwoord
versmolten, ten of ter), dus het type Te Riele/Ten Kate/Ter Beek . Het voorstadium van
deze familienamen is niet zelden eveneens een boerderijnaam geweest .
4 .4 .3 Beredeneerde bibliografie
ItvLEtDttvG . Een omvattende behandeling van de namen en de naamkunde van OostNederland ontbreekt tot dusver . Wel vormen de belangrijkste namenklassen lemmata in
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de Nieuwe Groninger Encyclopedic en in de Encyclopedic van Drenthe . Over `De Oostnederlandse naamkunde' tot ca . 1960 doet 1963 H .T.J . Miedema kort verslag in Mededelingen
van de vereniging voor naamhunde etc . (39 : 46-54) . Naamkundige literatuur uit de periode
1900-1976 met betrekking tot de Achterhoek en Twente beschrijft E Hessmann in de
bibliografie Namenforschung im ostniederldndisch-westfdlischen Grenzgebiet (Amsterdam
1978) . Verspreid is bibliografische informatie aangaande ons onderwerp in de tijdschriften Driemaandelijhse Bladen, Naamhunde en Korrespondenzblatt to vinden .
GEatEDSrrnMety .
Namen uit deze categorie zijn in de literatuur tamelijk onderbelicht
gebleven. Alleen de vroegmiddeleeuwse gebiedsnamen van Oost-Nederland komen ruim
ter sprake in Landschafts- and Bezirhsnamen im fruhmittelalterlichen Deutschland door P
von Polenz (Marburg 1961) . Voor een typologische indeling van dit snort namen zij
gewezen op O . Back : `Typologie der Landernamen . Staten-, Lander-, Landschaftsnamen'
(in bet handboek Namenforschung, Berlijn 1995-1996 : 1348-1356) . Zie ook de door
S j . Fockema Andreae voor een subcategorie gehanteerde indeling in zijn Poldernamen
in Rijnland (Amsterdam 1952) . Een sprekend voorbeeld voor de diversiteit aan soorten
gebiedsnamen zijn in ons geval de vele, courante dan wel historische, waterschapsnamen, vgl . o .a . M . Schroor : Wotter. Waterstaat en waterschappen in de provincie Groningen,
1850-1995 (Groningen 1995 : 182-185) en W. Coster: Omtrent de Vechtlanden. Waterschapsgeschiedenis in Noordwest-Overijssel (Zwolle z .j . : 39 en bijlage I) .
WnrFtuvAMEty . De belangrijkste studie met besprekingen ook van de Oostnederlandse
hydroniemen is Nederlandse waternamen door M . Schonfeld (Amsterdam 1955) . Drentse
waternamen behandelt D .E Blok in P.L .M . Tummers en D .E Blok : Waternamen in Limburg en Drente (Amsterdam 1968 : 5-21) . In Wateren en waternamen in Noordwest-Overijssel door J .D . van der Tuin (Kampen 1998) worden naast enkele van de opgevoerde
namen vooral de toponymische elementen verklaard . Voor de bestudering van de hydronymie van enkele noordelijke delen van ons gebied is ook bruikbaar Waternamen in
Friesland door K .E Gildemacher (Leeuwarden 1993) . Een overzicht over de waternamen (deels met historische attestaties) van bet midden en zuiden van ons gebied geeft
N .L . Zelders in Die rechten Nebenflusse des Rheins zwischen Lippe and Kromme Rijn (Wiesbaden 1977) . Een alfabetische lijst van alle Drentse wateren is to vinden in Stromen en
schutten, vaarten en voorden. Geschiedenis van de natte waterstaat in Drenthe 1291-1988

door G .A. Coert (MeppeUAmsterdam 1991 : 401-412) . Nuttig als informatiebron is ook
De wateren van Nederland aardrijhshundig en geschiedhundig beschreven door A .A . Beekman
(`s-Gravenhage 1948) .
VEtDNaMEty . Zeer bruikbaar als introductie is M . Schonfelds Ueldnamen in Nederland
(Amsterdam 2 1950) met een indeling van deze namen naar bun motivatie . Deze indeling hanteert ook A .G . Koenderink in bet veldnamengedeelte van zijn Inleiding tot de
toponymie van het gebied tussen Overijselse Vecht en Oude IJsel (Oosterbeek 2 1980 : 45-70) .
Aan to bevelen is tevens U . Scheuermann : Flurnamenforschung (Melle 1995) . De ook in
dit kader zo belangrijke toponymische elementen vindt men beschreven in Nederlandse
plaatsnamen . Een overzicht door H .J . Moerman (Brussel 1956) . De veldnamenbestanden
van een dorp of gemeente zijn bet onderwerp van een niet gering aantal inventariserende en/of analyserende publicaties . In de provincie Groningen is tot dusver slechts
een inventarisatie verschenen : Veldnamen in Briltil, Noordhorn en Zuidhorn (1995) . Met
de reeks Veldnaemen van Stellingwarf (intussen vijf delen) is men aldaar een aardig stuk
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op weg naar een complete, deels analyserende documentatie . In Drenthe zijn naast verzamelingen van contemporain en/of historisch namenmateriaal (o .a . J . Wieringa : De
veldnamen in de gemeente Sleen [1970] , en J . Wieringa en R .A . Ebeling : Drentse veldnamen
[7 delen, 1981-1987]) ook enkele analyserende publicaties verschenen (bijv . A .H . Booij :
Met namen in Borch [1979], en bijdragen in tijdschriften door o .a . J . Naarding, A .W Edelman-Vlam en J . Wieringa) . In Overijssel zijn van de inventariserende reeks Ueldnamen in
Overijssel 13 delen verschenen (1980-1998), verder enkele verzamelingen buiten deze
reeks (o .a . uit Losser) . Kenmerk van de Achterhoekse en Liemerse reeks Boerderij- en
veldnamen in . . . zijn de historisch-naamkundige inleidingen bij elk van de intussen 12
delen (1988-) . Verdere uitgaven zijn in voorbereiding . Daarnaast zijn nog to noemen
A . Tinneveld en D .P Blok : Toponymie van Didam (1973), en de Ruurlose verzameling
Transvaal dat Jig in Reurle (1992). Historische en eigentijdse Veluwse veldnamen, o .a .
uit Elburg, Epe en Heerde, werden vooral door D . Otten toegankelijk gemaakt, sours
ook als onderdeel van een beschrijving van de algehele toponymie van een gebied (van
Oldebroek bijv) . Belangrijk is ten slotte ook de studie De Gelderse zeepolderArhemheen
door WJ . Hagoort (Zutphen 2006) .
NEDE1tzErrttvGSNAMEty . Over de oorspronkelijke betekenis van deze namen informeert
bondig Nederlandse plaatsnamen. Herhomst en historie door G . van Berkel en K . Samplonius (Utrecht 3 2006) . Voor de overlevering van voor 1200 raadplege men R .E . Kunzel, D .P Blok en J .M . Uerhoeff: Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200 (Amsterdam
2 1989), voor toponymische elementen H .J . Moerman : Nederlandse plaatsnamen . Een
overzicht (Brussel 1956) . De nederzettingsnamen van Groningen zijn het onderwerp
van W de Vries en G .S . Overdiep : Groninger plaatsnamen (Groningen/Batavia 1946),
GJ .W van Berkel : Het namenlandschap van de provincie Groningen . Over plaatsnamen op
-um, -werd en -veer. Betehenis en verspreiding (z . pl . 1987) en K .E Gildemacher : `West
Frisian Place-Names' (in : Handbuch des Friesischen, Tubingen 2001 : 155-170) . Drenthe is
vertegenwoordigd met W de Vries en G .S . Overdiep : Drentse plaatsnamen (Assen 1945),
WJ . Hagoort : Plaatsnamen in Drente, o .a . geillustreerd met de Drentse gemeentewapens
(Hoogeveen 1971) en T. Hofstra : Ortsnamen auf -elte in der niederldndischen Provinz Drente
(Amsterdam 1973) . Over Salland, Twente en Achterhoek zijn slechts enkele bladzijden
in A .G . Koenderinks hierboven geciteerde Inleiding to vinden ( : 8-33) . Des to opvallender
zijn de vele, doorgaans door D . Otten geschreven publicaties over Veluwse nederzettingsnamen, zoals die van de Noordoost-Veluwe (1987), de Veluwezoom (1988), de
West-Veluwe (1989), de Noordwest-Veluwe (1991) en de Veluwe als geheel (1992).
Voor de subcategorie boerderijnamen is er als overzicht alleen het enigszins verouderde
Boerderijnamen. Over hun oorsprong, geschiedenis en beteehenis door V van Wijk (Oldenzaal 1927, Leiden 2 1948) . Een groot aantal boerderijnamen van voor 1500 uit Drenthe,
Overijssel en Gelderland ten oosten van de IJssel is als bijlage to vinden in Mensch en land
in de middeleeuwen . Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijh Nederland
door B .H . Slicher van Bath (Assen 1944) . Een rijke bron is ook Het schattingsregister van
Twente van 1475, uitgegeven door A.L . Hulshoff (Zwolle 1953) alsmede Het verpondingsregister van Twente van 1601, samengest . door A .J . Mensema et al . (Enschede 1985) . Waar
mogelijk, staat daar van de in 1475, resp . 1601 geregistreerde boerderijnamen ook de
20ste-eeuwse vorm genoteerd . De meeste veldnamenpublicaties (zie boven) behandelen
overigens ook boerderijnamen . Een monografie als D . Ottens Boerderijen in Heerde (1982)
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is eerder een uitzondering . Quasi indirect komt de oorspronkelijke betekenis van vele
boerderijnamen aan de orde bij de analyse van Oost-Nederlandse familienamen .
VooxNnMEty . Over voornamen en voornaamgeving informeren o .a . R .A . Ebeling : Voor- en
familienamen in Nederland . Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruih (Groningen/'s-Gravenhage 1993 : 11-72), D . Gerritzen : Voornamen. Onderzoeh naar een aantal aspecten van
naamgeving in Nederland (diss . Amsterdam 1998) en dezelfde : Voornamen. Een prahtische
handleiding (Utrecht 1999) . Als naslagwerk is aan to bevelen Prisma Voornamen, samengesteld door J . van der Schaar, bewerkt door Doreen Gerritzen (Utrecht, diverse drukken) .
Het Drents-Groninger voornamenlandschap rond 1500 beschrijft J . Huizinga in `Hoe
verloren de Groningsche Ommelanden hun oorspronkelijk Friesch karakter?' (Driemaandelijhsche Bladen 14, 1914 : 1-77) . Het landschap van Groningen en Noord-Drenthe aan
het begin van de 18de eeuw onderzoeken K . Heeroma en H .T.J . Miedema in Perspectief
der doopboehen. Proeve van een historische voornamengeografie van Groningen en aangrenzendegebieden (Assen 1972) . Voornamen in Groningen tijdens de laatste vijf eeuwen zijn

mede het onderwerp van `Westfriesische Personennamen (nach 1500)' door R .A . Ebeling
(Handbuch des Friesischen, Tubingen 2001 : 170-183) . De recente voornamenprofielen
van Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland staan beschreven in Over voornamen .
Hoe Nederland aan z'n voornamen homt door G . Bloothooft, E . van Nifterick en D . Gerritzen (Utrecht 2004 : 194-207) .
FaMit.tErtAMEN . Voor een algemeen overzicht over de historische en taalkundige aspecten
van onze familienamen zie R.A. Ebeling : Voor- en familienamen in Nederland (zoals hiervoor : 73-178) . Het meest informatieve naslagwerk is wel De Nederlandschegeslachtsnamen
in oorsprong, geschiedenis en beteehenis doorJ . Winkler (Haarlem 1885, Zaltbomme11971) .
Een recente, bewerkte versie daarvan is J . Winkler en J . Nijen Twilhaar : Achternamen
in Nederland en Vlaanderen . Oorsprong, geschiedenis en betehenis (Den Haag 2007) . Voor
de in ons gebied midden 20ste eeuw voorkomende familienamen, hun frequentie en
distributie zie de delen Groningen, Drente, Overijsel en Gelderland van het Nederlands
repertorium van familienamen (Assen 1964, 1963, 1968, 1971) . Van de delen Groningen
en Drenthe zijn ook retrograad gealfabetiseerde namenlijsten beschikbaar (Groningen
1999, 1987) . In navolging van o .a . Winklers waarnemingen wijzen ook deze repertoria in
hun inleidingen op provinciale of regionale kenmerken van de gepresenteerde bestanden .
Zo ook in Het dialectenboeh 6. Van de streeh . De weerspiegeling van dialecten in familienamen
(Groesbeek 2001 : 111-184), met bijdragen over typische namen in Groningen, Drenthe,
West-Overijssel, Twente en Gelderland . De familienamen van bet zuidoostelijke deel van
ons gebied worden behandeld in een lexicon (B .J . Hekket : Oost Nederlandse familienamen . Hun ontstaan en betehenis . Enschede 1996), die van Heerde in een studie (D . Otten :
Geschiedenis van de familienamen in Heerde . Ontstaan, invoering en gebruih van familienamen
op het platte land in de periode 1330-1830 . Zutphen 1983), die van Groningen in een over-

zichtsartikel (R .A . Ebeling : `Westfriesische Personennamen' (zoals hiervoor) .

5
Talige beschrijvingen van de regio's
5 .1
Groningen
Siemon Reher

Vooraf
Dit hoofdstuk over opvallende kenmerken van bet hedendaagse Gronings kan alleen
maar handelen over bepaalde hoofdpunten . Dat heeft naast de beperkte omvang to
maken met de dubbele variatie die we moeten onderscheiden : de geografische (die niet
statisch is) en de verschuivingen die samenhang vertonen met leeftijden . In bet vervolg
wordt geregeld een opmerking gemaakt over de spelling - vooral omdat daaruit blijkt
dat bet geschreven Gronings weliswaar een zeer leesbare orthografie heeft maar dat deze
vanzelfsprekend Lang niet in alle opzichten aan de uitspraak beantwoordt .
5 .1 .1 Ligging en overgangen
De provincie Groningen kunnen we met wat goede wil zien als een vierhoek, waarvan
elk van de zijden een taalgrens vormt die meer of minder stellig is . Geen enkele talige
overgang kan er aan de noordelijke zijde bestaan, daar is de Waddenzee de natuurlijke
begrenzing van deze provincie . De staatsgrens met Duitsland vormt bet oostelijke einde
van bet Gronings dat tegenwoordig - in weerwil van de Europese eenwording - feitelijk
niet minder abrupt is : dat was een eeuw geleden veel minder bet geval . In wezen is de
provinciegrens met Fryslan tegenwoordig nauwelijks minder een werkelijke scheidslijn
tussen twee taalgebieden, ook al geldt voor bet Westerkwartier en Noord-Groningen
(en in zekere mate ook bet Oldambt) dat bier in allerlei opzichten een Gronings met
onmiskenbaar Friese trekjes gesproken wordt . Aan bet werkwoord is dat bijvoorbeeld
erg duidelijk to illustreren .
Met Drenthe bestaat een veel vloeiender overgang en daarmee vormt Groningen geografisch de kop van bet Nedersaksische gebied in Nederland . Toch is al vrijwel op de
provinciegrens met name aan de klinkers to horen dat er een andere kleur waarneembaar
is . Sassen (1967) wijst daar met zoveel woorden op in z'n inleiding op deel XVI van
de Reeks Nederlandse Dialehtatlassen (RND) ( : VIII e .v), met name voor wat betreft een
aantal woorden met klinkers die in bet Nederlands [e .], [i .] en [u .] bezitten, zoals breed,
brief en bloed .
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Ook al kent niet iedere binnen-Groningse variant de ai of ou in woorden als braid, braif
en bloud, deze tweeklanken zijn als typerende kenmerken van het Gronings beschouwd .
Juist die delen van Drenthe waar deze diftongen althans bij benadering gebruikt worden,
kunnen dan ook als het meest Groningse deel van Drenthe gezien worden : de Drentse
Veenkolonien en de Kop van Drenthe (de KVD- en VK-gebieden op kaart 1 van paragraaf
5 .3 : Drenthe, blz . 195) . De stad Groningen hoort feitelijk tot deze laatste regio en de
provinciale hoofdstad is op grond daarvan vele malen als een Drentse plaats aangemerkt .
Als de provincie Groningen bet Nedersaksische hoofd is, dan vormen de stad Groningen
en zuidelijke omgeving de hals .
Het is de laatste jaren gebruikelijk om de provincie Groningen eenvoudshalve op to delen
in drie hoofdregio's, West, Noord en Oost, ondanks de aanwezigheid van een zekere
variatie binnen elk van die gebieden (zie voor een populair overzicht Reker 2005 .) De
stad Groningen wordt daarbij tot Oost gerekend, dat tegenwoordig vooral een optelsom
is van de Veenkolonien en bet Oldambt, bet meer westelijke deel tegen Drenthe aan
gelegen en bet meer oostelijke een snort van kraag rond de Veenkolonies, bezuiden bet
Damsterdiep tussen Groningen en Delfzijl en tegen de Duitse grens . Alles wat ten zuiden
van bet Damsterdiep ligt is Oostgronings, alles ten noorden daarvan is Noordgronings .
Plaatsen als Appingedam en Delfzijl worden tot Oost gerekend . Noord-Groningen eindigt
bij bet Reitdiep, bet water tussen Groningen en Lauwersmeer, dat de scheidslijn is tussen
Noord- en West-Gronings, bet Westerkwartier.
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Deze indeling is niet in ieder opzicht juist, maar gaat wel op voor een groot aantal taalverschijnselen. Wat belangrijker is : gevoelsmatig wordt deze driedeling door de sprekers
geaccepteerd en bet is een praktische bovendien .
Tussen bet Westerkwartier en Noordelijk Groningen wordt over en weer naar elkaar
verwezen via de aanduidingen Overdiepsters en Overdaipsters, dus de taal van gene zijde
van bet diep of daip, bet Reitdiep . Deze taalaanduiding past (bet Westerkwartiers mist
grotendeels de tweeklank ai) en is een interessante, want elk van beide namen kan zowel
op West- als op Noord-Gronings betrekking hebben . Overdiepsters kan de Westerkwartierse betiteling zijn van bet Noord-Gronings, maar ook de Noord-Groninger naam voor
bet Westerkwartiers . In bet eerste geval is de eigen variant de norm, in bet tweede is
een kenmerk van de andere taal voor de naamgeving gebruikt . Voor Overdaipsters geldt
mutatis mutandis hetzelfde .
In 1895 deelde Wobbe de Vries de provincie in z'n proefschrift (De Vries 1895) al op
vergelijkbare wijze in . Maar toen was bet noordelijkste deel van bet Westerkwartier nog
duidelijk aan Noord-Groningen verwant : in de voorbije eeuw zijn opvallende `typisch
Groningse' kenmerken als de bedoelde tweeklanken duidelijk op bun retour, de ai en
ou vervangen door ee en oe. Het noordelijkste deel van bet Westerkwartier lijkt dus `verwesterkwartierd' to zijn, maar bet is in feite de gelijkheid met bet Nederlands die deze
verandering bier heeft veroorzaakt . Mogelijk gemaakt werd deze door de taalsituatie
binnen de eigen regio . In Noord- of Oost-Groningen is van een reductie van ai en ou op
deze schaal Been sprake . Ook daar is de tendens identiek, met name bij de ai-woorden
(eventueel aai-woorden, waarschijnlijk een toevallige, combinatorische variant) : hlaaier
en studaaiern zijn daar vernederlandst tot hleren en studeren .
In Oost-Groningen zien we dat taalverandering een doorgaand proces is . In bet
Oldambt treffen we een worm als daait `doet' niet meer aan (nog in de `Hauwlijksbrijf' in de
Groningse Volhsalmanah voor 1842 en enkele malen in bet Maandblad Groningen van 1928
en 1931), vervangen als deze is door bet meer algemeen-Groningse dut . De taal van bet
Oldambt neemt in bepaalde opzichten meer en meer de gedaante van bet Veenkoloniaalse Gronings aan (vaier `vier' werd bier vaiere, vaaiere en daarna gemonoftongeerd
vare zoals in de Veenkolonien) . Dat is in essentie dezelfde hedendaagse ontwikkeling
als die binnen bet Westerkwartiers : de meest Nederlands aandoende variant is aan de
winnende hand .
Minder opvallend is hetzelfde waarneembaar in Noord-Groningen : een telwoord als zos
`zes' dat langs de noordelijke rand bestond is vrij onlangs net als leggen `liggen' verdwenen
ten gunste van de meer aan bet Nederlands gelijke vorm zes c .q . liggen .
Wie nu schrijft over een dialect (althans over een dialect in Nederland), kan bet dynamische karakter daarvan moeilijk negeren (zie met name Dialect in Beweging, Het Dialectenboeh 3 van de Stichting Nederlandse Dialecten, Groesbeek 1995) en bet Nederlands
speelt een overheersende rol in dat proces .
5 .1 .2 Bronnen en historie
Deze laatste conclusie is vooral gebaseerd op bestudering van materiaal dat de Groninger
streektaalfunctionaris midden jaren '80 van de vorige eeuw via een correspondentennet
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bijeenbracht, een database met teksten uit literaire tijdschriften uit de 20ste eeuw (zie
Reker 2006 : Corpusgebaseerde dialectologie) en op andere bronnen als daar zijn woordenlijstjes die later uitgroeien tot woordenboeken, letterkundige producten, enquetes,
boven-regionale tekstbundelingen en enkele dialectatlassen . Voor de goede verstaander is bijvoorbeeld ook in de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND) heel wat leeftijdsgebonden variatie to vinden .
Leeftijdsgebonden variatie is bet sleutelbegrip tot de taalgeschiedenis, die laat zien
hoe veranderlijk taal kan zijn, althans over langere periodes . De geschiedenis van bet
Gronings moet vanzelfsprekend afgeleid worden uit schriftelijke archivalia . Uit de taal
van de overgeleverde teksten moeten (voorzichtig) conclusies getrokken worden omtrent
de taal . Op basis daarvan moet geconcludeerd worden dat rond 1400 Groningen een
Oudfriese periode kende ; deze wordt gevolgd door een Middelnederduitse tot rond
1600, dan, in 1594, draait Groningen van Oost naar West, door de aansluiting bij de
Unie der Zeven Verenigde Provincien . Naar alle waarschijnlijkheid zal de Ontfriesing
van Groningen zich in een eeuw tijd hebben voltrokken. Vooral door toedoen van
K . ter Laan die deze ontwikkeling in twijfel probeerde to trekken-hij zag geen Oudfriese
periode in Groningen - is bier Lang over gediscussieerd . Tegenover bet beargumenteerde
en elegante betoog van J . Huizinga (die op grond van bet voorkomen van namen tot
een migratie vanuit Drenthe concludeerde) staat Ter Laans feller wordende ontkenning
daarvan, zonder dat hij daarin duidelijk navolgers heeft gevonden (zie bijv . Huizinga
1914 ; Heeroma en Naarding 1961 ; Niebaum 1994, 2001 ; Feenstra 1998) .
5 .13 Woorden
De eerst waarneembare belangstelling voor de streektaal blijkt bier uit woordenlijstjes .
Voor Groningen zijn die beschikbaar vanaf plm . 1775, wanneer voor allerlei dialecten woordenlijstjes worden gemaakt ten behoeve van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde (zoals deze organisatie nu beet) en bet uiteindelijk daaruit voortgekomen

Woordenboeh der Nederlandsche Taal .
Het oudste Groningse is dat van D .EJ . van Halsema (plm . 1776, gepubliceerd in De Haan
1953), dat sterk praktisch, agrarisch juridisch gericht is met aandacht voor bijv bet
dichtmaken van de pannen aan de gevel en landmaten . De reeks wordt feitelijk afgesloten
in 1814 met bet woordenlijstje van Hendrik Wester in Hazelhoff's Groninger Almanak
voor dat jaar, waarin niet zelden begrippen staan die samenhangen met de pedagogische
praktijk van Wester (kinderen worden stout of stijfhoofdig genoemd, jongens naarstig,
maar ze huilen of pruilen ook) .
Een zeer belangrijke stap wordt rond 1830 gezet met de zgn . Schoolmeesterrapporten,
een enquete opgezet om materiaal to verzamelen voor een samen to stellen aardrijkskundig leerboek over de provincie, met ook een vraag van talige aard . Resultaat van deze
enquete is dat we naast de juist in deze tijd opkomende literaire voortbrengselen ook
woordenlijstjes, kleine dialogen en sours zelfs vrij uitbundige beschouwingen hebben,
althans voor een aantal en niet de grootste plaatsen in de provincie Groningen (zie Boekholt/van der Kooi 1996) . that in de 19de eeuw zijn er dan nog twee afvragingen van bet
Aardrijkskundig Genootschap die gegevens verschaffen naast een enkele bekende tekstbundeling als die van Winkler (Winkler 1874) of van de Leopolds (Leopold 1882) .
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Met N . Westendorp (1809) en M .T. Laurman (1822) komen er langere verzamelingen,
culminerend in E Boeles' Idioticon Groninganum, achteraf to zien als bet eerste Groninger
woordenboek . Dat is verzameld rond 1850, maar verscheen pas in 1997 omdat bet destijds geen uitgever vond en als manuscript eerst teruggevonden moest worden (in 1992) .
Vlak voor bet erode van de 19de eeuw kwam H . Molema met zijn grote woordenboek,
vrij spoedig gevolgd door bet nog duidelijk omvangrijkere van Ter Laan . Dat kwam in
1929 met ophef op de markt omdat de Provincie Groningen er geen financiele steun
aan wilde verlenen . Dat werd hersteld bij de lichtelijk herziene tweede druk van 1952,
waarin een veel toegankelijker spelling werd gebruikt . De geschiedenis van de Groninger
spellingregels begint met een beschouwing daarover van Geert Teis in bet Maandblad
Groningen waarvan hij hoofdredacteur was (1918) en eindigt in 1984, wanneer de nieuwe
streektaalfunctionaris de voorschriften samenvat, aanvult en moderniseert (Reker 1984)
Actueler, ook gezien de Nederlandse spellingveranderingen, is bet speciale katern in bet
Zahwoordenboeh van dezelfde auteur (1998) .
5 .1 .4 Klanken
Het Gronings gebruikt momenteel dezelfde klanken die bet Standaardnederlands bezit
en dus ook de tekens hiervoor. Het verschil zit hem vooral in de positie in bet woord,
de duur of de frequentie . Het duidelijkst geldt bet frequentieverschil voor de karakteristieke ai of aai .

i

y

I

A

e

00

E

ae

ae

a

u

a

Binnen bet Gronings fungeren de o en b als een weliswaar afnemend maar nog steeds
opponerend paar . De o van boh is anders dan de d van hoh (de o heeft een hogere positie
in bet klinkerschema, nadert de [u] en is dus geslotener) : een hl6hje `bowel' is iets anders
dan een hlohje `klokje ; horloge' . Lengte kan betekenisverschil inhouden, zoals to zien is
aan b61 `slier' en boal `baal', in Oost-Groningen sm6hhen `kussen' en smoahen `smaken'
ed . Met name de stad Groningen kenmerkt zich door een gebruik van de langere o waar
bet grootste deel van de provincie een oa-klank heeft (zoals in Ned . hoor en mooi, dus
een langere o) : bol `bol' staat in bet stadse Gronings tegenover boal `baal', dal wel met oa
geschreven wordt maar dal bier een langere o [o :] aanduidt . Een tocht `tocht, reis' heeft
een korte vocaal, een tdcht `water, poldersloot' een lange . Het woord winnen `winnen' heeft
een korte [I], lang is dezelfde klank in winnen `wennen' .
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Een hoes `huffs' en een hoes `hoes' worden in de gewone spelling wel identiek weergegeven,
maar de klinker in [hu :s] `huffs' is (erg) Lang en is dus niet een toevallige, combinatorische
variant van [his] . De korte u in Noordgronings brag `brag' opponeert met de lange en naar
sjwa verglijdende klinker in brag `boterham', ook al laat de orthografie dat niet zien .
Anders dan in het Standaardnederlands kunnen spiranten direct voorkomen na een korte
klinker : lavve `laffe', Ruzzen `Russen' . En de korte o (loss) die in het Nederlands vrijwel
geen functie heeft, komt in het Gronings uitbundig voor .
Het Gronings bedient zich als het ware van de Duitse en niet van de Nederlandse korte
a : man met een meer palataal gevormde a tegenover een Nederlandse realisering die meer
achter in de mond plaats heeft en dus vlak bij de d ligt . De Groningse a nadert daarentegen de ae . Deze laatste klank speelt in het Gronings geen rol maar is wel to horen in
het Nederlands van Groningers .
Spellingtechnisch is een probleem dat het Nederlands-door de maatschappelijke inbedding vanzelfsprekend het vertrekpunt voor de schrijfwijze van het Gronings - de <a>
bezigt voor een andere klinker dan het Gronings, maar tegelijk dat de Nederlandse
<aa> geen verlenging is van de d maar een verlenging is van die `Groningse' a, die in het
Gronings zelf nu juist veel minder dan in het Nederlands voorkomt . (De korte `Nederlandse' achterklinker d kan niet verlengd worden maar wel in bijzondere contexten in
het Gronings, zoals voor direct volgende l : baalh `balk', haalf `kalf' ed .)
De ai en aai - zoals gezegd niet altijd van elkaar to onderscheiden ; in poezie kunnen
ze dan ook vrij gemakkelijk op elkaar rijmen - ontwikkelen zich momenteel tot een oiachtige tweeklank . Vooral voor een direct volgende n is deze tendens merkbaar : amn `een
(telw)', gain `geen', tra(a)in `trein' worden oin, goin en troin, ook al is dat in het normale
geschreven Gronings nog vrijwel niet waar to nemen . De ai is in het Gronings ook historisch een opvallende tweeklank . Betrekkelijk kort geleden nog werd deze klank in veel
gevallen geschreven als een ij en het is aannemelijk dat zeker tot rond 1900 Been ai maar
een ei-klank gezegd werd, de tweeklank die het langst in Westerwolde is gehandhaafd .
Aan een spoor in het stedelijke Gronings is dat oudere stadium to illustreren . Typerend
voor de stadse variant is ondermeer de e in woorden als heter `kwartier', menPr `manier',
ver of vere `vier' . Hier moet het i-deel van de tweeklank voor de r verdwenen zijn, waarna
alleen het begin-stuk als monoftong resteerde, nl . een (lange) e . Hetzelfde proces van
monoftongisatie gebeurde in het zuidelijke deel van de Veenkolonien, maar kennelijk
later, en wel na de overgang ei > ai : hetaar `kwartier', menaar `manier' en (inmiddels in de
hele Veenkolonien en nu ook ingeburgerd in het Oldambt) vare of vaar `vier' .
Een tweeklank omzetten in een monoftong (dat wil zeggen het tweede deel van de diftong achterwege laten) is vrij gebruikelijk in het jongere Oostgronings, niet in West- of
Noord-Groningen .
Uit een reeks van kenmerkende verschijnselen op het gebied van klanken kunnen we
hier alleen enkele saillante kiezen . In Noord-Groningen vindt voicing, d .wz . van stemloos stemhebbend worden, voor sjwa in grote mate plaats (zie Reker 2004), ook na
kortere klinkers : abbel `appel', widder `witter', baGGer `bakker' . De stemhebbend geworden h wordt in de spelling niet uitgedrukt en is hier dus aangegeven via een G (de G is
verdubbeld om de kortere a aan to geven) .Wel of geen voicing voor sjwa is binnen het
Oostgronings een belangrijk onderscheid tussen een deel van het Oldambt en de taal
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van de Veenkolonien . Het grootste deel van dit gebied heeft de oude slot-e in woorden
als staine `steep' en houhe `koek' bewaard en heeft er aan andere, bijv jongere woorden
sours eentje toegevoegd, zoals in fietse ` fiets', snije `sneeuw' .
Niet alleen bij zelfstandige naamwoorden laat de langere vorm op -e zien dat het our
Oostelijk Gronings gaat . Er is ook een reeksje bijvoeglijke naamwoorden met een -e in
vooral de positie van een naamwoordelijk gezegde : de deure is dichte `de deur is dicht' .
Voorbeelden : baange `bang', dreuge `droog', srille `stil', vlogge `vlug' . Hierbij behorende
zelfstandige woorden als bliede en muide hebben overigens ook deze langere worm in het
Westerkwartierse Gronings .
In Noord-Groningen wordt een slot-sjwa bij voorkeur weggelaten : `eau de cologne' klinkt
hier als hlooinj, `kazerne'als hez~rn . In en ten oosten van Winschoten wordt `taart' als toarte
gerealiseerd, elders in Oost-Groningen als toarde met een stemhebbende d ; een zelfde geografisch verschil zien we in pitte vs . pidde `pit' e .v a . Sporen van ontronding zijn typerend
voor het noordelijke Gronings : hippen `huppelen', wirm `worm', spidder `sputter' .
De korte [I] en [e] vallen in het Gronings samen voor een direct volgende nasaal : bin
`ben' en ben zijn daarom moeilijk onderling to onderscheiden, denhen kan als "dinken"
klinken etc . Uerlengd wordt met name de [I] .
Het Westerkwartier - nu maar als een geheel beschouwd maar wat hier gezegd wordt
geldt nog niet overal - kan dus vooral negatief gekarakteriseerd worden als Gronings
zonder de ai en ou van braif en bloud . De stemhebbende wrijfklanken v en z aan het
begin van woorden (en lettergrepen) ontbreken hier, of zijn stemloos, in overeenstemming met het aangrenzende Fries . De gegevens tussen en zelfs binnen twee verschillende
dialectatlassen, de RND en de Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten, de FAND
(Goossens e .a . 1998-2005), wijzen niet altijd in de richting van deze beschrijving : het
oordeel stemloos en stemhebbend hangt mede samen met de taal van de waarnemer . Op
dat punt zou precies onderzoek nader naar de feiten moeten kijken . Ik volg hier Sassens
registratie in de RND .
Net zo voorwerp van nader onderzoek is de mate waarin een stemloze plofklank p, t of
h aan het begin van een woord of lettergreep (nog) aspiratie kept . Vanuit de nabijheid
van het Deeps en het Engels is dat geen vreemd verschijnsel, er zijn aanwijzingen van
bijvoorbeeld de natte t in Martsinitsoorn `Martinitoren', maar daar staat tegenover dat er
in de RND Been spoor van is to vinden . (De FAND levert op dit punt Been materiaal .)
Wie Gronings schrijft, zal een tot op zekere hoogte verzorgde maar primair gesproken
taal in schrifttekens omzetten . De gesproken variant kan daar behoorlij k ver van of liggen,
ongeacht het besef dat de auteur daar van heeft . In een vroege tekst (`Poppegaoischijterij
tou Lopsterloug', ca . 1850) schrijft de anonieme auteur opdat de 't maor perbijerde . De
betekenis `opdat 'ie het maar zou proberen' is duidelijk, de woorden opdat de zouden
tegenwoordig als opdat e geschreven worden . Bij opdat de is de hoorbare assimilatie zichtbaarder dap in opdat e, waarvan de uitspraak luidt opdadde . Het is logisch our devoicing
hier toe to schrijven aan het spoor dat de h van hai `hij' (maar dap in reductievorm) hier
heeft nagelaten .
Een stapje to ver voor de geschreven praktijk van bet Gronings zou iets zijn als door lidde
of wat schridde? De gebruikelijke spelling doar ligt e `daar ligt 'ie' en wat schrift e? `wat
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schrijft 'ie?' laat in dergelijke gevallen duidelijk zien wat er bedoeld wordt, maar zorgt
tegelijkertijd voor een woordbeeld dat betrekkelijk ver of staat van wat er in normale taal
gezegd wordt of kan worden . Wie `dat zet'ie' of `dat zegt'ie' op deze wijze van elkaar zou
willen onderscheiden heeft een praktisch probleem : de e is in het eerste geval kort (dat
zedde) in het tweede langer (dat zedde) .
Wit kan in het Gronings `wit' betekenen maar ook `gewit' . Ook al is dat geen regel en in
de praktijk totaal ongebruikelijk, er is reden voor om in de spelling bet tweede woord
als witt to schrijven : `wanneer de muur wit is' heeft bij veel sprekers op een punt een
verschillende uitspraak in vergelijking met `wanneer de muur gewit is' : (als de muur) wit
is "widdis" `wit is' naast : (als de muur) wit is "wittis" `gewit is' . Bij de eerste vorm zal de
glottisslag (bet keelklikje) die bet begin is van is verdwijnen maar een spoor nalaten in
de overgang van t > d ; bij de tweede wordt dit verhinderd door de slot-t die als bet ware
verdubbeld is, omdat bet een t van de stam wit betreft en een tweede t die bet voltooid
deelwoord markeert .
Afgezien van enkele staande uitdrukkingen, zoals oet n rooien `roodachtig', kent bet
Gronings slechts twee bepaalde lidwoorden zonder grammaticale vormvarianten, de en t .
Het onzijdige lidwoord onderscheidt zich van de Nederlandse parallel het of 't door bet
niet aanwezig zijn van bet keel-klikje . De Nederlandse vraag `regent 't?' is in bet Gronings
dus regent? waarbij de uitgang en t met elkaar versmelten .
Het lidwoord de kent regionaal opvallende varianten . In bet Westelijke Gronings is er
in overeenstemming met bet Fries vrij royaal reductie van de > e mogelijk, met name
na bepaalde voorzetsels : op e dieh `op de dijk', ien e tuun `in de tuin' . Jets dergelijks is in
ouder Noordgronings sporadisch to vinden, maar later is de eerder geheel verdwenen :
ien toen `in de tuin', ien schuur `in de schuur' . Onder invloed van het Nederlands komt de
in bet Noordgronings overigens duidelijk terug .
In Oost-Groningen wordt de gebruikt of d' : in d'schure `in de schuur', in d'hoamer `in de
kamer' . De verkorte vorm van de klinkt bier als t en zo kan er een overgang van de > t
ontstaan (zoals wellicht bij t febrieh `de fabriek') . De overgang is niet makkelijk vast to
stellen, mede omdat bet Nederlands deze teniet kan doen .
Lange tijd hebben Groningers (en zij niet als enigen uit bet Nedersaksische gebied)
in bet Nederlands de regel toegepast die zij nog altijd gebruiken in bun streektaal : de
sjwa wordt verwijderd uit de combinatie met een aansluitende n die deel uitmaakt van
dezelfde lettergreep, veelal geschreven als en . Het maakt daarbij niet uit of bet een werkwoordelijke uitgang is (bijv van de onbepaalde wijs of van bet meervoud), een stoffelijk
voornaamwoord, een bindfoneem of wat ook : de hoofdregel was dat -en of-en- gewijzigd
werd in een aangehouden neusklank . De plaats van articulatie van de nasaal kon daarbij
veranderen : -en wordt in de uitspraak nn, mm of ngng al naargelang de aard van vooral
de direct voorafgaande medeklinker : fietsnn, zwemm, doehngng zijn de in de regel niet zo
gespelde vormen voor fietsen `fietsen', zwemmen `zwemmen, doehen `duiken' .
Deze regel is in feite uitzonderingsloos (en geldt dus ook voor keelklanken), maar treedt
desondanks bij een morfologisch bepaalde groep niet op en dat brengt ons bij de volgende paragraaf .
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5 .1 .5 Woordvorming en woordsoorten
Zelfstandige naamwoorden (woord - woordje) of bijwoorden (zachtjes) kunnen in bet Gronings verkleind worden, maar veel bijzonderder is dat dit ook geldt voor werkwoorden :
hwast/hwaaste > hwastje > hwastjen `voor je plezier verven' . Het zelfstandig naamwoord
krijgt z'n normale, regionaal variabele, verkleiningsvorm die verderop behandeld wordt
en waar een werkwoordelijke uitgang aan kan worden toegevoegd .
De uitspraak handhaaft in deze gevallen de sjwa, er wordt dus niet bijvoorbeeld hwastjnn
gezegd . De twee werkwoorden haarhen `harken' en boerhen `boer zijn (met voorzichtig
positieve ondertoon)' mogen aan bet eind op elkaar lijken, ze zijn wezenlijk verschillend
als we bun gedrag bekijken . In bet enkelvoud is de vervoeging voor de drie personen
achtereenvolgens haarh, haarhs(t) en haarht, in bet meervoud steeds haarhen, min of
meer uitgesproken als haarhngng . De stam is dus haarh- . Bij boerhen blijkt de stam niet
boerh to zijn maar boerhe- en de verschillende personen zijn dan achtereenvolgens boerhe
-boerhes(t) - boerhet - boerhen . De meervoudsvorm wordt uitgesproken als boerhen(n) en
dus niet als boerhngng wat de parallelle vorm van haarhngng zou zijn .
De verkleinvorm heeft een specifieke betekenis, bet betreft met name een spel-element,
iets herhalends-voortdurends, iets niet zo imposants ed . De aanduiding ih hwastje is dus
iets speelser, minder serieus dan ih vaarf `verf' . Daarbij moet opgemerkt worden (1) dat
met name de onbepaalde wijs gebruikt wordt, (2) dat deze groep afnemend gebruikt
wordt en (3) vooral in de noordelijke helft van bet Gronings voorkomt . Een werkwoordelijke verkleinvorm op basis van de bij uitstek Veenkoloniale verkleinvariant -ie of -echie
treffen we dus niet aan : hwastjen bestaat, hwassienen of hwassien komt niet voor.
De algemene systematiek van verkleinwoordvorming zoals die in bet Standaardnederlands is bezit bet Gronings ook . Dat wil zeggen dat de laatste medeklinker van een
woord vooral bepalend is voor de verkleinvorm of de combinatie van laatste (zwakke)
medeklinker en de klinker die daar aan voorafgaat . Opmerkelijke klinkerverandering
(umlaut) treedt bij verkleinwoordvorming in bet Gronings niet op . Wel kan de vocaal van
bet basiswoord verlengd, verkort of in een diftong gewijzigd worden . Een nauwkeurige
beschrijving daarvan voert in dit kader to ver . Zoals in bet Nederlands naast hond een verkleinwoord voorkomt dat uitgesproken wordt als `hoindje', zo kent bet Gronings (meer
of minder duidelijk hoorbaar) toen > toeintje (`tuin/tje'), strot/strodde > struitje (`strodje'),
put/putte/pudde > peutje (`puVje ; werk/je') . Deze uitspraak wordt zelden teruggevonden
in de spelling, ook al kan lutje vaak als leutje geschreven aangetroffen worden, een verkleining van lut `klein' .
De hoofdkenmerken van de hedendaagse verkleinwoordvorming zijn in bet volgende
schema samengebracht .
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In een eerder stadium week het Westerwolds vooral of met vormen op -hen en -shen . In
die regio's met -ie-vormen was dat tot zeker in de 19de eeuw -ien .
Het meervoud heeft binnen Groningen minder onderlinge verschillen dan we kunnen
waarnemen bij de verkleinwoorden . De overeenkomsten met het Nederlands zijn groot .
Een opvallend verschil is dat alle woorden met een sjwa als laatste klinker, daarna gevolgd
door een enkele zwakke medeklinker (d .wz . een l, r of een neusklank) vaker een -s krijgt
dan het Nederlands (moatregel/s `maatregeUs of -en') . Hierbij horen ook woorden die in
de spelling uitgaan op -rm (storm/s 'storm/en') en -lm (helm/s 'helm/en') . Ook woorden die
in bet Nederlands bet achtervoegsel -ing kennen, hebben of hadden tot voor kort in bet
Gronings een -s, onafhankelijk van de vraag of aan Ned . -ing de vorm -ing beantwoordt :
(woning/s `woning/en'), -en (vergoadern/s `vergadering/en') of een andere geassimileerde
vorm . De Nederlandse meervouden op -eren treden in bet Gronings afnemend op als -er .
Het zijn bij uitstek levende wezens aanduidende woorden als hinder `kinderen', wichter
`meisjes', haalver `kalveren', lammer `lammeren' ed .
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De persoonlijke voornaamwoorden zijn een opvallende markeerder van een bepaalde
regio . Zo is dou jij' en jai `u' een herkenbaar onderdeel van bet stadse Gronings, jim
`jullie' is dat in bet Westerkwartiers . De snelst op z'n retour zijnde worm is ie `u, jullie
(onderwerp)' ; deze verdwijnt snel ten gunste van joe `u, jullie (onderwerp of voorwerp)',
maar joe verliest vooral in Oost weer terrein aan jullie .
De derde persoon van bet wederkerend voornaamwoord verdeelt de provincie in tweeen :
in West en Noord is bet m en hour (mannelijk enkelvoud) en hear (vrouwelijk enkelvoud
en alle geslachten meervoud), in Oost is bet overal zoh of zuh en meer en meer zich .
De werkwoordelijke vervoeging biedt veel regionale variatie en in veel opzichten nog
veel meer als we leeftijdsgroepen binnen dezelfde regio onderling vergelijken . Van de
regionale variatie zien we in dit gedeelte wat of als gevolg van de omvang van de gegevens .
We beginnen met de tegenwoordige tijd . De uitgangen van de werkwoorden zijn in bet
meervoud steeds -en . De situatie in Westerwolde is tot voor kort complexes geweest (zie
Reker 2001) . In bet enkelvoud is de ik-vorm in principe gelijk aan de stam, de hij-vorm
stam+t ; de jij-vorm gaat uit op -st in bet grootste deel van Groningen, in Noord en sours
ook in West op -s . Willen en zellen `zullen' misten in de 2de persoon enkelvoud tot voor
kort deze s .
De tweede persoon enkelvoud kan een extra -e krijgen our een bepaald betekeniselement
to doen uitkomen, zoals nadruk : bij de langere variant van doe lops > doe lopse of doe lopst
> doe lopste klinkt deze bijna als een gebiedende wijs .
Met bet laatste voorbeeld is een opmerkelijk verschijnsel gedemonstreerd, dat erg in
beweging is : bet klinkerverschil dat voorkomt in een aanzienlijke groep frequent gebruikte en met name sterke werkwoorden tussen enerzijds de ik-vorm en anderzijds de jij- en
hij-vorm . ih loop tegenover doe lops(t) en hai lopt . Vergelijk ih rte - hai ridt (`ik rijd - hij
rijdt'), ih eet - hai et (`ik eet - hij eet'), ih boeg- hai bogt (`ik buig - hij buigt'), ih snuut - hai
snut (`ik snuit - hij snuit') . Vanuit de eerste persoon bezien betreft bet hierbij telkens een
klinkerverlaging van een graad (zie bet klinkerschema in par . 5 .1 .4 over de klanken) .
Sommige hoogfrequente werkwoorden hebben een erg onregelmatig verschil tussen de
bedoelde personen in bet enkelvoud : ih goa - hai gaait (`ik ga - hij gaat'), ih zai - hai zugt
of zogt of zigt (`ik zie - hij ziet'), ih dou - hai dut (`ik doe - hij doet') .
Bijzonder is dat er een zees algemene gelijkmaking is van de klinkers van bet enkelvoud :
bet onderlinge verschil tussen de ik- en de jij/hij-vorm neemt af . Bij bet kleine groepje
van de hoogfrequente, zees onregelmatige werkwoorden is de tendens dat de ik-vorm
zich aanpast aan de andere twee personen van bet enkelvoud (ih goa > ih gaai, ih zai > ih
zug), terwijl de gelijkwording bij de andere groep juist andersom verloopt (hai ridt > hai
riedt,

hai

lopt >

hai

loopt,

hai bogt > hai boegt) .

De zwakke verleden tijd wordt gevormd zoals in bet Nederlands, ook al wordt in bet
Oostelijke Gronings geregeld -de(n) gebruikt na een stam die uitgaat op een medeklinker
van 't kofschip (zoals start-de `start-te') .
De sterke verleden tijden (waaronder de eerder genoemde werkwoorden met klinkerverschil in de enkelvoudsvormen van de tegenwoordige tijd) treffen we ook aan bij
enkele werkwoorden die in bet Nederlands zwak zijn (overigens veel minder in Westelijk
Gronings) . Zo hebben `maken' en `praten' een verleden tijd die afhankelijk van de regio
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muih of mouh en pruit of prout luidt . Noordelijk Gronings wordt getypeerd door sterke verleden tij den met een ou of ai, maar veel sterker karakteriseert ui deze tij den in bet oostelijke
Gronings . In een overgangszone tussen Noord en Oost komt ai voor (prait, math) .
Een kleine groep werkwoorden bestaat uit een mengvorm die enerzijds een zwakke
verleden tijd maar anderzijds een tegenwoordige tijd met klinkerwisseling kent, een
verschijnsel dat nu juist vooral bij sterke werkwoorden gevonden wordt . Zo is de tegenwoordige tijd van steuten `stoten' ih steut - hai stot ; de verleden tijd krijgt daarentegen
een -te (in Oost eventueel -de), maar na een stam met o : ih stotte mie `ik stootte me' . Het
voltooid deelwoord sluit zich bier bij aan, stot `gestoten' . Overigens wordt stotte `stootte,
stiet' vervangen door steutte, stot `gestoten' door steuten, beide in regelmatiger verhouding
tot de standaardtaal .
De uitspraak van zwakke verleden tijden kan problemen opleveren wanneer zekere
klankaanpassingen zouden leiden tot een identieke uitspraak voor de tegenwoordige en
de verleden tijd . Zo klinkt zai wonen `zij wonen' precies zo als zai woonden (namelijk als
woonn) tenzij deze laatste vorm als op z'n Nederlands wordt uitgesproken . In toenemende
mate wordt dat woonn-probleem door sprekers opgelost door bet morfeem van de verleden tij d aan bet eind to plaatsen : in plaats van woon+de+en kiezen ze dan voor woon+en+de,
dat klinkt als woonnde. (lets dergelijks kan ook in de 2de persoon enkelvoud plaats hebben : doe woondes(t) kan dan uitgesproken worden als doe woonste jij woonde' .)
Het voltooid deelwoord bestaat uit de stam+en bij de sterk, en stam+dlt bij de zwak
vervoegde werkwoorden . Een voorvoegsel ge- is dus afwezig, zoals dat ook bet geval is
(zij bet afnemend) bij een bijvoeglijk naamwoord als mahhelh `gemakkelijk' of bij werkwoorden als bruhen/broehen `gebruiken', leuven/loven `geloven' . Niet aan bet begin van bet
woord kan -ge- dan woordintern gewoon verschijnen : schietgemahhelh `erg gemakkelijk'
(schietmahhelh komt niet voor), ongeleufelh/ongelofelh ` ongelooflijk' (onleufelh/onlofelh komt
niet voor) . Hypercorrect wordt door sommige sprekers dit -ge- wel eens vermeden .
Sommige modale hulpwerkwoorden hebben (of hadden tot voor kort) twee voltooide
deelwoorden . Voor sommige sprekers is er verschil tussen mouten en most : ih heb wel meer
mouten `ik heb wel meer gemoeten' tegenover dat haar ih doun mast `dat had ik moeten
doen' . De variant mouten is afgeleid van de oudere vorm van de tegenwoordige tijd (mout,
dan nog niet mot), most van de verleden tijd mos .
5 .1 .6 Zinsvorming
Het voorkomen in de zin van most is (of was) gekoppeld aan een hulpwerkwoord in de
verleden tijd, mouten aan eentje in de tegenwoordige . Dat is op grond van bun formele
afleiding een begrijpelijke `consecutio temporum' . In de constructie . . . haar doun most
verschillen de laatste werkwoorden dus in dubbel opzicht van bet Nederlands : er is
in bet Gronings een combinatie van een onbepaalde wijs met een voltooid deelwoord
tegenover twee onbepaalde wijzen in de standaardtaal en de volgorde verschilt (doun
most tegenover moeten doen) . In bet verlengde van Pauwels (1953) kunnen we bij doun
most spreken van de groene, bij moeten doen van de rode volgorde, iets wat normaliter
overigens bij uitstek een kwestie in bijzinnen is en wat in Pauwels' studie uitdrukkelijk
beperkt bleef tot simpeler werkwoordelijke constructies . Maar omdat bet om dezelfde
kwestie gaat, kunnen we bet complexere `had moeten doen' hieronder rekenen . (In de
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bijzin is . . . doun most haar dus dubbel groen : door haar in de laatste positie en door het
hulpwerkwoordelijke most na het hoofdwerkwoord doun .)
Uit de resultaten van dat onderzoek van Pauwels bleken Friesland en Groningen de
groenste regio's van het Nederlandse taalgebied to zijn : in dit gebied werd er feitelijk
alleen maar gekozen voor `Tante laat zeggen, dat ze vandaag niet homen han' en vrijwel
niet voor de andere volgorde zoals in ` . . . dat ze vandaag niet han homen' .
De groene volgorde met . . . homen han staat ook in de RND uitsluitend geregistreerd
voor deze regio, maar al jaren daarvoor streed Ter Laan een openlijke strijd tegen veranderingen in dit opzicht (met name in het Maandblad Groningen) . Uit Ter Laans reactie
werd duidelijk dat rood (de volgorde die als Nederlandser gevoeld werd) groen begon
to verdringen .
De aanpassing van doun most naar mouten doun gebeurt in twee stappen . Eerst is het
afwijkende voltooid deelwoord most geregulariseerd tot mouten ; vervolgens werd doun
mouten > mouten doun . In de Groninger letterkunde zijn incidenteel al in de 19de eeuw
voorbeelden van de rode volgorde to zien, maar nimmer is bij mijn weten iets vindbaar
van most doun . Bij deze constructies moest de afwijkendste vorm dus het eerst aangepast
worden, daarna volgde de volgordeverandering .
In het Nederlands zijn rood en groen in theorie wel gelijkwaardig (zie Haeseryn 1990),
maar in de praktijk zeker niet : rood heeft toenemend de voorkeur. Sommige werkwoorden verdragen zich in de standaardtaal helemaal niet (meer) met de groene volgorde : `dat
zou je nog een keer komen bekijken' is in wat ouder Gronings dat zolle nog n moal behiehen
homen, in het Nederlands is `dat zou je nog een keer bekijken komen' toch uitgesloten .
Ook bij gebiedende wijzen waar meer dan een werkwoord betrokken is, kunnen we
groen en rood met elkaar contrasteren . In het Nederlands is `Laat staan!' evenzeer mogelijk als `Laten staan!' In het Gronings was naast Loat stoan de combinatie Stoan loaten!
alleen mogelijk, inmiddels ook Loaten stoan! In plaats van to spreken van groen en rood
kunnen we ook opmerken dat het Nederlands het meest beklemtoonde werkwoord laat
in de zin plaatst, het Gronings vroeg .
Volgordeverschijnselen die minder in het oog springen betreffen uitingen als :
hou bevaalt heur t
omdat mie t zo zeer dee
ih heb die t nou zegd
ih kin mie t ja nait begriepen

vs . hou bevaalt t heur
vs . omdat t mie zo zeer dee
vs . ih heb t die nou zegd
vs . ih kin t mie ja nait begriepen

Een zwak beklemtoonde t heeft in het Gronings meer posities tot z'n beschikking dan
het Nederlandse `t, zo zien we aan de achtereenvolgende vertalingen :
hoe bevalt haar 't
omdat me 't zo pijn deed
ik heb je 't nu gezegd
ik kan me 't immers niet begrijpen

vs .
vs .
vs .
vs .

hoe bevalt 't haar
omdat `t me zo pijn deed
ik heb 't je nu gezegd
ik kan 't me immers niet begrijpen

Het onderwerp staat in een uiting als `hoe bevalt haar die baan' heel gemakkelijk aan het
eind na het meewerkend voorwerp ; bij nauwelijks opvallende woordjes als 't blijken we
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in bet Nederlands to kiezen voor plaatsing voor bet meewerkend voorwerp . Dat is kennelijk een verschil met het Gronings, waar t als onderwerp of lijdend voorwerp kennelijk
towel voor als na het indirect object kan figureren .
Veel opvallender is de voegwoordvervoeging die bet hedendaagse Gronings vrijwel verplicht kept bij de jij-vorm : ih wol dart hommen wart `ik wou dat je was gekomen' . Het
voegwoord dat de overgang vormt naar de bijzin draagt alvast bet kenmerk van de 2de
persoon enkelvoud, alsof bet een werkwoord betrof en niet een voegwoord . Met name
dat en of zijn voorbeelden waar de vervoeging bij plaats heeft (as `als' valt bij de tweede
persoon enkelvoud minder op door de aanwezigheid van de s) . Maar ook andere onderschikkende, betrekkelijk to beschouwen woorden kunnen de uitgang dragen die de nog
to volgen persoonsvorm ook bezit :
ih wait nait woarst woonst `ik weet niet waar je woont'
t bouh dart leest `het boek dat je leest'
We kunnen aan sommige constructies zien dat er een weggelaten dat of of verondersteld
moet worden :
ih vruig mie of, noar wat schoolst west biste `ik vroeg me of naar welke school (of) je geweest
bent'
hieh mor houlaanhst terover dust `tie maar hoelang (of (dat)) je erover doet'
Er zijn aanwijzingen in de oudere literatuur (met name toneelstukken), dat deze voegwoordvervoeging van de 2de persoon enkelvoud in Noord-Groningen ondanks zijn
tegenwoordig verplichte karakter erg nieuw is . In die regio bestaat de meervoudige vervoeging (alle personen) helemaal niet, een verschijnsel dat daarentegen typerend is voor
Oost-Groningen . Ih wait nait ovven ze homen `ik weet niet of ze komen' is een illustratie van
dit verschijnsel, dat op z'n retour is . De meervoudige voegwoordvervoeging verdwijnt uit
bet hedendaagse Gronings, de enkelvoudige (2de persoon) is in heel Groningen inmiddels eigenlijk verplicht .
Een ander in bet oog lopend verschil tussen Gronings en Nederlands is de zogeheten
nomen-incorporatie : een werkwoord heeft daarbij (bijvoorbeeld in televisiehiehen) een
nauwere relatie met bet bijbehorende object dan in de standaardtaal gebruikelijk is . Het
syntactische verschil is zichtbaar in de spelling door de keus voor een woord of twee :
`televisie kijken' versus televisiehiehen, `aardappels schillen' versus eerappel(s)schillen . Een
vervoeging van zo'n werkwoord is niet mogelijk : zai televisiehiht gaat niet . Iedere precisering van bet zelfstandig naamwoord geeft aan zo'n constructie een gewrongen karakter,
ze zat to nije-eerabbelsschillen wil ook niet .
Bij uitstek is 't bet voorzetsel to dat laat zien dat er bier sprake is van een woord :
ih heb zeten to televisiehiehen `ik heb televisie zitten kijken'
. . . dat ih zeten heb to televisiehiehen ` . . . dat ik televisie heb zitten kijken'
ih zat to eerabbel(s)schillen `ik zat aardappels to schillen'
Misschien onderstreept to bet duratieve karakter en is zitten to to omschrijven als `zittend
bezig zijn met' . Dat zou in overeenstemming zijn met de onmogelijkheid om constructies
to gebruiken als . . . dat ih to televisiehiehen zeten heb . Het onvoltooide . . . dou ih to televisiehiehen zat lijkt overigens wel acceptabeler to zijn . De hele kwestie van nomenincorporatie
in bet Gronings is een zaak waar feit en theorie nog nader beschreven en uitgediept
moeten worden .
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Wanneer om `met de bedoeling om' wordt toegevoegd aan te, blijkt bet samengestelde
werkwoord opengebroken to moeten worden . Voor `ik kwam (met de bedoeling) om
televisie to kijken' zijn er maar twee constructies mogelijk: ih hwam to televisiehiehen en
ih hwam om televisie to hiehen . Ih hwam om to televisiehiehen kan niet .
Duidelijk meer mogelijkheden dan het Nederlands heeft bet Gronings om persoonlijke
voornaamwoorden in de objectsvorm to gebruiken in naamwoordelijk-gezegdeconstructies . Dat geldt niet alleen voor enkelvoudige woorden als dat is horn `dat is hem', t was
heir `zij was bet' maar ook meervoudige, zoals in dat wazzen hear `zij waren bet' . Zoals
de Nederlandse volgorde in `zij waren bet' verplicht is ('bet waren zij' gaat niet), zo is de
Groningse dat in dat wazzen hear.
Het bezittelijk voornaamwoord kan in bet Gronings vrij makkelijk achterwege blijven,
wanneer de bezitsrelatie onmiskenbaar is, door de betekenis of bijvoorbeeld door de
aanwezigheid van een datives ethicus : is de vraauw der ooh? `is uw echtgenote er ook?' ;
hop dut mie zeer `m'n hoofd doet pijn' . Vergelijk daarmee zai het hear hoax vaarfd `ze heeft
(zich) haar haar geverfd' met zai het t hoar vaarfd `ze heeft haar haar geverfd, resp . ze
heeft dat laten doen' .
Tenslotte een korte opmerking over ontkenningen, vooral direct of vrij kort na een persoonsvorm . Afhankelijk van de naburigheid van klemtoon kan nait gereduceerd worden
tot n't :
ih wait n't `ik weet niet ; ik weet bet niet'
dat dou h n't `dat doe ik niet'
hai wil n't mit `hij wil niet mee'
Vooral aan bet eind van een uiting kan nait `niet' verkort worden tot nai : dat wai'h nai `dat
weet ik niet' . Bij een tekstuele vergelijking van literaire bijdragen aan drie 20ste-eeuwse
tijdschriften blijkt nait bijna 30 .000x voor to komen, nai feitelijk niet . Geschreven taal
vormt dus maar een methode om dialectdata to verzamelen, bet mondelinge beeld kan
daarvan aanzienlijk afwijken .
5 .1 .7 Slotwoorden
Het beeld van de hedendaagse ontwikkelingen in bet Gronings is vrij duidelijk, ook al
is Lang niet alles bestudeerd : er vinden massaal veranderingen plaats, vooral in de richting van bet Nederlands dat een belangrijk stempel op bet Gronings begint to drukken .
Nieuwe woorden krijgen zelden een eigen dialectvariant, zelfs niet als dat eenvoudig is :
ondanks zuit voor `zoet' in een groot deel van de provincie worden zoetjes (calorie-acme
zoetmiddelen) geen zuitjes, bet blijven zoetjes . Een koelkast wordt Been houlhaast(e), een
diepvriezer Been daipvraizer .
Het hedendaagse geschreven Gronings is to vergelijken met de uitspraak ervan . Dat is
vanzelfsprekend niet bet geval met oudere teksten . De oudste zijn overgeleverd vanaf
ongeveer 1800, de tijd waarin de eerste woordenlijstjes ontstaan . Heel voorzichtig worden er momenteel pogingen ondernomen om toch verder in bet verleden to exploreren,
door de bestudering van sours lange inventarislijsten, opgesteld bij bet overlijden van
vermogender personen . Het betreft een bron die althans voor Oost-Groningen in grote
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mate voor de 18de eeuw in het archief aanwezig is (Reker to verschijnen) Het registreren
van varianten die zekere flessen aanduiden zoals bijv. beteljen, betellies, betellijs, boteljes,
bouteljes, boutellis, buteljes is in wezen hetzelfde als het noteren van varianten in de tegenwoordige tijd . Het verschil is dat het een gissen en zoeken is bij bet bepalen van wat in
de geschreven vorm als uitspraak beoogd is - bet laat zien, hoe weinig we feitelijk weten
van de taal van enkele eeuwen geleden en bij alle voorbehoud hoe veel meer van die van
de tegenwoordige tijd .
Literatuur
BELEMANS R . en H .H .A . van de WI1NGAARD red . : Dialect in Beweging . Het Dialectenboek 3 . 100 J'aar
na de enauete van Willems en AardriJ'kskundig Genootschap . Groesbeek 1995 .
BoEKHOLT P Th .F M . en J . van der Kool red . : Spiegel van Groningen . Over de schoolmeesterrapporten
van 1828 . Assen 1996 .
BoELENS K . en G. van der WoUDE m .m .v. K . Fokkema en E . Blancauaert : Dialect-atlas van Fnesland
Nederlandse en Friese dialecten Reeks Nederlandse Dialect-atlassen 15) . Antwe en 1955 .
BoELES, P : Idioticon Groninganum . VergeliJ'kend Woordenboek van den Groningschen Ton~'al . Ed.
S . .H . Reker m.m .v. L . Postmus en J . Abbes . Groningen en Bedum 1997 .
FEENSTRA H . : Duizend J'aar Gronings taallandschaP . Talige ontwikkelingen in cultuurhistorisch perspectief . Bedum 1998 .
GOOSSENS
. TAELDEMAN G. VERHEYEN EN D . DE WULF : Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten . Gent 1998-2005 .
HAAN, TJ' .WR . de : `De oudste Groninger woordenliJ'st' . In : DriemaandeliJ'kse Bladen 5 1953 68-81 .
HAESERYN W .M . : SYntactische normen in het Nederlands . Een emPirisch onderzoek naar volgordevariatie in de werkwoordeliJ'ke eindgroep . NiJ'megen 1990 .
HEEROMA K . en . NAARDING : De ontfriesing van Groningen . Zuidlaren 1961 .
HUIZINGA > . : `Hoe verloren de Groningsche Ommelanden hun oorspronkeliJ'k Friesch karakter?' In :
DnemaandeliJjksche Bladen 14 1914 1-77 .
KOCKS G .H . e .a . : Woordenboek van de Drentse Dialecten . Assen 1996-1997 .
LAAN K . ter: Nieuw Groninger Woordenboek. Groningen 1985 reprint van de ed . Groningen 1952) .
LAURMAN, MT. : Proeve van kleine taalkundige BiJj dragen tot beter Kennis van den Ton~'
al in de Provincie
Groningen. Groningen 1822 .
LEOPOLD .A . en L . : Van de Schelde tot de Weichsel 1-3 . Groningen 1882 .
MoLEMA H . : Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19de EeuwWinsum 1887 reprint Groningen 1985) .
NIEBAUM H . : `Geschreven en gesProken talen in de stad Groningen . Een historisch ov erzlcht .' In .
PTh .EM . Boekholt e .a . red . : Rondom de Reductie . VierhonderdJ'aar proulncie Groningen 15941994 . Assen 1994 : 203-222 .
`Der Niedergang des Friesischen zwischen Lauwers und Weser .' In : H .H . Munske e .a . (red .) : Hand-buck des Friesischen / Handbook of Frisian Studies . Tubingen 2001 : 430-442 .
PAUWELS A . : De plaats van hulpwerkwoord verleden deelwoord en infinitl' ef in de Nederlandse blJzm.
Leuven 1953 .
REKER

S . .H . : Groninger spelling . Handleiding voor het lezen en schriJ' ven van Groninger teksten .
Haren 1984 .
Groninger Grammatica . Veendam 1991-1997 .

Zakwoordenboek Gronings-Nederlands Nederlands-Groning s . Veendam 1998 .
`De taal van Westerwolde . Wel kik naor mie?' In : G. Luth red . : De verzamelde werken van
H . Neuteboom . Verhalen schetsen en gedichten in h et Westerwolds . Helloo 2001 .8 15 .
`De sJ'wa in zwakke context - registreren en registeren voor RND en FAND' . In. . de Caluwe ,
G . de Schutter M . Devon en . Van Keymeulen red . . Taeldeman man van de taa1, sc h atbewaarder
van de taal . Gent 2004 : 711-735 .
Goidag! Taalgids Groningen . Assen 2005 .

GRONINGEN

173

CorPusgebaseerde dialectologie . `Ongoing changes' in drie Groninger tiJjdschriften uit de 20ste
eeuw. Assen 2006 .
Kennismaking met het Gronings . Een introductie op het eigenti J dse dialect van Stad en Provincle .
Assen 2007 .
'Explorations concerning spelling and pronunciation in Groningen: evidence from eighteenthcentury inventories' . Te verschiJ'nen 2008) .
SASSEN A. : Dialektatlas van Groningen en Noord-Drente
Reeks Nederlandse Dialect- atlassen 16) .
Antwerpen 1967 .
VRIES W de : Het Vocalisme van den Ton
al van Noordhorn . Een BiJjdrage tot de Kennis der heden~'
daagsche Saksische Dialecten . Groningen 1895 .
WESTENDORP N . : Eerste Leerrede in de nieuwe Kerk to Sebaldeburen
Edd . N . .A .F Boerma en K .
ter Laan . Assen 1941 .
WINKLER> . : Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon . 's-Gravenhage 1874 .

Jan Boer : Woarom swienen ien grond vrouden
t Was drok bie boeri
Dorsblok ronzelde op deel, maaid vaailde kaarnhoes op en vraauw ston ien keuken to pankoukbakken . t Mos glaepend haard gown, want t laip noar middag en
Boer kon ale ogenblikken thoeskomen mit yolk om aan to schikken . Nog amn en
den was t spul bestot! Van dij leste kloet beslag zol ze mor n fikse dikke moaken
veur grootknecht . Dij kon toch voak n hail bult baargen en hai was nait zo tezzel as andern. t Ging horn toch allain veur liefvullen . Hai, wat seukerde dat wur
stoareg! Ze ston op knipnoagels, kon hoast nait fesounlek wachten dat pankouk
aan amn zied broaden was . Gaauw even keren . Doar mag ie ze ale vief wel goud
bie hemmen! t Was net n slag, moar ie mozzen der goud op verdacht wezen . t
Mos hail jenteg gebeuren en aans kon joe t mor zo mishottjen .
En, joa man, t zel aaltied zo wezen : as ie zo verbraand binnen as zai, gaait t aiweg
mis . Pankouk zoesde mit n voartsie omhoog, keerde, mar, och heerink . . . Hai rouk
haile paan nait en vil op vlour!
Vraauw duvels! Nou haar ze heur der zo bot bie aetenterd om op tied boudel
schier to kriegen en doar laag t brudje nou . . . Aal euliekouken ien t zaand . Gauw
moar oppakken, veurdat Boer komt want as daj t zigt! . . . Zai gript noar pankouk,
mor . . . Wat is dat?
Doar hipt mie t ding op amn tied en gaait aan rol . . . Onder toavel deur en dat to
keuken oet .
Vraauw staait as stain, holt pawn veuroet en het ogen as theeschuddels .
t Wonderding rolt wieder en komt ien kaarnhoes, bie maaid . Dij wordt op slag zo
keI, dat ze vaail ien heur alleroatsie ien emmer smit en aan rek gaait noar keuken .
Ze giert t oet!
Kerels bie d6rsblok komen der over toulopen, waken nait wat doax to doun is .
Mor as ze deur opendoun, koldert pankouk over drubbel en dat noar d6rsdeel . Zai
haauwen nog mit vorken, mor ja, t ding is vanzulf al hank vat . Hai zit aal midden
tussen n koppeltje bounder . Dij vlaigen oet nkander en roupen en koakeln en
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haggewaaiem, dat heuren en zain joe vergaait . Mn bin wordt zo kel, dat e boom
op kop ien graacht stoft . Hoan wordt rood om kaam en wil der achter tou, mor
veur dat e t wait is t ding al midden op t haim.
Zol der nou gain am wezen, dij dij maalhibbel van n pankouk opmuiten kin?
Joa hOr! Swien het t zain .
Dou bounder zo'n gebeer mouken haar e omkeken en vot waiten, wat e doun
mos. Wiedbains gaait e stoan midden op voart . Doar komt dij ol-donder aan!
Heur, hai zingt verdold :
"1k bin vraauw en maaid ontlopen,
DOrskers under blok deur kropen,
Hoantje Mik-mak is bfdropen,
Hlntje Tik4ak is verzopen,
Hol doe swim lien snoet mor open!
Kins toch Lang zo haard nait lopen."
Mor hai zel nait hank meer zingen . t Swien staait kloar om horn to griepen . Net
as t ding horn tussen poten deurschaiten zel, graauwt e over horn en . . . bet horn
haalf to groazen . Mit grode happen cloak e horn noar binnen en srnakt nog mit
bek, zo Iekker von e t .
Nou dander haalfschaid nog! }-iai kikt horn ais tussen poten, mar ja, ken je begriepen, t leste stuk is onder bedrieven al hank wear aetnaaid .
Swien aan t zuiken, ien t gras, op mis, bie iergeut, ien sloots-onderwaal . . . Naarrns
n pankouk! Den wordt e glen ien hakken . Mit grade voamen vlugt e over ii haim,
tot inns, joa, doar viendt e n gat . Zol dij dander doarien beziedkropen wezen?
Gaauw aan t vrouden . Hai gooit mit zien snoet dikke rnodderkloeten op . . . vrudt
aal daiper . . . Moar niks heur!
En as t oavend is, is e nag net zo wied, moar anderdoagsmOrns begunt e weer
van nijs. Zo bet e doagen hank achternoa zOcht, tot zien flood tou, mar hai bet
niks vonnen .
"Dab niks gain wonder," zel ie zeggen . Mar wat wel kureg is? Dat ons swienen
van tegensworeg, dij van flat swim Ofstammen, nag aaltied kwoad binnen op dij
pankouk en dij ander haalfschaid hemmen willen . Heur flat goud mar ais aangoan
as ze jcen haim ondersteboven hoalen . (1924)
(Uit: J . van der Kooi : VanJanmaanje en Keudeldoemke . Groninger Sprookjesboek. Groningen
2003, nr. 99)

S .2
S tellingwerf
Henh Bloemhoff

Inleiding
Het Stellingwerfs wordt Binds mensenheugenis gesproken in de Zuidoost-Friese gemeenten Oost- en West-Stellingwerf . Die komen voort uit bet middeleeuwse land Stellingwerf, dat in 1517/1524 werd opgedeeld in de grietenijen Stellingwerf-Oosteinde en
Stellingwerf-Westeinde . Voor 1500 was Stellingwerf een autonome regio, die zich had
onttrokken aan bet wereldlijk gezag van de bisschop van Utrecht . Vanaf begin 14de eeuw
manifesteert eerst vooral westelijk Stellingwerf zich als zodanig . De oostelijke dorpen
doen weldra mee en zeggen `Binds onheugelijke tijden niet meer bij Drenthe to horen' .
De gezamenlijke Stellingwervers hebben een eigen bestuur en rechtspraak, geleid door
drie, jaarlijks Tangs democratische weg gekozen `stellingen' : een voor bet westelijk deel,
een voor bet oostelijke gebied en een voor bet deel zuidelijk van de rivier de Lende .
De Stellingwervers rekenden zich in de Late Middeleeuwen om politiek-strategische
redenen tot bet stelsel van de Friese vrijheid . Die `Stellingwerver Friezen' beschouwden
zich net als de door hen als `Friese Friezen' aangeduide noordelijke Friese buren als
rijksonmiddellijk . Ze zijn to rekenen tot de Europese communale gemeenschappen die
in de Late Middeleeuwen ontstonden naast de zich meer en meer ontwikkelende vorstenstaatjes . Het Friese Friesland, Stellingwerf, Groningen en andere `Friese' gebieden
werden echter in 1498 door roomskoning Maximiliaan aan hertog Albrecht van Saksen
toegewezen, waarmee aan de Friese vrijheid een einde kwam . Nadat bet Friese Friesland
zich had onderworpen, gaf Stellingwerf als laatste regio westelijk van de Lauwers toe,
daartoe gedwongen door een militaire expeditie in september 1500, onder leiding van
veldheer Wilwolt von Schaumburg . In 1504 werd Stellingwerf bij Friesland ingedeeld .
Het Stellingwerfs is onmiskenbaar een `deel' van bet Nedersaksisch, al kent bet ook
eigenaardigheden die aan bet Fries doen denken . Daarbij moet men onderscheid maken
in verschijnselen die teruggaan op gemeenschappelijke Westgermaanse kenmerken en
latere ontlening, zoals in geval van bet Friese leenwoord jister `afgesloten melkplaats in
de wei' . De lange [E :]-klank in woorden als mael `meel' en waeter `water', vgl . Nederlands
`militair', duidt daarentegen op een oude, zuidelijke relatie . De ae ontstond namelijk uit
een heldere, lange a-klank, to weten /ae :/ of misschien /a :/ (die ook aan /ae :/ vooraf heeft
kunnen gaan), en dat is bet `voorstadium' van ae zoals dat nu nog voorkomt in Salland
(zie ook hoofdstuk 4 .1) . Ook bet kaartbeeld van de woordvarianten waeh(e)/weeh/wehe
`woerd' en marhloper/marhlover (`Vlaamse gaai') wijst op een Sallands en zelfs op een
Westfaals verband, met Stellingwerf als noordelijkste uitloper van de verspreiding .
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De scheiding in twee grietenijen in 1517/1524 had geen invloed op de taal ; West-Stellingwerfs bestaat niet en Oost-Stellingwerfs evenmin . Er is geen enkele isoglosse gevonden
die samenvalt met de gemeentegrens tussen Oost- en West-Stellingwerf . Wel kan men ter
aanduiding van sommige verschijnselen van oostelijk en westelijk Stellingwerfs spreken,
omdat er zich verschillen voordoen die als een `oost-west-tegenstelling' beschouwd kunnen worden . Ook doen er zich enkele verschillen voor tussen zuid en noord, nl . tussen
de gebieden zuidelijk en noordelijk van de Lende in West-Stellingwerf .
Vanaf 1600 heeft zich aan de noordoostelijke rand van het gebied een voornamelijk
Friestalige veenkolonie gevormd, waaruit de huidige dorpen Waskemeer en Haulerwijk
voortgekomen zijn . Ze zijn daarmee niet tot het Stellingwerfse maar tot het Friese taalgebied to rekenen. Vanaf ongeveer 1850 hebben zich door de vervening in enkele andere
dorpen eveneens nogal veel Friestaligen gevestigd, in het bijzonder langs de vaart en de
wijken in Appelscha e .o .
In de oude grietenij Schoterland aan de noordkant van `De Tsjonger' (Fries) of `De Kuunder' (Stellingwerfs/Nedersaksisch), de gekanaliseerde rivier die al Binds Lang als taalgrens
beschouwd wordt, werd eerder ook Stellingwerfs gesproken, zoals in Hoornsterzwaag
en Oudehorne . Hetzelfde geldt voor het oude gebied Oosterzeeingerland, dat oostelijk in
de huidige gemeente Lemsterland lag . In plaatsen als Oosterzee en Bantega aldaar werd
en wordt nog steeds door een aantal inwoners Stellingwerfs gesproken (zie kaart 1) . De
aanwezigheid van het Stellingwerfs noordelijk van de rivier De Kuunder gaat in sommige
andere plaatsen duidelijk terug op de eerdere vestiging van verveners uit Giethoorn en
omgeving . De autochtone status van het Stellingwerfs noordelijk van De Kuunder is voor
sommige plaatsen kwestieus .
Zeker autochtoon en altijd al aanwezig, net als in Oost- en West-Stellingwerf, is het
Stellingwerfs in het gebied dat grotendeels worth overlapt door de huidige gemeente
Steenwijkerland (zie kaart 1 ; zie ook de bijdrage van Bloemhoff-de Bruijn) . Men noemt
zich in dat gebied natuurlijk geen Stellingwerver, maar de taalaanduiding `NoordwestOverijssels' is to vaag, plaatselijke taalbijzonderheden hebben to weinig impact om alleen
van Gieters, Kalenbergs e nz . to kunnen spreken en Steenwijkerland voldoet op randgebieden na aan het Stellingwerfse schibbolet Et waeter hlaetert tegen de glaezen dat et
daevert `het water klatert tegen de glazen dat het davert', met de karakteristieke Stellingwerfse ae . Afhankelijk van de woordgeschiedenis gaat die ae terug op een post-Westgermaanse lange /a1 als product van rekking van korte a in open lettergreep, of op een
dito leenwoord-/a/. Die aanwezigheid ervan in veel varieteiten in Steenwijkerland en meer
overeenkomsten vormen reden om ze toch Stellingwerfs to noemen . Ook inwoners van
Steenwijkerland doen dat niet zelden . De 20ste eeuwse dialectoloog Albert Sassen was
van mening dat de verbreiding van ae (vroeg) heeft plaatsgevonden vanuit Steenwijk .
Ondanks de oude autonomie van de Stellingwervers gold Steenwijk tot voor kort voor
bijna geheel Stellingwerf nog als `de stad' . Er waren echter ook invloeden `andersom' : het
middeleeuwse Stellingwerf pachtte c .q. bezat hoeven en uitgestrekte landerijen in het
noordelijke deel van Steenwijkerland en in de late middeleeuwen noemden bewoners
van het gebied rond Oldemarkt en Steenwijk zich ook wel Stellingwervers, waarschijnlijk
om strategische redenen . De `Friese vrijheid', die ook de Stellingwervers hadden, zal bij
tijd en wijle tot de verbeelding hebben gesproken .
Ook in Zuidwest-Drenthe ligt een aanzienlijk ae-gebied . De bewoners van dit gebied zijn
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gebied van de reglo Stellingwarf
gemeentegrens
onderstreept : hoofdplaats
lichtgrijs : gebied van het Stellingwerfs
in klein cursief: plaatsen in het Fnese Friesland waar oak Stellingwerfs
ward of nog wordt gesproken. De namen op de kaart zqn in hat Stefling
weris.

Kaart 1 : Taalgebied van het Stellingwerfs
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zich vaak wel bewust van de overeenkomsten tussen hun taal en bet Stellingwerfs van
Stellingwerf, maar men noemt de eigen taal bier toch vaak een variant van bet Drents.
Net als in Steenwijkerland neemt ook bier bet aantal overeenkomsten met bet Stellingwerfs van Stellingwerf toe naarmate men dichter bij Oost- en West-Stellingwerf woont.
Heel opmerkelijk is dat bijna bet gehele gebied van bet Stellingwerfs (kaart 1) samenvalt
met de regio die in 944 als `pages forestensis' door de Duitse keizer aan de bisschop van
Utrecht moet zijn geschonken. Dat de afkomst van de Stellingwervers en zeker die van
hen taal in de Oost-Nederlandse `ruimte' moet worden gezocht, valt amper to betwisten .
De eerder wel veronderstelde Noord-Duitse herkomst is tot nu toe niet bewezen .
5 .2 .1 Klankverschijnselen
In verband met de opbouw van dit handboek krijgt alleen bet Stellingwerfs van Oosten West-Stellingwerf aandacht in dit hoofdstuk . In de eerste plaats kenmerkt zich dat
door de al genoemde lange klinker ae . Een extra bijzonderheid is dat de ae voor r in
oostelijk Stellingwerfs, dat is in gebied 3 op kaart 2, zo goed als afwezig is . In plaats van
de combinatie . . .aer zegt men bier . . .eer, vgl . veren `varen' in plaats van vaeren en peer in
plaats van paer `paar' . In bet uiterste westen daarentegen gebruikt men in deze woorden
de as-klank (gebied la op kaart 2) . In westelijk Stellingwerfs (gebied 2 op die kaart) zegt
men overigens vaak wel pere naast minder frequent paere `peer' ; daarbij gaat bet dus om
een positieve uitzondering op de . . . aer- . . . eer tegenstelling . Men zegt er heel incidenteel
ook meel i .p .v mael `meel', maar men spreekt wel bijna algemeen van dregen en slechts
of en toe van draegen `dragen' .
Men kan deze klinkervariatie zien in bet licht van een natuurlijke fonologische tendens
tot verhoging van lange klinkers . In dat beeld past ook de . . .eur- . . .uur-tegenstelling, die
zich voordoet in woordreeksen van bet type breur/reuren (westelijk) versus bruur/ruren
(oostelijk) `broer/roeren' . Anders dan bij . . .aer- . . . eer manifesteert zich in heel wat -eurwoorden in oostelijk Stellingwerfs de tegenhanger, -uur in dit geval dus, niet . Wel treden
naast eu-woorden ook uu-woorden op waarin de volgconsonant niet een r is . Zo hoort men
in enkele oostelijke maar ook in westelijke plaatsen hugen naast algemeen heugen `heugen'
en vinden we oostelijk druge `droog' en lupen `liepen' naast algemeen dreuge en leupen .
In oostelijk Stellingwerfs en westelijk ten zuiden van de Lende treffen we de nauwe
diftongen i j en uj aan (zie voor klankwaarden de schema's hierna), elders in WestStellingwerf gaat bet meestal om ij en ui, al vinden we in de meeste dorpen in bet laatste
gebied ook uitzonderingen ; naar aangenomen moet worden zijn dat relicten van i j en uj .
In oostelijk Stellingwerfs komen we ook uitzonderingen op de nauwe diftong i j tegen
(en heel incidenteel ook op uj), nl . in Oosterwolde en Appelscha en omgeving . In een
aantal woorden vinden we in een flinke oostelijke regio i .p .v uj de tweeklank uui, zoals
in woorden als gruuien `groeien', bluuien `bloeien' en muui `moe' .
In gebied la doet zich een eu voor in een aantal woorden die elders de klinker uu kennen .
Voorbeelden zijn greun `groen' en veulen `voelen' ; in gebied 2 en 3 klinken die dus als gruun
resp . vulen . Deze eu in plaats van uu, de aanwezigheid van as in plaats van ae, de u in
plaats van o in een woord als locht `licht, lucht', de ou in oud, houd, zouder i .p .v algemeen
Stellingwerfs oold, hoold en zoolder en meer incidentele eigenaardigheden illustreren een
gedeeltelijke overeenkomst van dit `Westhoekers' of `Westhoeks' met de taal van Kuinre
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en nog meer met die van Blankenham . Overigens spreken lang niet alle Stellingwervers
van de Westhoek, d.i . het gebied zuidwestelijk van de Helomavaort, bet Westhoekers .
De ae klinkt er ook vrij veel, en zelfs sours de nauwe diftongen i j en uj . Het Westhoekers
wordt wel verklaard uit de komst van Gieterse verveners aldaar, wat niet juist kan zijn,
omdat bet Gieters zich juist door ae onderscheidt en niet door de as die bet Westhoekers
kenmerkt . Meer over de kenmerken van die varieteit in Bloemhoff (2005b) .
Wat de medeklinkers betreft bestaat er een interessant geografisch verschil in de aan- versus
afwezigheid van de plofklank [g] aan bet woordbegin (anlaut) . Er is een groot aaneengesloten gebied met die klank in bet oosten . Westelijk doen zich enkele 'enclaves' voor, waarbij
bet overigens our nog slechts enkele sprekers gaat . Ook oostelijk hoort men bij jongeren
steeds vaker in plaats van de plofklank de stemloze spirant [x] in anlaut. Dat is niet verwonderlijk, want vanouds zegt men al de [x] in plaats van de plofklank wanneer er een
stemloze medeklinker direct aan voorafgaat . Bovendien zijn de andere spiranten in anlaut
ook stemloos ; bet Stellingwerfs kent nl . alleen s en f aan bet woordbegin en geen z en v
Het bijzondere dialect dat in Noordwolde-Zuid e .o . wordt gesproken, bet `Klonisch'
(lees : `kolonisch') is als een bijzondere variant van bet Nederlands to beschouwen . Het
heeft zich in de 19de en 20ste eeuw ontwikkeld met als kern de vlak over de provinciale
grens gelegen Maatschappij van Weldadigheid . Voor zover bekend is er nauwelijks serieus onderzoek naar dit dialect gedaan . De relatie met bet Stellingwerfs bestaat bij eerste
beschouwing vooral in bet monoftongische karakter van de klinkers ee, oo en eu en in
leenwoorden uit bet Stellingwerfs .
Hierna volgt bet systeem van Stellingwerfse klinkers en tweeklanken . Na bet voorgaande
hoeft niet meer uitvoerig ingegaan to worden op de verschillen in verdeling van klanken
over woorden in verhouding met de `structuurgeografie' binnen bet Stellingwerfs van
Oost- en West-Stellingwerf . Meer is to vinden in andere publicaties, terwijl men bet Stellingwarfs Woordeboeh kan benutten om er per woord zicht op to krijgen of en zo ja welke
geografische verschillen zich voordoen . De medeklinkers worden hierna niet opgesomd ;
bijzonderheden worden vermeld in categorie C van de opmerkingen die volgen op bet
overzicht van de tweeklanken . Onder D worden nog een aantal bijzonderheden op bet
terrein van de klankcombinaties besproken .

De hlinhers in het Stellingwerfs
`voor'
`niet rond'
hp
ie e i `kip',

`zeep'

zie
-p e is
wit r

'wit'
`weten'

weten
_ is

'et
`water'

ette e
E:

`achter'
`hoogtograad' `niet rond'

`rond'

waeter

uut Y `uit'
gruunte Y`groente'

4

utte r 'put ',
pneute Y : `foot'

3

do

ae

'do

`rond'
roet
-

to `toe'
ru :t `roes'

boh
_

o `bok'

toe
-

p ttte a 'P'
It

o
~ e o : `oo g'

2

sohhe a 'sok

slaopen o :
1

man a ' man '
laand a:

`land'

,

`slaPen'
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Links en rechts staan de woorden waarvan de eerste klinker wordt uitgesproken met bet
tonglichaam meer naar voren respectievelijk meer naar achteren . De cijfers 1-4 duiden
de verschillende hoogtestanden van de tong aan . Met lipronding worden uitgesproken
uu, uu :, u, eu, o en alle achterklinkers, behalve a en as (en ook [a]) . De meeste klinkers
kunnen kort en Lang worden uitgesproken ; bet laatste is met een dubbele punt aangegeven in de fonetische notatie . De lange klinkers zijn alle monoftongisch, op de nuances
na die hierna onder B worden gegeven . Zoals uit de woordvoorbeelden blijkt, worth bet
verschil tussen korte en lange ie, uu en oe niet in de spelling tot uitdrukking gebracht en
dat geldt ook voor bet verschil tussen beide korte o's .

De tweehlanhen in het Stellingwerfs

In bet schema van de klinkers hierboven hadden de tweeklanken opgenomen kunnen
worden, omdat ze bestaan uit een klinker gevolgd door een `halfklinker' j of w . Voor de
overzichtelijkheid zijn ze hierna in een apart schema geplaatst .
z ie1'' i :j

muuite YJ `moeite',

`zie J' e'

ruwen Yw`staan

hieuw iw

traPPelen'

hoogte-graad

roei uJ' `roei'

4

`kieuw'
l
WlJ

IJ 'Wl'
J
hJto luwte

leeuw Iw
eide

YJ '11041 '
how hYw 'ho'

hUJ

3

of
J oJ' `foei'
moon o : J ' `moon'

leeuw'

eJ `e g'

now ow `nu'
bulze oeJ 'buls '

woJoJ 'woo Je '

2

taoi

o :J' `taai'

rouw ow `row'

%auw ow `gauw'
1

maitse n

a'J
`made magi'
aan a :J `gemeen'
%raai `graai'

A. Opmerhingen bij de hunkers

1 . De lange ie : doet zich voor o .m . in woorden als schieten `schieten' en ziepe `zeep' . De
historisch lange i is veelal kort geworden, zoals in lieden `lijden', schieten `schijten', maar
voor r als regel niet, en als regel ook niet voor v, g en z . Nieuwe lange ie :'s ontstonden
doordat natuurlijke tendenzen zich doorzetten : wezeboom (met historisch korte i) werd
in westelijk Stellingwerfs door verhoging van ee tot wiezeboom (ook in bet Fries bekend,
direct benoorden De Kuunder, waarschijnlijk een Stellingwerfs relict), steen (met ee uit
eerdere ai) werd door dezelfde verhoging tot stien . Ook de oe en uu kunnen kort geworden zijn, of ze zijn nog lang onder de condities die voor ie(•) genoemd werden . Een
lange uu [y :] bijv doet zich voor in gruunte `groente', proven `proeven en zute `zoet' . Een
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bijzonderheid is dat de huidige korte [y] in woorden als huus `huffs' en buten `buiten',
net als in bet Middelnederlands ontstaan door palatalisering en verkorting van [u :] , niet
aangetroffen worden in veel andere woorden met een oude oe:, zoals oele `uil', hoele `kuil'
en moes `muffs', woorden overigens die in bet Westhoekers wel de [y]-uitspraak hebben .
De invloed van ouder Hollands met [y] voor bet gebied rond de voormalige Zuiderzee
is aannemelijker dan voor bet binnenland, reden waarom Kloeke's expansietheorie wat
bet Stellingwerfs betreft dan ook met de nodige scepsis mag worden ingeschat . Woorden
als hoele en oele hadden gemakkelijk door verhollandsing uu-woorden kunnen worden,
maar ze bevatten nog een oe . Bovendien zijn er uu-woorden die niet uit Hollandse invloed
kunnen worden verklaard, zoals bedulen `bedoelen' en huzepiene `kiespijn' van vlak over
de Overijsselse grens, waartegenover in Stellingwerf bedoelen resp . hoezepiene staan . In
Stellingwerf zelf komen alternanten naast elkaar voor van bet type hoele, hule en heule
`harde schil' . Er hebben zich waarschijnlijk autochtone ontwikkelingen voorgedaan die
nieuwe uu's opleverden .
2 . De o [ae] doet zich in Oost-Stellingwerf voor en westelijk bezuiden de Lende . In de
varieteiten waarin de o van de oostelijke o-woorden ontbreekt, doer zich de u (van `put' :
[Y]) dan wel de heldere o [o] voor, vgl . groppe met daarnaast gruppe `mestgoot, greppel'
en dorp met daarnaast dorp `dorp' .
B . Opmerhingen over de tweehlanhen

3 . De i j klinkt als de i van pit gevolgd door j . In de spelling van bet Stellingwerfs is i j
een covergrafeem voor die uitspraak, die hoofdzakelijk oostelijk en zuidelijk is, en [ej],
dat westelijk wordt gezegd, d .wz . noordelijk van de Lende . In dat gebied zegt men
geschreven uui- en uj-woorden met ui [oej] .
4 . Bekend uit bet Nederlands is dat zich tussen bepaalde lange klinkers en r een sjwa
voordoet, zoals in `koor' . Dat vindt men ook in bet Stellingwerfs, zoals in baord `baard'
en bier `bier' . Maar ook voor t, d, s, z, n, 1 en j doet zich zo'n `centrerende diftong' voor,
in woorden als ni'jmoods `nieuwmoods, trendy', sloot `sloot', poze `poos', bone `boon', vool
`veulen' en mooi `moor . In westelijk Stellingwerfs benoorden de Lende gaat bet niet alleen
our oo en ao, maar ook, bij sommige sprekers althans, our een oe : men hoort dus wel - bij
benadering - zoiets als doe:-en `doen', doe:-el `doel' .
C . Opmerhingen over de medehlinhers

5 . Het Stellingwerfs kent - net als bet naburige Nedersaksisch - een drietal lettergreepdragende neusmedeklinkers, zoals in hoo[pm] `kopen', ei[dn] `eggen' en mae(hng] `maken' .
In deze voorbeelden zien we tevens bet effect van progressieve assimilatie van plaats in
onbeklemtoonde syllabe . In bijv tunen [tyn :] `tuinen' klinkt de n extra lang . Volgens de
Stellingwerfse spelling en de Nedersaksische literaire traditie wordt de slot-en overigens
voluit gespeld . Een bijzondere lettergreepstructuurconditie voorkomt meestal de uitspraken als bewao[pm], ree(hng] ; men zegt bewao[pm]en `bewapenen', ree()zng]en `rekenen' of
zelfs ree(hrnJ .
6 . De r is alleen in bet zuidelijke Blesdijke sours de brouw-r, verder de tongpunt-r. In
woorden als vaort `vaart' en baorden `baarden' is de r niet meer dan een stemloze resp .

STELLINGWERF

183

stemhebbende zachte aanraking van de tandkas door de tongpunt . In woorden als bod
`bord', batte `hart, houten bruggetje', hoste `korst', dat wil zeggen na korte klinkers, treden
een t, d, s en 2 op die worden gearticuleerd met een licht terugkrullende tongpunt, een
overblijfsel van een r in een oudere taalfase . Ook n en 1 worden na een korte klinker wel
op die manier (`retroflex') uitgesproken, maar in geval van de 1 en bij uitzondering de n
ging er eerder geen r aan vooraf . In oostelijk hlarre `stuk papier of plastic' en berre `bed'
(varianten van hladde resp . bedde) treedt geen d op maar een bijzondere r, die wordt
verwezenlijkt met een snelle, harde slag tegen de tandkas .
D . Opmerhingen over (on)mogelijhe hlanhcombinaties

7 . De combinaties . . .oolt, . . .oold hebben een lange o :, die we in die positie niet zien
optreden in naburig Nedersaksisch ; het Stellingwerfs kept dus hoolt `hout', hoold `koud',
Noordwoolde `Noordwolde' .
8 . Zowel in anlaut als in inlaut, aan bet begin en in een woord, treffen we [ski aan en
maar zelden [sx] ; schoele `school', schaande `schande' zowel als meenshe `mens', doemshe
`duimeling' en Appelsche `Appelscha' bevatten dus, ondanks wat de spelling suggereert,
een [ski -cluster.
9 . Voor bepaalde clusters doet zich, in tegenstelling met sommige varieteiten van bet
Nedersaksisch elders, vaak de lange a: voor in plaats van de korte, vgl . haampe `stuk
(omheind) land', laand `land', haaste `kast', vaast(e) `vast', naacht `nacht' . Bijzonder is de
lange a : in valen `vallen' .
10 . In tegenstelling met bet Stellingwerfs van Steenwijkerland in Noordwest-Overijssel
doet zich in Stellingwerf steeds de h voor aan bet begin van woorden ; alleen idiolectisch
is h sours afwezig in bet zuidwesten van West-Stellingwerf .
11 . Van de fricatieven komen alleen s, fen x voor aan bet woordbegin en -einde . In inlaut
echter, in bet woord dus, doet zich niet een s voor maar een z als er een lange klinker of
een medeklinker aan voorafgaat, vgl . hoeze `kies', gaanze `gaps' . Maar na een korte, voile
klinker doet de z zich in inlaut alleen in een enkel geval voor, nl . in de plaatsnaam Der
Izzerd `Ter Idzard', verder horen we in die omstandigheid alleen een s . Zo ook doet de
f zich in inlaut alleen na een korte klinker voor maar de v weer niet, vgl . blaffen `blaffen', effen `effen, even' . Na een lange klinker treedt v op of de variant w, zoals in schi eve
`scheef', doeve `duff' . Voor een syllabedragende nasaal treffen we echter geen v/w aan maar
een b, zoals in leven [li :bm] 'leven', schieven [ski :bm] `schijven', doeven [du :bm] `duiven' .
Incidenteel assimileert b tot m in sommige frequente woorden, zodat men wel [hen :]
'hebben' hoort naast [hebm] en [r :m :] 'even' naast [i:bm] . Na de w van een tweeklank
treedt of m op of ng, zoals in [bowm :], ook wel [bowbm] 'bouwen', met daartegenover,
met geinserteerde plofklank [g], de vorm [bowgng] . Ook de plofklank [g] doet zich in
inlaut na lange vocalen voor, maar ook na korte, zoals in liggen [ligng] 'liggen', slegge
[slega] 'laagte, geul' . Na korte vokalen en tegelijk voor ng doet zich echter ook [x] voor,
vgl . lachen `lachen', hnichen `licht kuchen' .
12 . De korte achterklinkers a en o (zowel de open /o/ als de meer gesloten variant /on
worden meer naar voren gearticuleerd als een retroflexe consonant volgt, dus zoals in
woorden als lotte `scheut, klodder', bod `bord', batte `hart, houten bruggetje' en ook in de
persoonsnaam Anne `Anna' .
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5 .2 .2 Morfologie
Het verhleinwoord

Net als in bet naburige Drents en Overijssels kent bet Stellingwerfs een rijk patroon aan
alternanties in bet verkleinwoord . De basale uitgang -gien /xin/ treedt op na een vocaal
en na een tweeklank, zoals de voorbeelden onder (1) laten zien . Een slot-sjwa van bet
grondwoord telt kennelijk niet . Volgt op een korte vocaal een sonorante medeklinker,
dan wordt voor /xin/ een schwa ingevoegd ; een al aanwezige slot-sjwa blijft bewaard . Dat
blijkt uit het materiaal onder (2), waarbij overigens vormen als die bij ring laten zien dat
zich na ng ook andere alternanten van /xin/ voordoen . De slot-schwa blijft ook bewaard
na korte vocaal en d of b, zoals de voorbeelden van (3) tonen . Het gaat bier om een bijzonder kenmerk, want ook bij de zwakke werkwoorden `bewaren' d en b de sjwa, wat
blijkt uit vormen als hi'j schrobbet `hij schrobt' en hi'j hudet `hij hoedt' . Na andere echte
medeklinkers dan b en d vervalt de [x] uit /xin/ steeds, zo maken de voorbeelden onder
(4) duidelijk . Een eventuele slot-sjwa verdwijnt en zo ook een t als die volgt op f, x of
s . Het effect van lange klinkers voor sonorante medeklinkers is onder (5) geillustreerd,
bet speciale geval van een m na lange vocaal onder (6) . De slot-sjwa telt weer niet en de
sjwa voor l, r en n in stiehel, wehher en dehen onder (5) ook niet. Dat is begrijpelijk, want
de l, r en n vormen de kem van de lettergreep . Opmerkelijk is verder dat in dehenrien
de uitspraak ng in bet grondwoord niet bepalend is . Kennelijk treedt -lien op doordat
bet `eigenlijk' om een slot-n gaat . De t, d in vaort, baand blijken niet nodig om de -tienuitspraak to verkrijgen . Zouden ze er niet zijn, dan ontstond evengoed door de lange
klinker + n of +r de -lien-variant, zoals bij bore en haene onder (5) .
(1)

(2)

(3)
(4)

lae - laegien `la - laatje',
ti'je - ti jgien `teen - teentje'
mouwe - mouwgien `moues - mouwtje'
hanne - hannegien `kan - kannetje'
dam - dammegien `dam - dammetje'
hoeme - hoemegien `kom - kommetje'
ring - rinhien, ook wel ringegien, reengien, ringien `ring-ringetje'
tange - tangegien, ook wel taangien, tangien, tanhien `tang - tangetje'
hol - hollegien `hol - holletje'
rolle - rollegien `rol - rolletje'
harre - harregien `kar - karretje'
slabbe - slabbegien `slab - slabbetje'
vodde - voddegien `vod - vodje'
hop - hoppien `kop - kopje'
stove - stofien `stoof - stoofje'
boot - botien `boot - bootje'
hatte - hattien `kat - katje'
toefte - toefien `toef - toefje'
hoste - hossien `korst - korstje'
gracht - grachien `gracht - grachtje'
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huus - husien `huffs - huisje'
heerze - heersien `kaars - kaarsje'

tahhe - tahhien `tak - takje'
barg - bargien `berg - bergje'
oge - ogien `oog - oogje'

(5)

maol - maoltien `maal - maaltje'
schaole - schaoltien `schaal - schaaltje'
stiehel - stieheltien `stekel - stekeltje'
oor - oortien `oor - oortje'
bore - boortien `boor - boortje'
wehher - wehhertien `wekker - wekkertje'
vaort - vaortien `vaart - vaartje'
bien - bientien `been - beentje'

(6)

baand - baantien `band - bandje'
haene - haentien `haan - haantje'
dehen - dehentien `deken - dekentje'
naeme - naempien `naam - naampje'
boom - boompien `boom - boompje'
helm - helmpien `helm - helmpje'

bessem - bessempien `bezem - bezempje'
Er zijn op enkele van de geillustreerde patronen nogal eens uitzonderingen . Ze zijn vooral
lexicaal bepaald en lokaal of regionaal gebonden, zoals in het geval van ring en tange
onder (2) . Voor een opmerkelijke regionale tegenstelling zorgt de variant -lien in plaats
van of naast -pien in woorden als bessemtien `bezempje', bojemtien `bodempje' en helmtien
`helmpje' . Dit -lien doet zich in deze context voor in oostelijk West-Stellingwerf en in
Oost-Stellingwerf (zie voor het verdere verloop van de isoglosse Bloemhoff 1991 : 182) .
Bessemtien, bojemtien enz . gaan terug op een oudere situatie waarin -lien optrad bij meer
woordtypen op m, namelijk ook na voorafgaande lange klinker c .q. een korte klinker
anders dan de sjwa . Zo zijn uit Fochteloo oude woordvormen bekend als bouwmantien
`kwikstaart' (letterlijk `bouwmannetje') naast algemeen bouwmannegien en poltien `polletje' naast algemeen pollegien . Ook doet zich oostelijk naast penninhien de variant penningtien voor, en naast bohhenhien `kleine bokking' bohhentien .
In alle alternanten van -glen hoort men de slot-n als neusklank van de ie of als volledig
gerealiseerde n, al naar gelang de erop volgende fonologische context . In het meervoud
vervalt de n van -gien geheel, dus zoals in ballegies `balletjes' .

Meervoudsvorming

De meervoudsvorming in bet Stellingwerfs is deels gelijk aan die in bet Nederlands . De
morfemen -en en -s hechten zich dus vergelijkenderwijs voorspelbaar aan in gevallen als
huus - huzen `huffs-huizen' en lepel-lepels `lepel-lepels' . In onbeklemtoonde lettergrepen
volgt na ng echter vaak bij voorkeur -s, en in plaats van bet Nederlandse stapelmeervoud
-eren heeft bet Stellingwerfs nog -er, bij uitzondering -ers . Voorbeelden zijn : woning wonings, ook woningen `woning - woningen' ; betaeling - betaelings, ook betaelingen `betaling

noordeIk van dejim-lijn, in Blokzijl en in het
zuidelijkste stOrkgebied : spoorsfok (trekhout
van o ~n paard)

noordelijkflm4um 'jullie'

Kaart 3 : Taalkaart van het Stellingwerfs

.. . • gemeentegrens

- ; stork of stork voor ooievaar

•

oak in Bovensmitde e.o., elders hoed 'huid'

• noordellJk huud, vender ook noordelijk van f,

• westelUk muus Lp .v. of naast moss `muffs'

• westelljk roan, oostelijk men 'ruin'

ipv* -pien in bessempien bezempje',
bojernpien bodempje enz.

• oosteUJk in Steltingwerf : vaak -tien

: plofdankgaan 't woordbegn
menctavs

• oostelijk in Stellingwerf en binnen de

oostelijk zommer of zomer zomer'

• westetUk: zoemer,

of usage! in Drenthe)

• westelijk voege!, oostehjk meestal vogel 'vogel'

® westelijk: vuuftien naast
of Lp.v. vieftien `vljftien'
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betalingen' ; hiend - hiender `kind - kinderen' ; half - halver `kalf - kalveren' . Stapelmeervouden kent bet Stellingwerfs in sommige dorpen juist wel in bijv wolhe - wolhens (naast
wolhen) `wolk - wolken', bathe - balhens (naast balhen) `balk - balken' . Tussen klinker en
-en doet zich afhankelijk van de vocaal een tussen-n of tussen-d voor, vgl . schoe - schoenen
[sku :n :] `schoen - schoenen', zee - zenen [sI :dn] `zee - zeeen' .
-

Bijzonderheden van het werhwoord

In bet systeem van de Stellingwerfse zwakke werkwoorden doen zich, in vergelijking
met bet andere Nedersaksisch, een aantal bijzondere patronen voor . Die laten zich aan
de hand van de volgende rijtjes kort samenvatten .
schrabben

` schrabben'

luden

`luiden'

t .t .

v.t .

Y.Y .

v.t .

ihschrabbe

schrabbede

lude

ludede

ieschrabben

schrabden/schrabbeden

luden

luudden

hi'jlzij/et schrabbet

schrabbede

ludet/Lodt

ludede

wi j schrabben

schrabden/schrabbeden

luden

luudden

jim schrabben

schrabden/schrabbeden

luden

luudden

zip schrabben

schrabden/schrabbeden

luden

luudden

Het voltooid deelwoord luidt :

het schrabbed, . . . luded

(of lod), bet tegenwoordig deelwoord

schrabbend(e), ludend(e) .

De uitgangen -ede (n), -ed en -et komen, op een enkel geval na g na, na andere consonanten
dan b en d niet voor.
De vormen van de verleden tijd met -ede na d, dus zoals in luden, hoort men in sommige
Stellingwerfse dorpen nog volop, in andere dorpen niet meer, maar de -ede-vormen zoals
bij schrabben komen vrijwel algemeen voor . Ook de vormen in de tegenwoordige tijd op
-et en bet voltooid deelwoord op -ed vinden we na b en d nog vrij algemeen . In de tegenwoordige tijd valt op dat de ih-vorm bij werkwoorden met b, d steeds -e krijgt, terwijl dat
niet zo is na alle andere consonanten, dus zoals bij werkwoorden als leven ` leven' en hopen
`kopen' . Bij dat snort werkwoorden doet zich in de eerste persoon namelijk een belangrijk
regionaal verschil voor. In oostelijk Stellingwerf blijkt de slot-e in zulke werkwoorden
wel op to treden aan bet eind van de bijzin, maar in de hoofdzin doorgaans niet . Men
zegt dus enerzijds Hi j het wel deur dat ik dat niet hope `hij heeft wel door dat ik dat niet
koop', maar anderzijds Ih hoop dat niet `ik koop dat niet' .
In de derde persoon tegenwoordige tijd en in de verleden tijd-vormen treedt voor de
uitgangen van dat type werkwoorden de bijzondere sjwa uit de voorbeelden van schrabben en luden niet op . Bij inversie zien we dat bij ie jij' de slot-en wegvalt, vgl . Griep ie?
`grijp je', en bij ik de slot-e : Griep ih? `grijp ik' . Maar in luud ie `luid je' en schrab ie `schrab
je' blijft men de d r esp . d e b horen, zodat een `onderliggende' slot-e in deze vormen verondersteld mag worden . De gebiedende wijs heeft alleen een slot-e na b, d .
In de derde persoon tegenwoordige tijd enkelvoud treedt bij een funk aantal onregelma-
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tige werkwoorden een korte klinker op, die in vergelijking met de stamklinker van de
infinitief verlaagd is, vgl . hid blift `hij blijft', hi j vragt `hij vraagt' (Bloemhoff 1980 ; 1991 :
66-82) . Zuidwestelijk doet de slot-t zich niet voor als de verkorte klinker optreedt, en
in geval van dubbelvormen als ludet - lodt `(hij) luidt' treedt geen worm op met sjwa en
klinkerwisseling tegelijk . Waar men op grond van de taalhistorie in de verleden tijdvormen van sterke werkwoorden een lange vocaal verwacht, vindt men nogal eens de
korte tegenhanger, zoals in nammen `namen', zatten `zaten' . In andere gevallen is de
vocaal van bet voltooid deelwoord in de verleden tijd-vormen binnengedrongen, vgl .
steuh naast stah `stak', neumen naast nammen `namen' (Bloemhoff 1991 : 153-156) . De
sterke werkwoorden in het Stellingwerfs hebben verder alternantiepatronen die sterk
op die van bet naburige Nedersaksisch lijken . Een bijzonderheid vormt de slot-e in de
eerste en derde persoon enkelvoud, die sours alleen blijkt uit de stemhebbendheid van
de medeklinker in woordcombinaties als bead_ ih 'hood ik', hi j bead_ em `hij hood hem'
(Bloemhoff 1991 : 82 e .v) .

Andere verschijnselen

Er doen zich op het terrein van de woordvorming ook andere interessante verschijnselen voor, die overigens nog niet voldoende onderzocht zijn . Zo is in Wat bevrot ie toch
`waarom hen je zo aan bet graven' een productief afleidingstype met be- to herkennen,
dat niet op die manier bekend is uit bet Nederlands . En in zinnen als De hlinhe scheut
mid ont `de klink ontglipte me', De hiepe floepte mid ont `de kip floepte bij me weg' zien
we een bijzonder geval van scheidbaarheid van werkwoorden dat teruggaat op een oude
situatie met ont als vrij(er) morfeem .
Anders dan in oostelijker Nedersaksisch en geschreven Nederlands is de afwezigheid van
bet bindfoneem -n in samenstellingen als hiepehohhe ` kippenhok' en bloemetuun `bloementuin' . Dat treedt juist wel op in woorden als riezenbri'j `rijstebrij', dunenstraote `straat door,
met duinen', waarin bet eerste woorddeel bepaalde materie aanduidt en bet tweede deel
bet woordaccent krijgt . Bijzonder is ook de complete afwezigheid van een voorvoegsel
in de voltooid deelwoordvormen en de deletie van de slot-sjwa van adjectieven als lege
`laag' in het woordgroepstype een leeg zooldertien `een laag zoldertje' (vs . een lege zoolder
`een lage zolder') .
Het verschijnsel proclisis laat zich door de volgende gevallen demonstreren : 'h Zol door
niet henne 'ik zou er niet naar toe', 't Zal wel goed hommen 'bet zal wel goed komen', t'
Aovend huj' hommen `vanavond kun je komen' . Veel groter in aantal en frequenter in bet
gebruik zijn de gevallen van enclisis . Na een aantal werkwoordsstammen, voegwoorden
en daarmee vergelijkbare verbindingswoorden treden gereduceerde vormen op van de
persoonlijke voornaamwoorden ih `ik': 'h, ie `jij' : j', wi j `wij' : we en van jim jullie' : j'm . De
woorden waaraan deze gereduceerde vormen zich hechten, ondergaan kapping van een
slotconsonant, voor zover die aanwezig is . Voorbeelden zijn : a'h `als ik', he'h `heb ik' ; aj'
`als je', bi j' `ben je', gaoj' `ga je' (zonder kapping ; de stam eindigt nl . op ao) ; hoj'm `komen
jullie' of `konden jullie', daj'm `dat jullie' ; dawwe `dat we', wee'we `weten we' .
Per woord ligt vast of 'h enz . zich aanhechten . Ook ze `zij' doet zich sours clitisch voor,
en van hi'j bestaat de clitische variant ie, die overigens niet vaak wordt geschreven, our
verwarring met ie jij' to voorkomen . Als men de beleefde vorm jow `u' bezigt, kan daarbij
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dezelfde clisisvorm gebruikt worden als bij ie jij' . Opmerkelijk is dat de vormen bij' `hen
je', wij'm `willen jullie' ed . ook in het westelijke gebied de uitspraak i [i] + j kennen ;
deze clitische vormen deden dus niet mee aan de verwijding van de nauwe diftongen
tot ij, Ui .
5 .23 De woordenschat
De woordvoorraad van het Stellingwerfs is het meest uitvoerig beschreven in het
Stellingwarfs Woordeboek (1994-2004 ; het handwoordenboek bevat alleen de belangrijkste `afwijkende' woorden en betekenissen) . Niet alleen vallen sterke overeenkomsten met
het overige Nedersaksisch op en ook wel met het Nederlands en het Fries, maar minstens
zo sterk doen dat de vele vaste verbindingen . Er is natuurlijk ook een idiomatisch deel
van de woordenschat . Voorbeelden zijn hoetelen `flunk bestraffend toespreken', klaeterjaeger `ratelpopulier', ribbeschoer `flinke lichaamskracht' en stienotter `op een otter lijkende
afgestorven yacht in het lichaam van een koe' . De woordenschat lijkt de laatste 200 jaar
niet sterk veranderd, als men teksten van bijv. S .L . Brug uit de eerste heift van de l9de
eeuw vergelijkt met het Stellingwarfs Woordeboek en met werk van hedendaagse auteurs
(zie ook de voorbeeldteksten) .

De Zoemer van 1837

(eerste en laatste strofe ; uit : Frtesche Volksalmanah voor bet jaar 1838, ook
in De Ovend jg . 1 1 (1983) ; herspeld)
Mien huj he'k dreug' en wel in huus .

Mien rogge kaan 'k haost mijen,
De boekweite is met aal to pluus,
De knollen moe'k nog zi'jen ;
Van 't veurjaor ha'k et Lang' met docht,
Dat mi'j mien hand zo veule opbrocht
Wat grote beer kan 't beter gaon
As mi'j, bi'j' zo'n gelok?
Niet graeg wo'k mit horn ommestaon;
Al he'k 't somtieds wat drok .
1k eet mit srnaek en shop goed uut,
Tot mi'j mien wiefien wakker tout .

S . L. Brag (1837)
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Eilaand

op et kleine eilaand in de revier

het de wiend et verleden vatwi jd
deur de kieren van et boothuus .
Op et ptak daor een onbekende heft
zien daegen sours dromerig verdee,
vaalt et haste schallegien to plak .
Veur me, op 'e greens van locht
en waeter, zeilen witte voegels .
Een hiemhond, aachter mi j,
blaft barge naor zien eigen schaad .
Johan Veenstra (2007)
(uit : Peter Hiemstra en Johan Veenstra, Longerlaand. Berkoop, 2007)

De aanwezigheid van de `de' dan wel et `het' bij substantiva is ook een zaak van het lexicon.
Net als in het Nederlands kent het Stellingwerfs geen speciale vrouwelijke lidwoorden en
aanwijzende voornaamwoorden . Overblijfselen van naamvalsvormen van de/et vinden
we alleen in een zeer beperkte groep versteende verbindingen . De voornaamwoordelijke
aanduiding door zi j/ze `zij' is beperkt tot een zekere categorie van stofnamen, vgl . Ie moe'n
de soep now opeten, ze is now nog lehher hiete `Je moet je soep nu opeten, die is nu nog
lekker heet' . Naar vrouwelijke dieren worth verwezen d .m.v hi j `hij', eerder gebeurde
dat ook naar vrouwelijke personen als mem `moeder' .
5 .2 .4 Syntaxis
Het Stellingwerfs heeft in gewone hoofdzinnen de onderwerp-persoonsvorm-voorwerpvolgorde, en ook in bepaalde bijzinstypen komt de persoonvorm direct na bet onderwerp, vgl .
Hid hadde de baand leh, dat hi jhwam wat laeter `hij had een lekke band, zodat hij wat

later kwam'

Hi 'j is verhuusd, dat die3i_ej' niet weer `hij is verhuisd, die zie je dus niet weer'
Hi 'j zee, hi'j hadde d'r gien bericht van had `hij zei dat hij er geen bericht van had gehad'
Ze gong niet henne, omreden hi j was d'r oh `ze ging er niet been, omdat hij er ook was'
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Toch doet zich in de bijzin overwegend de volgorde voor met de persoonsvorm in het
laatste deel van de zin (dus zoals in het Nederlands), vergelijk bijvoorbeeld :
Ih gong oh henne, omreden hi'j d'r oh was `ik grog er ook heen, omdat hij er ook was'
Hi'j zee dat hi j d'r gien bericht van had hadde `hij zei dat hij er geen bericht van had

gehad'

Daarnaast zijn er nog bijzinnen die worden ingeluid door en `en', waarop direct aansluitend de werkwoordsstam of de infinitief volgt, terwijl het subject niet wordt uitgedrukt
en dus alleen als abstract voornaamwoord een rol speelt, vgl .
Ie hun mar beter naor de zoolder gaon en vang(en) die moes

Je kunt maar beter naar de zolder gaan om die muffs to vangen
Ie hun nog best wat blieven en gao(n) strahhies mit J.

Je kunt nog best wat blijven en straks met J . meegaan'
In de cluster van twee werkwoorden volgt Stellingwerf het `groene' patroon zoals dat ook
bekend is uit Drenthe, Noordwest-Overijssel, Groningen en het Friese Friesland, vgl .
Hi j het niet warhenhund, met `groene volgorde', vs . Ned . `Hij heeft niet kunnen werken'
(met `rode volgorde' (zie ook hoofdstuk 4 .2 . en 53) . Ook in clusters van drie en vier
werkwoorden is in het Stellingwerfs de volgorde in de meeste gevallen `groen' :
. . . omdaj' dat niet doen mocht hadden `omdat je dat niet had mogen doen'
. . . omdat hi j mi j de hond slaon zien hund had `omdat hij mij de hond had kunnen zien
slaan'
Anders dan in het Nederlands treedt in deze clusters wel het voltooid deelwoord op, niet
de infinitief. Twee deelwoorden hebben we in het Stellingwerfs zelfs in zinnen als
Zol hi j dat daon hebben hund? `zou hij dat gedaan kunnen hebben?'
Hi j zol dat daon hebben wild `hij zou dat gedaan willen hebben'

Werkwoorden ingeleid door to hebben in afwijking van het patroon van de groene volgorde de neiging rechts van de persoonsvorm to verschijnen, terwijl bij de zogeheten
verba sentiendi (`werkwoorden van gevoel', zoals `horen' en `zien') de rode volgorde niet
verplicht maar wel mogelijk is, vgl .
Hi j het most mid zeten to lezen `hij heeft mast mij zitten lezen

. . . doe 'h him heurde zingen `toen ik hem hoorde zingen'
Ih heb 'm zien fietsen `ik heb hem zien fietsen'

Het voltooid deelwoord blijft echter wel altijd links van het hulpwerkwoord . Die eenheid
kan zowel links als rechts van de infinitief staan bij combinatie met zien, heuren en ook
hebben in geval van `heb lopen' ed . :
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. . . omdat hi j me heardhet zingen/zingen heardhet `omdat hij me heeft horen zingen'
. . . omdat hid me zienhet fietsen/fietsen zien het `omdat hij me heeft zien fietsen'
. . . omdat ih hoenen in et laand lopen had heb/. . . had heb lopen `omdat ik koeien in het land
"gehad heb" lopen'

De werkwoordspatronen van zo'n combinatie van de rode en groene volgorde in bet
Stellingwerfs doen denken aan vergelijkbare mogelijkheden in bet Duits .
Afsluitend nog een drietal syntactische bijzonderheden :
a . De mogelijkheid van voorplaatsing van voorzetselconstituenten waarbij bet voorzetsel
achterblijft en waarbij sours verdubbeling van bet voorzetsel optreedt :
Die meenshen verneem ie niet vale van `van die mensen merk je niet veel'
Van zohhe dingen hool ih niet van `ik houd niet van zulke dingen'
b . De volgende alternanten in de tegenwoordige tijd : moe'n-moeten, hun-hunnen, bin-binnen en wo'n-wodden (de pluralia en de 2de pers . enkelvoud van moeten `moeten', hunnen
`kunnen', binnen `zijn' en wodden `worden') en meer plaatselijk ook wel lao'n-laoten (id .
van laoten `laten') zijn gebonden aan bet linkerdeel van de hoofdzin resp . bet eind van
de bijzin (vgl . ook Bloemhoff 1994) . Men zegt dus bijvoorbeeld Wemoe'n naor huus `we
moeten naar huffs' naast . . . omdat we naor huus moeten, Ze hn et mar beter niet zeggen `ze
kunnen bet maar beter niet zeggen' naast . . . dat ze et mar beter niet zeggen hunnen, We
bin d'r to oold veur naast . . . omdat we d'r to oold veur binnen en Ie wo'n d'r gauw misselih
van je wordt er gauw misselijk van' c .q . je wordt bet snel beu' naast . . .omdaj' d'rgauw
misselih van wodden .

De linker positie in de zin, d .wz . de positie die met vraagwoorden, voegwoorden ed .
gevuld kan zijn, bevat in bet Stellingwerfs vaak meerdere van zulke woorden tegelijk,
vgl .
Hi j wol niet vertellen waoromme(as) hi j votgong `hij wilde niet vertellen waarom hij wegging'
Hi j zee niet waor(as) hi j hear zien hadde `hij zei niet waar hij haar had gezien'
Wie (as) mid zicht . . . `wie mij ziet . . .'
Hid daenht an et huus daor (as) (of : waor(cu)) hid geboren is `hij denkt aan bet huffs waar
hij geboren is'
Hi 'j daenht an et maegien dat (as) hid vroeger bend het `hij denkt aan bet meisje dat hij
vroeger gekend heeft' .
C.
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5 .3
Drenthe
Henh Bloemhoff, Geert Kochs (t) en Hermann Niebaum

Dit hoofdstuk over Drenthe had geschreven zullen worden door dr. Geert Hendrik Kocks,
hoofdsamensteller van het Woordenboeh der Drentse Dialecten (WDD) en groot kenner van
bet Drents, vooral op bet gebied van de woordenschat en de historische klankleer . Het
heeft helaas niet zo mogen zijn, want in 2003, ver voordat dit handboek zijn voltooiing naderde, kwam Kocks to overlijden . Wel vervaardigde hij nog een eerste opzet voor
zijn bijdrage en heeft hij interessante data daarvoor bijeen kunnen brengen, waarvan de
overige auteurs van dit hoofdstuk dankbaar hebben geprofiteerdl . Enkele kaarten die
hierbij afgedrukt zijn danken wij aan bet levenswerk van Kocks : bet WDD (1996-1997)
en aan daaraan gerelateerde publicaties .
5 .3 .1 . Drents en vormen van Drents
Het Drents wordt vaak omschreven als `de in Drenthe gesproken dialecten', waarmee
de autochtone dialecten zijn bedoeld . Evengoed zouden we kunnen zeggen dat Drents
bet Nedersaksisch is dat vanouds in Drenthe wordt gesproken . Het Drents is geleed in
een aantal dialecten, die gebonden zijn aan grote of kleinere regio's . Het WDD deelt
bet Drents overwegend in met benamingen naar windstreken ; bet onderscheidt achtereenvolgens bet Drents van bet zuidoostelijke zandgedeelte (ZOZ), dat van bet zuidoostelijke veengebied (ZOV), dat van bet noordelijk Zuidwest-Drenthe (ZWN), dat van
bet zuidelijke Zuidwest-Drenthe (ZWZ), bet Midden-Drents (MD), bet Noord-Drents
van de Kop van Drenthe (KVD) en bet Veenkoloniaal Drents (VK), vgl . kaart 1 . Deze
`indeling' is primair gebaseerd op de structuur van de taal, dat wil zeggen op essentiele
taalverschillen, maar ten dele ook op `een compromis tussen indrukken en taalkundige
feiten', zo merkt Kocks op naar aanleiding van zijn vaststelling van bet gebied van bet
Midden-Drents . Een beperkt aantal taalkundige verschillen komt hierna nog aan de orde,
waarbij we een verband leggen met de indeling in soorten Drents in bet WDD en daarbij
verwijzen naar enkele taalkaarten .

1 Door deze omstandigheid is dit hoofdstuk wat bet morfologische en sYntactische gedeelte betreft
schatPlichtig aan Sassen 1953 en aan Bloemhoff en NiJ'keuter 2004 .
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Kaart 1 : Hoo dindelingshaart uit het Woordenboeh van de Drentse Dialecten
Een wat andere indeling dan die van bet WDD laat de bekende taalkaart in Daan en
Blok (1977) zien ; zie kaart 2, met een uitsnede van alleen Noord-Nederland . Het zijn
vooral overeenkomsten en verschillen zoals autochtone taalgebruikers die ervaren die
aan deze kaart ten grondslag liggen . De overeenkomsten met naburige vormen van bet
Nedersaksisch over de Drentse provinciegrens maken dat we daar ook iets van merken
in de benamingen die bij deze kaart gelden . De noordelijke en noordoostelijke vormen van bet Drents worden door de overeenkomsten met 'bet Gronings' als een groep
beschouwd en zijn dus aangeduid met `Gronings en Noorddrents' (nr . 26), bet Drents
van ZWN beet Stellingwerfs door de gelijkenis met bet Stellingwerfs in Noordwest-Overijssel (Steenwijkerland) en dat in bet eigenlijke Stellingwerf, in Zuidoost-Friesland dus
(nr. 22), bet Drents van een groot gebied in bet zuiden beet Zuiddrents (nr . 23), en dat
van het midden beet Middendrents (24) . De sprekers waren zich door de eeuwen been
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Kaart 2: Het noordeli1'k dee! van de taalkaart van J . Daan en
Dl? Blok

GRONINGBN
r

I

i

I
I

•

\__.-

Row
1
Eel~

pei
Rod
Ste
/Ben
,

,1

~

11

'

S

i

Wat

.
Boa
f
e
/ mi
ij a

waoter

Nija Wav
~
Uf

Ni
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bewust van onderlinge taalverschillen, zodanig dat er in het verleden flunk wat spotzinnetjes ontstonden . Als iemand uit bet Zuidoost-Drentse Barger Oosterveld (ZOV) zegt :
In Slien, door tint ze gemien, door gooit ze je met een stien tegen het bier `in Sleen daar zijn
ze gemeen, daar gooien ze je met een steen tegen het been', dan noemt hij daarmee een
aantal kenmerken van bet Sleens (ZOZ) die duidelijk van zijn eigen taalgebruik afwijken .
Dat zijn de Sleense ie in gemien, stien en bien tegenover de Barger Oosterveldse ei in de
overeenkomstige woorden, bet gebruik van tint `zijn' tegenover bunt en je jij' tegenover
die . Van bet noordelijk deel van Zuidwest-Drenthe, dus in ZWN, wordt gezegd dat daar
het waeter tegen de glaezen hlaetert, dat het zo daevert . Dit spotzinnetje, en varianten ervan,
wordt ook in bet algemeen gebruikt om bet Stellingwerfs to karakteriseren . Bij de Drenten die dat zinnetje gebruiken zal het water tegen de glazen hlatern of het waoter tegen de
glaozen hlaotern (zie ook kaart 3) .
53 .2 . Klinkers

De klinkers in Drenthe zijn voor bet merendeel overal gelijk, d .w z . dat in dezelfde woorden zich ongeveer gelijke klinkers voordoen, maar ze kunnen ook van elkaar afwijken,
in die zin dat er in diezelfde woorden ook een andere klinker gebruikt kan worden, die
ook in de `klinkervoorraad' van bet Drents optreedt . De Drentse klinkers zijn of to lezen
in tabel 1, dat wil zeggen de klinkers zoals ze bekend zijn uit bet Drentse Sleen . Sleen
is de plaats waarvan bet Drents vanouds wel wordt opgevat als bet `echtste' Drents ; we
zouden misschien kunnen zeggen dat bet als `prototypisch Drents' wordt beleefd . Voor
bet WDD is bij de afvraging van materiaal dan ook Sleen als centrale plaats genomen .
Daar werd bet meest en bet intensiefst geinterviewd, ook om adequate vragen to kunnen
formuleren voor de schriftelijke enquete die aan bet woordenboek ten grondslag ligt .
`voor'

`niet rond'

`rond'

z- ie i `ziJ',
Slien is `Sleen'

buns Y `zak van
kledin stuk'

wit i 'wit'
st rele n is `stre1en'

zeun Y : `zoon'

Pet
- e Pet
e : `denken'

`achter'

`hoogtograad' `niet rond'
4

broen
- u `bruin'
doen u : `doen'

ruven Y`Proeven'
p-

deenken
-

un r'zon

3

`rond'

bedde a 'bed'

boh o `bok'

-~ o : `oog'
00

zof
- foe] ziet

soh
- a sok
slaopen a : `slaPen'

reuren oe : `roeren'
1

man a ' man '
aal a : `al'

Tabel 1 . De klinkers in het Drents van Sleen

Links tegenover rechts in tabel 1 staan de woorden waarvan de eerste klinker wordt
uitgesproken met bet tonglichaam meer naar voren respectievelijk meer naar achteren .
De cijfers 1-4 benoemen de verschillende hoogtestanden van de tong . Met lipronding
worden uitgesproken uu, uu :, u, eu, eu en o (zie de kolom `rond' links van bet midden)
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en alle achterklinkers, behalve a, as en ook [a] . De meeste klinkers kunnen kort en lang
worden uitgesproken ; de lange variant is in de fonetische weergave van tabel 1 met een
dubbele punt aangegeven . De lange klinkers zijn alle monoftongisch, op de nuanceringen
na die hierna worden gegeven . Zoals uit de woordvoorbeelden blijkt, wordt bet verschil
tussen korte en lange ie, uu en oe niet in de gestandaardiseerde en door de provincie
Drenthe geautoriseerde spelling van bet Drents tot uitdrukking gebracht, wat ook geldt
voor bet verschil tussen beide korte o's . De Sleense ee in strelen `strelen', de eu in zeun`
zoon' en de oo in hoog `hoog' zijn duidelijke `eenklanken' . De o is een heldere u-klank,
een graad opener dan de u van `put' en van Sleens zun `zon', terwijl de lange variant van
de o in de Drentse schrijftaal als ~u wordt weergegeven .
De klinkers mogen dan grotendeels overal gelijk zijn, door verschillend gebruik ervan
in dezelfde woorden (als bet gevolg van historisch bepaalde klankprocessen) ontstonden
klankstructurele `dialectverschillen' . Met name bet gebied ZOZ onderscheidt zich van
MD doordat daar waoter wordt gezegd, zij bet niet in bet gebied van Beilen, Hijken,
Hooghalen en Zwiggelte e .o ., waar net als in ZOZ water wordt gezegd ; zie kaart 3 . Ook
worden in MD, maar toch weer niet in Beilen, Hooghalen, Hijken en Zwiggelte e .o . lange,
nogal gesloten diftongen gebezigd ; zie par. 5 .3 .3 hierover, ook wat bet gevolg voor de
dialectindeling betreft . Kocks rekent de bijzondere omgeving van Beilen enz . tot 'bet
noorden' . De ie in woorden als hiend `kind', wiend `wind' tegenover elders in Drenthe hind,
wind (zie kaart 3), de (gesloten) o in brogge `brag', zoh `zulk' en klankverwante woorden
tegenover brug(ge), zuh enz . maken dat bet gebied van Beilen e .o . niet tot bet zuidwesten
gerekend kan worden . Voor een opsomming van de belangrijkste verschillen tussen Zuidwest-Drenthe en overig Drenthe zie overigens Sassen 1953 . In Zuidwest-Drenthe is bet
vooral de `Stellingwerfse' ae in waeter, hlaetern `water, klateren' enz . die bet onderscheid
bepaalt tussen ZWN en ZWZ, dat net als ZOZ water, hlatern kent (zie weer kaart 3), en
zo is er natuurlijk meer . Maar wel hebben we nu eigenlijk in kort bestek weergegeven
waarop een belangrijk deel van de Drentse dialectindeling, vgl . kaart 1, gebaseerd is . In
par. 5 .33 wordt verder uitgelegd hoe de gebieden KVD, ZOV en VK to verantwoorden
zijn, maar bier kan al wel worden genoemd dat VK zich onderscheidt van ZOV en ZOZ
door de `ronde klinker' in gustern `gisteren', dat elders, net als in bet Nederlands, de i
heeft . Ook zullen we in par. 5 .3 .3 laten zien hoe we bet gebied van Beilen e .o . of kunnen zetten tegenover ZOZ m .b .t . de diftongering, maar nu al kan opgemerkt worden
dat ZOZ zich ook nog op andere wijze onderscheidt van Hijken, Beilen enz . Zo zien we
dat bet woord dare met de karakteristieke a aan ZOZ is gebonden (vgl . kaart 1, zie ook
kaart 4 in bet WDD), de omgeving van Hijken enz . kent daarentegen dorp . In afwijking
van kaart 1 worden de varieteiten van Hijken, Beilen enz in IJken 1989 als `Drents van
Beilen e .o .' aangegeven .
De woordvoorbeelden die in tabel 1 gebruikt zijn, zijn gekozen op grond van bun herkenbaarheid `vanuit bet Nederlands' . Kennisneming van bet WDD leert dat dat bepaald
niet betekent dat bet Drents in woordvoorraad zo ongeveer gelijk is aan bet Nederlands,
integendeel . Ook wordt bij raadpleging van bet WDD al gauw duidelijk dat er niet
alleen geografisch bepaalde tegenstellingen zijn wat de klanken betreft, maar ook met
betrekking tot hele woorden . Een woord als stork (en klankvarianten) `ooievaar' bijv is
gebonden aan bet zuidwesten .
Ook wat de klinkers betreft is er toch nog meer aan de hand : de sjwa ([a]) bijvoorbeeld
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komt op andere plaatsen in woorden voor dan men zou denken vanuit bet Nederlands .
We vinden hem als reductievocaal bij hie/hij `hij' in bijv . Die 'e zo goed hent . . . `die hij zo
goed kent', en, ook nu anders dan in bet Nederlands, in eindpositie in hoeze `kies' en
doeve `duff' . Drenthe kent een opvallend verschil tussen gebieden die in zulke woorden
de slot-e inmiddels kwijt zijn geraakt en gebieden die de slot-e nog hebben bewaard . Het
zuidwesten heeft die -e nog en ook de oostelijke rand van Drenthe, want in die beide
gebieden zegt men bijvoorbeeld tahhe `tak' en hlohhe `klok', maar elders is bet gewoon
tah ed . , vgl . kaart 4 . Toch is dit beeld to veralgemeniserend, omdat in de gebieden waar
die slot-e niet meer lijkt op to treden, hij dat steeds of sours toch wel doet na een b of d .
Zo kent heel Drenthe de vormen tobbe `tobbe', ribbe `rib' en hrubbe of hribbe `kribbe', al
komt in Midden-Drenthe naast ribbe ook rib, en naast hrubbe ook hrub voor . Vodde `vod'
komt overal wel voor, maar toch treft men vod in bet middengedeelte van Drenthe aan .
Kidde voor hed `bepaald klein paard' komt weer in heel Drenthe voor . Ook de g, v en z
hebben een sterk conserverende invloed op de slot-e, zo blijkt uit bet WDD . Zo komt
naast doef `duff' (KVD, ZOZ, MD) ook doeve voor (overal, behalve in KVD), en naast mug
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`mug' (noordelijk) ook mugge, dus met een slot-e . Dat de -e vooral na -b, -d bewaard is, is
overigens niet zo verwonderlijk . Ook van Drentse (en Stellingwerfse) verkleinwoorden
is bekend dat daarin een -e bewaard blijft na b, d, in bijv ribbegien, voddegien ` ribbetje',
`vodje' . Dat gebeurt niet na bijvoorbeeld p of h, vgl . happe - happien `kap-kapje', tahhe
- tahhien `tak-takje' .
De sjwa treedt daarentegen in onbeklemtoonde lettergrepen op -n joist niet op, dus in
bijv lopen `lopen', warhen `werken' en bidden `bidden' : de n is er lettergreepdragend en
assimileert zelfs tot (m] in lopen en tot [tj] in warhen, zoals bijna overal in bet Nedersaksisch . Het verschijnsel geldt niet alleen voor werkwoorden maar voor alle woorden
met de al gedemonstreerde `zwakke lettergreep', vgl . doppen ([dopm]) `doppen', deken
([di :kt~]) `deken' .
533 Karakteristieke tweeklanken en de klinker ao : een Drentse breuklijn
Bij o .m . water, waoter en waeter zagen we verschillen optreden door bet verschillend
gebruik van klinkers uit in wezen dezelfde klinkervoorraad (zoals die in tabel 1 to zien
is) . Sommige vormen van bet Drents onderscheiden zich toch door bet zich voordoen
van klanken die van die klinkervoorraad afwijken . In dit geval gaat bet om bijzondere
tweeklanken (diftongen), die in de plaats komen van eenklanken (monoftongen) . Die
speciale tweeklanken doen zich niet voor in Sleen en elders in Zuid-Drenthe, maar wel
in MD . In bet Drents aldaar, d .wz . noordelijk van de lijn Assen - Borger en met inbegrip
van Rolde, hoort men in funk wat plaatsen voor sommige lange ie's in ZOZ en ZW een eei,
voor sommige uu's in ZOZ en ZW een eui, en voor sommige oe's een oou . Het gaat bier om
zogeheten lange tweeklanken, waarvan bet eerste stuk met een geringere mondopening
wordt uitgesproken dan men bij tweeklanken meestal gewend is . Woordvoorbeelden zijn
breeif `brief', greuin `groen' en boouh `boek' . Zuidelijker gebruikt men lange ie's, lange uu's
en vaak ook lange oe's in dit snort woorden, d .wz . in ZOZ en ZW, of (monoftongische of
heel licht diftongische) ee's, eu's en no's, in MD zuidelijk van de lijn Assen - Borger . Het
gaat bier om bet vermoedelijke voorstadium van zowel eei, eui, oou, dat ook bet voorstadium moet zijn van de lange ie, uu en oe in ZOZ en ZW
Beilen, Hijken e .o . kennen dus nog bet voorstadium ee, eu, oo, wat mede de reden kan
vormen om die regio van ZOZ of to grenzen (zie ook par . 5 .3 .2) . In enkele zuidelijke
dorpen van KVD doen eei, eui, oou zich ook nog voor, maar daarnaast worden daar, zoals
verder naar bet noorden de nog tamelijk gesloten diftongen `wijder' ; ze worden uitgesproken met een grotere mondopening, en bet `lange karakter' van de gesloten diftongen
bestaat dan niet . Men hoort breif en, noordelijker nog, braif; zo ook is greuin er groin en
boouh klinkt als bouh . De verbreiding van de opener diftongen dan eei enz . zorgt, samen
met nog weer andere verschijnselen, voor de afgrenzing tussen KVD en MD . Verder zijn
de meer open diftongen ook onderscheidend tussen VK en ZOZ, en tussen ZOV en ZOZ .
Het gebied II op kaart S laat de grootste verbreiding zien van de gesloten diftongen eei,
eui, oou en aansluitend zuidelijk, zelfs in Diever en omgeving, vinden we dus ee, eu, oo .
We zien dat dit gebied II voor Kocks niet bepalend is geweest voor zijn indeling, vergelijk
gebied II op kaart 5 met de gebieden ZWN, ZWZ, MD en KVD van kaart 1 . Diever bijvoorbeeld valt bij hem onder ZWN, en Norg onder KVD, hoewel zich in bet Drents van
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elli'n omgeven g ebied II kept z
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in bi'v breef `brie, ' greun `g roen' en book `boek' ; in de buurt van Assen en noordeli'ker
doen z e zich al ss
~
Sesloten di tongen voor Kocks 1969b) .

Norg gesloten diftongen voordoen . Niettemin is gebied II in historische zin belangrijk :
ons inziens zien we er het voorstadium van zowel ie, uu, oe elders in het zuiden als ook
van ei/ai, ui, ou in de gebieden met die wijdere diftongen . Kocks (1969b) merkt op dat we
towel met toenemende c .q . afnemende diftongering to maken zouden kunnen hebben .
Omdat we de stadia met verdere, dus toenemende diftongering onder meer in KVD zien,
en daar en in Groningen alleen maar verwijding waarnemen (ook vergeleken met oudere
teksten en opnamen, tie bijv. Niebaum 1995), lijkt ons een afnemende diftongering minder voor de hand to liggen . In dat geval zouden ook diftongen in andere woorden (zoals
in blauw, mai `mij') afnemende diftongering moeten laten zien, en dat doen ze niet .
Of er een oorzakelijk verband met de genoemde diftongering is zal nader onderzoek misschien kunnen laten zien, maar opvallend is in elk geval wel, ook in relatie met het idee
van `toenemende diftongering', dat de `gewone' ee's, oo's en eu's die in Zuid-Drenthe duidelijk eenklanken zijn (en dus niet ie, uu en oe), naar het noorden toe op de Nederlandse
en Groningse ee's, oo's en eu's gaan lijken, dus een licht tweeklank-karakter krijgen .
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De sterke of minder sterke diftongische aard van al de genoemde klanken in het midden
en noorden van Drenthe en ook in ZOV maakt dat we dit Drents samen met bet Gronings
`Noordnedersaksisch' zouden kunnen noemen . De overeenkomst van MD en KVD met
bet Gronings wordt nog versterkt doordat de ao in bet midden en noorden de plaats heeft
ingenomen van sommige aa's (vgl . water - waoter), terwijl de ao naar bet noorden toe
ook donkerder kleurt, dus sterker tendeert naar bet Gronings (Sassen 1953) . Natuurlijk
is de ao in het zuiden ook bekend, maar alleen in andere woorden, bijvoorbeeld schaop
`schaap' en jaor jaar' .
In mai `mij' en dai jou' in KVD komt ai voor uit ei [ej], zoals we dat ook zien in de stad
Groningen ; elders in bet Gronings is bet mie en die . In dit geval lijkt bet Noord-Drents
dus `Groningser' dan de Groninger Ommelanden ; dit wijst op sterke beinvloeding door
de stad .
53 .4 De medeklinkers
De medeklinkers b, p, d, t, h, f, v, s, z, ch en g zijn gelijk of ongeveer gelijk aan die in bet
Nederlands . De r is doorgaans de tongpunt-r, en dus niet de brouw-r, de `Engelse r' etc .
Ook de 1 is in bet algemeen gesproken niet anders (maar zie hierna) . De bijzonderheden
van de medeklinkers zitten eerder in de wijze waarop ze gezegd worden aan bet eind
van een woord of lettergreep, in de positie waarin ze voorkomen in een woord of in de
geografische verschillen van bet voorkomen .
De lettergreepdragende neusklanken en hun aanpassingen aan de voorafgaande medeklinkers kwamen bij de klinkers al aan de orde . Die assimilatie gaat ook wel verder, zodat
we voor `leven' zowel leebm als Teem : kunnen horen . Het komt ook vrij veel voor dat men
even `even' niet als eebm zegt maar als eem :, met verdere verkorting ook als eem uitgesproken . Zo ook hoort men ween : `wezen, zijn' in plaats van weezn of weedn . Ook spreekt
men `liggen' [ligrj] wel uit als [lire :] . Evenzo doen de lange m :, n : en ng: zich voor als bet
grondwoord al m, n of ng bevat, zoals bij `bomen' [bo :m :] , `bonen' [bo :n :] en `wangen'
[wad :] . In meerlettergrepige woorden als bewaopenen `bewapenen' hoort men vaak alleen
een kort klinkende m, dus bewaopm, en niet een to verwachten lang aangehouden m: .
Minder bekend is dat niet alleen n, m en ng maar ook de 1 en r in zwak beklemtoonde
lettergrepen geen duidelijke sjwa vooraf laten gaan . Men zegt `lekker' als lehr en `lepel' als
leepl . Heel bijzonder is de uitspraak van woorden als pellen, tellen en zwellen in NoordDrenthe . Pellen wordt daar wel uitgesproken als pedl of pell . De 1 neemt in zulke woorden
de functie van de zwakke lettergreep -en over. Afhankelijk van de plaats zegt men ook
meull (Anloo) of meudl (Zuidlaren) voor `molen', en alleen noordelijker ook gull in plaats
van golden `golden' . Op kaart 3 is bet bijzondere gebied met lettergreepdragende dl, 11
ingetekend . We zien, als we vergelijken met kaart 1, dat dit verschijnsel mede de grens
van KVD lijkt to bepalen . Kocks signaleerde heel incidenteel in een gesprek in Koekange
(ZWZ) 11 in Keull `Keulen' (de plaatsnaam) en de RND (Reeks Nederlandse Dial ectatlassen) vermeldt till `tillen' voor Odoorn . Het betreft bier uitzonderlijke gevallen, maar bet
meest consequent is bet verschijnsel in bet aangegeven noordelijke gebied, naar Kocks
waarnam.
De g-klanken in Drenthe zijn voor een deel bijzonder. Aan bet woordbegin doet zich de
plofklank g niet voor (bekend uit bet leenwoord `goal'), anders dan in bet (oostelijke)
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Stellingwerfs en in bet veel minder verwante Fries . Men zegt in bet Drents een stemhebbende of stemloze `aangehouden g' aan bet begin, geen plofklank dus . Maar midden
in bet woord komt die wel voor, zoals in bigge `big' . Oudere schrijvers spelden deze
plofklank [g] als gh resp . GG, maar de spelling van nu onderscheidt hem niet . Kocks
beschouwde bet gebied ZOZ als een geheel eigen taalgebied, o .m . om de verbreiding
van de woordvariant dare `dorp', die ongeveer met ZOZ op kaart 1 samenvalt . Darp
bestrijkt een gebied op kaart 4 in bet WDD dat met kleine afwijkingen voor bet gebied
van de explosief [g] staat . Laat men van dat gebied op die kaart Wijster weg en neemt
men Geesbrug en Grollo erbij dan heeft men bet verbreidingsgebied van de explosief
[g] tussen twee korte vocalen, dus als in bigge `big' en rogge `rogge' . Bij baggeln ed . doen
ook Gasselte en Rolde mee, aldus Kocks . We merken bier dus nog eens hoe hij ook de
medeklinkers in zijn dialectindeling betrok, net als in geval van lettergreepdragende dl,
11 in woorden als `pellen' etc .z
Vanuit Noord-Drenthe ging een verandering optreden waarbij de plofklank-g in MiddenDrenthe tot `gewone g' wordt of is geworden . Bijzonder is ook bet gebied in MiddenDrenthe waar men ook in eindpositie een stemhebbende plofklank g bezigt of beter :
bezigde, omdat deze uitspraak volgens streekkenners zelden of nooit meer wordt gehoord .
Men hoort/hoorde dus big, rug en meer van zulke woorden met de g van `goal' in slotpositie, zoals ook in bet Engels gebeurt . Nu is bet ook in bet Drents regel dat woorden in
eindpositie geen d, b of de plofklank g hebben, maar t, p of ch [x] . Aan big, rug met een
plofklank kunnen we merken dat dit eerder woorden met een sjwa aan bet eind waren .
Nadat die afgevallen was - eerst nu en dan, later als regel - kon de slot-plofklank g zich
nog een tijdje handhaven, zonder dat hij, net als andere medeklinkers aan bet woordeind,
in die positie stemloos werd, zoals dat ook gebeurt in bijv. Ned . huffs ; de `eigenlijke z'
daarin wordt in slotpositie de stemloze s . Toen in bet Drents de slot-plofklank in big, rug
enz . langzamerhand toch wel stemloos werd, hoorde men ook vaak een h-achtige klank ;
oude spellingen laten dat zien . Die h-achtige klank is voorspelbaar, de h is immers de
stemloze vorm van de plofklank [g] .
Het gedrag van de h in bet Drents is van andere aard . A1 wordt vaak gedacht dat haast
elke Drent de h niet zegt, bet verschijnsel van h-verlies beperkt zich tot delen van Zuidwest-Drenthe en een smalle rand aan de noordoostelijke grens met Groningen . Wanneer
de Drenten die de h niet zeggen gaan twijfelen of dat al of niet moet in meer formele
situaties, proberen ze aan de norm van bet Nederlands to voldoen en zeggen hypercorrect de h in woorden waar die niet in hoort en vergeten hem in allerlei gewone woorden,
nl . die waarin ze hem in bun eigen Drents niet gewend zijn to zeggen . Taalgrapjes zijn
bet gevolg, zoals dat over de conducteur die de halte nabij Haovelte `Havelte' met Aovelte
2

Er ziJjn natuurliJjk veel meer isog lossen die het Drents `indelen' ;~ ze bevestigen de hoofdindelingen
van kaart 1 of 2 of ze verfiJjnen die doordat ze meer gebieden kunnen doen onderscheiden . Kocks
wiJst in dit verband op een verschiJjnsel dat z .i . zowel scherPe als vage regionale togenstellingen heeft
meegebracht, nameliJjk de rekking van korte klanken in gesloten lettergrePen . Het gaat our woorden
waarin het Nederlands een korte klinker heeft . Die rekking is sours beperkt tot Noord-Drenthe ,
waarbiJj het dan behalve rekking van woorden met een a vooral rekking van korte klinkers als e bijv
J
in zeggen en o rogge betreft vgl . ook kaart 5 en 6 in het WDD . Voor interessante isoglossen moet
verder met name gewezen worden op de kaart waaroP Sassen 1953 de zogenoemde `noordeliJ'ke
invloed' samenvatte ook opgenomen in Bloemhoff en NiJjkeuter 2004 .
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aankondigde, zonder h . Toen hij hier op werd aangesproken, zei hij : Die homt d'r in Huffelte wel weer bij (de dorpsnaam echter is Uffelte) . Havelte ligt overigens in een gebied
waar de h inheems is, terwijl Uffelte juist een h-loos eilandje is in Zuidwest-Drenthe, net
als Smilde, vgl . taalkaart 13 in Sassen 1953 (ook in Bloemhoff en Nijkeuter 2004) . In
Ruinen grapt men over mensen uit het h-loze Hoogeveen e .o met : 'h Heb een ontie ehocht,
in 'n ohhie met uj d'r in en 'n ehhie d'r veur "k heb een hondje gekocht in een hokje met
hooi erin en een hekje ervoor' . Ruinen is niet h-loos en sluit daarmee dus bij ZWN aan . 3
Verder moet bier bet bijzondere Noord-Drentse gebruik van de glottisslag (of `klikje')
worden genoemd ; dat komt nog aan de orde bij de verkleinwoorden .
5 .3 .5 Woordvorming
Het meest kenmerkend voor bet Drents zijn de vervoeging van de werkwoorden en een
aantal gevallen van afleiding, met name de verkleinwoordvorming . Verder zijn de regionale verschillen tussen verbindingsklanken in samenstellingen opvallend . Wie zich wil
verdiepen in de klankleer, de morfologie en de syntaxis van bet Drents vindt een rijke
bron in Sassen 1953, die met name bet Drents van Ruinen en omgeving diepgaand heeft
geanalyseerd en beschreven . Dit werk is een basis om verkenningen to maken naar kenmerken van bet andere Drents . Dat is in grammaticaal opzicht, zeker in vergelijking met
bet werk van Sassen, maar fragmentarisch beschreven . Naar kenmerkende soorten van
woordvorming is nauwelijks onderzoek gedaan ; maar zie in elk geval ook bet hoofdstuk
over de klank- en vormleer in dit handboek .
Uerhleinwoorden en meervouden

In de Drentse verkleinwoordvortning zien we veel variatie, net als in bet naburige Nedersaksisch .
Aan de hand van de volgende voorbeelden laten de verschillende gedaantes zich goed
aflezen uit bet Ruinens (ZWZ), naar Sassen 1953 .
sprao - spraogien

mouwe - mouwgien
muui - muuigien
zeie - zeigien
bedde - beddegien
slabbe - slabbegien

`spreeuw - spreeuwtje'
`moues - mouwtje'
`tante - tantetje'
`zeef - zeefje'
`bed - bedje'
`slab - slabje'

De slot-e [a] valt weg, maar na een korte klinker +d of +b, zoals in slabbe en bedde, blijft
hij . Dat is ook zo in de volgende soorten verkleinwoorden, maar evengoed kan de sjwa
([a]) worden ingevoegd, zodat -egien zich alsnog vormt :

3

Meer over Drentse schibbolets - die dus structurele verschillen laten zien - is to vinden in Bloemhoff
2003a .
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bolle - bollegien
stal - stallegien
bar - barregien
harre - harregien
kin - hinnegien
nune - nunegien
ram - rammegien
homme - hommegien

`slier - suertje'
`stal - stalletje'
`bar - barretje'
`kar - karretje'
`kin - kinnetje'
`schelp - schelpje'
`ram - rammetje'
`kom - kommetje'

De grondwoorden bevatten een korte klinker . Toch zijn er ook klinkers die kort klinken
maar in het systeem kennelijk vaak als lange klinker tellen, waardoor de grondwoorden
ermee geen -egien krijgen . Het zijn de ie, uu en oe, in woorden als bide `bijl' met de verkleinwoordvormen bieltien en bielegien, roene `ruin' met als verkleinwoordvorm roentien,
tuun `tuin' met de verkleinwoordvorm tuunrien en doeme `duim' met de verkleinwoordvorm doempien . Het woorddeel -egien treedt niet op bij `tang', `ding', en jonge jongen' : de
grondwoorden hebben jonggien, dinggien en tanggien naast zich . Bij voorafgaande lange
klinker en sjwa zien we -tien optreden in de volgende representatieve voorbeelden :
stale - staalrien
stoel - stoeltien
stien - stientien
hone - haantien
oor - oortje
pare - paartien
schottel - schotteltien
ummer - ummertien

steel - steeltje'
stoel - stoeltje'
`steen - steentje'
`haan - haantje'
`oor - oortje'
`peer - peertje'
`schotel - schoteltje'
`emmer - emmertje'

In woorden als schottel en ummer zal de `eigenlijke e' wel geen rol spelen . Je hoort hem
immers niet, evenmin als in de woorden met n hierna . De l, r en ook de n fungeren als
`lettergreepkern', en vragen kennelijk om -rien .
huhen - huhenrien
wagen - wagentien
balhen - balhentien
hlowen - hlowentien

`kuiken - kuikentje'
`wagen - wagentje'
`balk - balkje'
`kluwen - kluwentje'

De uitspraak ng in huhen, wagen en balhen (men zegt immers huuhng, waagng, balhng) telt
niet als ng, zoals bij `ding' en jonge hierboven, anders zouden vormen als huhengien en
wagengien worden gevormd, en die doen zich niet voor . De uitgang -tien doet zich voor
doordat het `in wezen' om een slot-(e)n gaat . Slotmedeklinkers als t, d in vaort `vaart'
en laand `land' zijn niet nodig om de -tien uitspraak to verkrijgen . Zijn ze er niet, dan
ontstaat evengoed door de lange klinker +n of +r de -lien variant, dus zoals bij pare en
hone . De m na een lange klinker of na een korte klinker + medeklinker zorgt voor een
bijzondere woordvorm :
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raam -- raampien
raampien
raam
baom
baompien
baom -- baompien
narm -- narmpien
narmpien
narm
helm -- helmpien
helmpien
helm
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'raam
raampje'
`raam -- raampje'
'bodem - bodempje'
bodempje'
:bodem
'arm
armpje'
arm -- armpje
'helm
helmpje'
`helm -- helmpje'

-ien op,
op, vgl.:
In overige
gevallen treedt
treedt steeds
In
overige gevallen
steeds -ien
vgl. :
half
half -halfien
-halfien
narve
narfien
narve -- narfien
gliefien
glieve -- gliefien
glieve
roepe
roepe -- roepien
roepien
busse -- bussien
bussien
base
neuze -- neusien
neusien
neuze
haanse
haansien
haanse -- haansien
rad -- radtien
[ratin]
rad
radtien [rutin]
peerd -- peer[t]ien
peer[t]ien
peerd
haohe -- haohien
haohien
haohe
rogge
roggien
rogge -- roggien
wiege -- wiegien
wiegien
wiege
zichte -- zichien
zichien
zichte
arfte -- arfien
arfte
arfien
voeste -- voesien
voesien
voeste

'kalf
`kalf -- kalfje'
kalfje'
'nerf
`nerf -- nerfje'
nerfje'
'reet, spleet
`reet,
spleet -- reetje,
reetje, spleetje'
spleetje'
'rups
rupsje'
`raps - rupsje'
'bus -- busje'
busje'
`bus
'neus -- neusje'
neusje'
`neus
'handschoen -- handschoentje'
handschoentje'
`handschoen
'wiel -- wieletje'
wieletje'
`wiel
'paard
paardje'
paard -- paardje'
'haak -- haakje'
haakje'
`haak
'rug -- ruggetje'
ruggetje'
`rug
'wieg -- wiegje'
wiegje'
`vvieg
'zeef -- zeefje'
zeefje'
`zeef
'erwt -- erwtje'
`erwt
erwtje'
'vuist -- VLl1Sij2'
vuistje'
`VLl1Si

v, de
wordenstemloos
stemloosals
alsin
in bijv
bijv. narfien,
gliefien, neusien
In het
Dev,
De
de zz en
en de
de gg worden
narfien, gliefien,
neusien en
en roggien.
roggien . In
het
geval van
oe in
in het
zijn de
geval
van lange
lange ie,
ie, uu
uu of
of oe
het grondwoord
grondwoord zijn
de tegenhangers
tegenhangers in
in het
hetverkleinwoord
verkleinwoord
en gliefien
gliefien.. De
vchte, arfte
voeste telt
telt kenkort, dus
zoals in
wiegien en
in zichte,
kort,
dus zoals
in bijvoorbeeld
bijvoorbeeld wiegien
De ttin
arfte en
en voeste
kennelijk niet
is
dat
naast
maande
met
de
verkleinwoordvorm
maandtien
nelijk
nietmee.
mee . Bijzonder
Bijzonder is dat naast maande met de verkleinwoordvorm maandrien toch
toch
weidegien als
als verkleinwoord
naast weide
weide voorkomt,
voorkomt, en
en zo
zo ook
ook naoldegien
weidegien
verkleinwoord naast
naoldegien als
alsnevenvorm
nevenvorm
naoldtien
bij
naolde
'naald'.
Wel
heel
bijzonder
zijn
de
vrouwennamen
bij de
van
van naoldrien bij naolde `naald' . Wel heel bijzonder zijn de vrouwennamen Eultien
Eultien bij
de
mansnaamAole
en
Kleusien
bij
de
mansnaam
Klaos.
Zij
laten
namelijk
zeldzame
gevallen
mansnaam Aole en Kleusien bij de mansnaam Klaos . Zij laten namelijk zeldzame gevallen
van umlaut
umlautin
in het
het verkleinwoord
zien..
van
verkleinwoord zien
In
Drenthe
komt
regelmatige
umlaut
hetverkleinwoord
verkleinwoord
alleenvoor
voorinindedezuidelijke
zuidelijke
In Drenthe komt regelmatige umlaut ininhet
alleen
dorpen
Padhuis
en
Schonebeek
en
omgeving.
dorpen Padhuis en Schonebeek en omgeving.
boom `boom'
'boom' heeft
heeft dan
beumpien `boompje'
'boompje' als
als verkleinwoord
Een grondwoord
grondwoordals
als boom
Een
dan beumpien
verkleinwoord naast
naast
tot eu.
de regel
regel dat
dat achzich:: de
zich
de 00
oowordt
worth daarin
daarin door
door umlaut
umlaut tot
eu. Dit
Dit is
iseen
een voorbeeld
voorbeeld van
van de
achterklinkers inindedegrondwoorden
tot voorklinkers
in de
de verkleinwoorden,
verkleinwoorden,vgl
vgl..
terklinkers
grondwoorden tot
voorklinkers worden
worden in
tabell.
De genoemde
genoemde
Drentse
dorpen
sluiten
daarmee
Overijsselenenhet
het naburige
naburige
tabel
l . De
Drentse
dorpen
sluiten
daarmee
aanaan
bijbijOverijssel
Bentheim..
Bentheim
Onderwerpen
verkleinwoorden
hetDrents
Drentsvan
vanSleen
Sleen aan
aan een
een nadere
Onderwerpen
wewe
dede
verkleinwoorden
uituithet
nadere beschoubeschouwing, dan
danvalt
valt op
op dat
dat ze
ze niet
niet zoveel
wing,
zoveel anders
anders zijn
zijn dan
dan in
in Ruinen.
Ruinen .De
Devolgende
volgendewoordparen
woordparen
illustreren
illustreren dat:
dat :
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la - lagien
man - mannegien
vul - vullegien
hoes - hoesien
roam - raampien
breur - breurtien

`la - laatje'
`man - mannetje'
`veulen - veulentje'
`huffs - huisje'
`raam - raampje'
`broer - broertje'

Dat het Ruinens huusien heeft in plaats van Sleens hoesien illustreert natuurlijk Been verschil wat de verkleinwoordvorming betreft . Het grondwoord in het Ruinens is immers
huus en niet hoes, zoals in het Sleens . Toch zijn er wel degelijk structurele verschillen to
vinden . Het Sleens laat dat bijv zien in bet woordpaar wicht - wichtien `meisje' ; het bewaart
de t dus in bet verkleinwoord, wat bet Ruinens niet doet . Maar er is veel meer regionaal
bepaalde variatie in de verkleinwoordvorming . Gaan we een stuk noordelijker en kijken
we bijv naar bet Drents van Rolde, dan zien we wel een vergelijkbaar beeld, maar de
slot-n van de verkleinuitgang -ien doet zich bier niet voor . Deze ontbreekt in de Kop van
Drenthe en in de Veenkolonien, aldus Kocks . Dat is vanouds al zo in noordelijke streken
van Drenthe, in sommige dorpen in bet zuiden ook, en bij jongeren in zuidelijke dorpen
met -ien komt de slot-n in bet verkleinwoord ook zwakker to staan .
In nog noordelijker gebied, namelijk in Peize, dus niet meer zo ver van de stad Groningen,
vallen de overeenkomsten met Rolde op, maar bij dehen `deken' hoort plotseling dehenie,
dus zonder t, en niet dehenrie, zoals in Rolde . We zitten dan ook al funk noordelijk, en uit
dat gebied is de wegval van de t bekend in bepaalde gevallen van bet verkleinwoord . Dat
gebeurt niet steeds ; zo kent Peize weer wel haortie `haartje' en hondrie `hondje' . Veel afwijkender is bet nabij gesproken Drents van Roden . Dat was de Drenthe-kenner Jan Naarding
in de jaren dertig van de vorige eeuw al opgevallen . In de gewone omstandigheden zag hij
in bet Rodens -gie, -ie of -egie optreden. Na een lange klinker + m volgde bie, niet pie, zoals
we zouden verwachten . En na een lange klinker + l, r en na woorden op it, rt, rd volgde
-die, niet -tie . Na een `ingeslikte' -en zoals in dehen `deken' komt -ie, zoals in Peize . Maar
bij woorden als `paadje', `boontje', `hondje' en jaartje' gebeurt jets bijzonders . De medeklinkers voor de verkleiningsuitgang vallen weg, zodat zich vormen voordoen als pa'ie,
boo'ie, ho'ie en jao'ie . Dat zijn vormen met op de plaats van de apostrof een stemband-klik,
ook glottisslag geheten . Dit verschijnsel treedt op bij een grondwoord op d, t, met lange
klinker plus n, nd, nt en bij veel woorden met lange klinker plus r, rd en rt .
Een bijzondere geografische tegenstelling doet zich voor bij bepaalde onbeklemtoonde
lettergrepen . Noordelijk en oostelijk van ongeveer de lijn Assen - Coevorden komt men
bij woorden als bessem `bezem' en helm `helm' de verkleinwoordvormen bessemtie(n)
`bezempje' en helmtie(n) `helmpje' tegen, in plaats van of naast bessempie(n) en helmpie(n) .
Die tegenstelling is vooral bijzonder, omdat grondwoorden van het type boom in beide
gebieden -pien opleveren in bet verkleinwoord, zoals dus in boompie(n) . Vermoedelijk
kregen woorden als boom, raam enz . heel Lang geleden -tien bij zich, zoals dat nu nog
bekend is in bet Overijsselse Vriezenveen, en eerder uit bet Stellingwerfse Appelscha . Het
type bessemtie(n) moet, als dat vermoeden juist is, een oude situatie bewaren, die westelijk
en zuidelijk van de genoemde lijn inmiddels verdwenen is (zie de kaart in Bloemhoff
1991, ook in Bloemhoff en Nijkeuter 2004) .
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Noordenveld

Noordenveld, mien olle hand van mai,
Noordenveld, ik hol zo vein van dai,
Met then bossen en then essen, waor de rogge Bruit,
Met then mooie olle wallen, waor de bekketrekker bluit,
Noordenveld, hand van mai,
Noordenveld, mien hand, ik hol zo vein van dai!
Noordenveld, mien olle hand van mai,
Noordenveld, ik hol zo veul van dai,
Met dien deipies, die vol kronkels deur het gruine graslaand gaon,
Met lien torens die verscholen tusken huge eiken staon,
Noordenveld, hand van mai,
Noordenveld, mien hand ik hol zo veul van dai!
(Drents uit KVD ; van de LP `Noordenveld')

Jan Naarding : Harfst
Dc zommer zoort
En de zun is ziek
Het trekt al kaold ;
En d'aole iek
Booit zien bunker an
Van broen en rood
In dat henneklied
Wacht zien blad op de dood .
Zien naober, de poppel
Dot 't in 't klaore gold;
As de braom in meidagen
l3luit zien holt .
En 't vuur van de buuk
Vlamt in oes hof.
Zo wacht alles in glorie
De winter of.
(Drents van Sleen ; uit : Nijkeuter 2006)
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Johan Ridding : Laeste clagen
Gien reisplan, glen oethoezegheid .
De stoten van de storm verklunken.
De allerlaeste boezegheid
is in de schemernust verdrunken .
Het jaor komp hichtend op zien plans .
De laeste dagen, under dampen,
raakt wat an 't dolen en moet haost
nog bijlocht worden deur de lampen .
't Is kaold - maor warmte, aold en vies,
hg in dit allerlaeste gaoren
Het jaor dommelt in schaopegries
en krig de rust van vrbgger jaaren .
(Drents van Hooghalen ; uit : Nijkeuter 2006)

Midden- en Noord-Drenthe kennen nog anderssoortige variatie in de verkleinwoorden .
Zo komen uit Anderen en Anloo de vormen meulenie `molentje' en levenie `leventje' . Het
zuidelijker Borger heeft meulenie `molentje', maar bet naburige Buinen meulentien . Het
nabij gelegen Drouwen geeft weer levenie . Het noordelijke Eelde geeft bij -(e)m verkleinvormen met -nie: bessumnie, helmnie en leemnie . Het westelijk Noord-Drentse Een en Norg
geven bessemie, blossemie, helmie en levenie, evenals bet noordelijke Roderwolde . Ook uit
andere Midden-Drentse plaatsen zoals Eext, Ekehaar, Rolde, Gasselte en Grollo zijn zulk
snort verkleinwoorden bekend, -ie-vormen dus of vormen met -nie . Ook komen vormen
voor met -die, zoals in bet Noord-Drentse Eexterveen, Peize en bet midden-oostelijke
Exloo, die bessemdie `bezempje' en leemdie `leventje' kennen. Extra ontwikkelingen laten
Roderwolde en Zuidlaren zien met meullie, Anderen en Een met meulenlie en Anderen
met zelfs bommelie `bommetje' .
En zo valt nog veel meer over de Drentse verkleinwoorden to zeggen, zoals over de
-he(n) en -tje-vormen Tangs de oostelijke randen (VK, ZOV) . In bet `Eemslandse' deel
van Zuidoost-Drenthe treft men nog -hen met umlaut aan, zoals in hundhen `hondje' . Een
diepgaand onderzoek naar de Drentse verkleinwoordvorming zou de inzichten in bet
Drents beslist verrijken en daarmee bijdragen aan een beter begrip van de historische
samenhang in de Drentse klankstructuren .
Over de meervouden in bet Drents kunnen we kort zijn . Kocks oordeelt dat verschillen
in meervoudsvorming nauwelijks opvallen . Algemeen is de vortning van meervouden
op -en bij woorden van bet type boom, hond, vgl . bomen, honden en op -s bij woorden
van bet type hihher, lepel, vgl . hihhers, lepels . Meervouden van verkleinwoorden gaan uit
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op -ies, vgl . hatties `katjes', en woorden van het type rehening krijgen, anders dan in
Nederlands, geen -en maar -s, vgl . rehening - rehenings . Meervouden van het type
`eieren', laomer `lammeren' bewaren nog het enkelvoudig meervoud met het oude
en zijn over het algemeen nog niet vervangen door stapelmeervouden zoals ei + er
ei + er + en .

het

Bier
-er,
+ s,

Werhwoorden

Ook bij de werkwoorden in Drenthe is er de nodige variatie . Laten we eerst kijken naar
het systeem in Zuidwest-Drenthe, dat al vroeg uitvoerig werd beschreven door Sassen .
Eerst zijn de rijtjes van een zwak, dus regelmatig werkwoord opgesomd, daarna die van
een sterk werkwoord en die van een onregelmatig zwak werkwoord .
het zwakke werkwoord : warhen `werken'
tegenwoordige tijd

verleden tijd

ih warhe/warh ih
ie warht/warh ie
hij, zij, het warht/warht hij, zij, het
wij warht/warh(e) wij
ie warht/warh ie

ih warhte/warht(e) ih
ie warhten/warht(e) ie
hij, zij, het warhte/warhte hij, zij, het
wij warhten/warhte wij

zij warht/warht zij

ie warhtenlwarht(e) ie
zij warhten/warhten zij

het sterke werkwoord : hiehen `kijken'
ih hiehe/hieh ih
ie hieht/hieh ie
hij, zij, het hih/hih hij, zij, het
wij hieht/hieh(e) wij
ie hieht/hieh ie
zij hieht/hieht zij

ih hehe/heeh ih
ie hehen/heeh ie
hij, zij, het heeh/heeh hij, zij, het
wij hehen/hehe wij, heeh wij
ie hehen/heeh ie
zij hehen/hehen zij

het onregelmatig werkwoord : duren `durven'
ih dure/duur 'h, duu'h

ih dusse/dus 'h

ie duurt/duur ie, duuj
zij duurt/duurt zij

ie dussen/dus ie
zij dussen/dussen ze

ie duurt/duuj, duur ie
hij, zij, het duurt/duurt e, zij, het
wij duurtldure wij, duuw

ie dussen/dus ie
hij, zij, het dus/dus e, zij, het
wij dussen/dusse wij

De vervoeging van de Drentse werkwoorden van Ruinen en omgeving gaat zo to zien
niet bepaald volgens een heel eenvoudig systeem, waarbij we nog moeten opmerken dat
er met duren nog maar een echt onregelmatig werkwoord gedemonstreerd is, terwijl het
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er veel meer zijn . Bij inversie-vormen zijn er nog meer overgangsklanken dan zich hier
al laten aflezen, zoals bij `snijden', in het Ruinens snien : snee-r- ih `sneed ik', snee-r-e wij
`sneden wij' . Het zijn er to veel om hier allemaal to verantwoorden en we moeten dus
volstaan met een verwijzing naar Sassen 1953 voor wat het gebied van Ruinen en omgeving betreft (ZWZ) . Dat geldt ook voor de vocaalwisseling bij de sterke en onregelmatige
werkwoorden . We laten bier met voorbeelden zien hoe die klinkerwisseling (ablaut) zich
in de hoofdklassen van de sterke werkwoorden voordoet
1 . hiehen - heeh - hehen - ehehen `kijken - keek - keken - gekeken'
2a . vliegen - vleug - vleugen - evleugen `vliegen - vloog - vlogen - gevlogen'
2b . hroepen - hreup - hreupen - ehreupen `kruipen - kroop - kropen - gekropen'
3a . drinhen - drunk - drunken - edrunhen `drinken - dronk - dronken - gedronken'
3b . trehhen - troh - trohhen - etrohhen `trekken - trok - trokken - getrokken'
4 . stihhen - stah - stahen - esteuhen `steken - stak - staken - gestoken'
5 . eten - at - aten - e-ten `eten - at - aten - gegeten'
6 . slaon - sleut - sl~uden/sleun - eslagen `slaan - sloeg - sloegen - geslagen'
7 . wassen - wos - wossen - ewastlewassen/ewossen `wassen, reinigen - waste - wasten gewassen'
Ook in de tegenwoordige tijd kent bet Drents klinkerwisselingen, en ook daarmee onderscheidt bet zich van bet Nederlands . Het Ruinens heeft in de derde persoon tegenwoordige tijd enkelvoud wisselingen zoals hieronder to vinden zijn :
blieven `blijven'
vliegen `vliegen'
hroepen`kruipen'
lezen `lezen'
laoten `laten

hij, zij, het blif

hij, zij, het vlog

hij, zij, het hrup
hij, zij, het les
hij, zij, het lat

Als de gedemonstreerde klinkerwisseling zich voordoet, dan verdwijnt de uitgang van de
derde persoon enkelvoud -t die in regelmatige gevallen wel optreedt, zoals in hij warht
`hij werkt' .
Voor de rest van Drenthe hebben we geen met Sassen 1953 to vergelijken beschrijvingen .
Maar er wordt wel meer en meer in kaart gebracht in de verschillende cursusboeken voor
de cursussen Drents, en ook in de recente taalgids Drenthe (Darwinkel, Germs en Slot
2005) vinden we vervoegingsrijtjes voor een aantal andere plaatsen dan voor Ruinen en
omgeving . Ook bevat bet fichemateriaal voor bet WDD van veel werkwoorden de complete vervoeging . Het wordt bewaard in bet Drents Archief in Assen . Het bevat verder
veel gegevens die niet zijn opgenomen in bet WDD, hoe uitgebreid dat woordenboek
ook is .
Het Centraal-Drentse Sleen wijkt funk of van bet Zuidwest-Drentse Ruinens . Wel vinden
we gelijksoortige klinkerwisselingen in de tegenwoordige tijd, zoals bij bieden `bieden'hie bodt, bieten `bijten'- hie bit/bet, dragen ` dragen'- hie/zie, het drag en bij veel andere werkwoorden . Hier vinden we ook in de tweede persoon enkelvoud van de tegenwoordige
tijd klinkerwisselingen, namelijk als gebruik gemaakt wordt van bet persoonlijk voor-
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naamwoord do jij', in combinatie met de uitgang -s . Wordt ij = jij' gebruikt, dan treedt
geen klinkerwisseling op en niet de uitgang -s, maar -t, zoals dat ook in bet Ruinens bet
geval is bij ie jij' . Vergelijk :

bieten `bijten'

geven `geven'
dragen `dragen'
slaopen `slapen'

do bits/ij biet

do gefs/ij geeft
do drags/ij draagt
do

slaps/ij slaopt

Bij ih treedt geen -e op in de tegenwoordige en verleden tijd . Maar in de meervoudsvormen (wij, jullie, zij) vinden we net als in Ruinen en omgeving een uitgang t, zoals
bijvoorbeeld in wij/ij/zij draagt `wij/jullie/zij dragen' . In bet voltooid deelwoord treedt
geen voorvoegsel -e op, zoals in Ruinen en omgeving, vergelijk do hes had jij hebt gehad',
ih heb geven `ik heb gegeven' . Bij de klinkerwisselingen in de verleden tijd zien we als
afwijkend bijvoorbeeld do druugs jij droeg' in Sleen tegenover Ruinens ie dreugen en ih
sleupe in Sleen tegenover ih sleep in Ruinen.
Ook in noordelijker streken krijgt bet voltooid deelwoord geen voorvoegsel . Anders dan
do hes had in Sleen zegt men in Rolde (MD) je hebt had le hebt gehad' . Je hebt (tegenwoordige tijd) enje hadden (verleden tijd) zijn bier opvallend door bet optreden van je jij' . Ook
in Rolde treffen we klinkerwisselingen in de tegenwoordige tijd aan, d .wz . in de derde
persoon : hie/zij/het bog bij bugen `buigen', hie/zij/het bet bij bieten `bijten', hie/zij/het slap bij
slaopen . De tweede persoon, met je, krijgt Been klinkerwisseling zoals in Sleen, vergelijk :
je buugt le buigt', je biet je bijt' en je slaopt je slaapt' . Andere klinkers in de verleden tijd
dan in bet Ruinense systeem zijn bijvoorbeeld die in ih sleep `ik sliep', Ruinens ih sleupe,
en hie vul `hij viel', Ruinens hij volt .
In bet Drents van Peize, veel noordelijker dan Rolde, treedt evenmin een voorvoegsel
op in de voltooide tijd . Hier zegt men ih heb had en doe hest had, bet laatste naast ai hebben had le hebt gehad' . Ook in Peize doen zich klinkerwisselingen voor bij hij, zij en
het, vergelijk hij/zij/het bodt (bij beiden `bieden'), en tevens bij de vorm van de tweede
persoon met doe, vergelijk doe bodst jij biedt' . Maar weer niet bij bet Peizer alternatief
voor doe, namelijk ai, dat gezien moet worden als variant van ie in Ruinen en ij in Sleen .
Men zegt dan namelijk ai beiden of eventueel jij beiden `jij biedt' . Afwijkende klinkerwisselingen vinden we ook nu weer . Bij beiden `bieden' vinden we bijvoorbeeld hood - boden
- boden, vanuit Nederlands standpunt niet vreemd maar vanuit Drents perspectief wel .
Het werkwoord `buigen' klinkt bier als boegen, met verledentijdsvormen als ih buig `ik
boog' en wai buigen `wij bogen' . Bij draogen `dragen' is bet ih druig `ik droeg', niet met
eu- of uu-vormen, maar bet is wel weer hij vul bij vallen . Terwijl bet in Rolde nog was
wij nimt/je nimt/zij nimt, met de `eenheidspluralis' op t, hebben we in bet Noord-Drentse
Peize to maken met wai nemen `wij nemen', jullie/ai nemen jullie nemen' en zij nemen `zij
nemen', meervoudsvormen dus met steeds -en .
Bij verdere studie vraagt dit alles om nauwkeurige overzichten en vooral ook om kaarten
met gebiedsindelingen voor de verschillende verschijnselen . Zulke kaarten zijn er bijvoorbeeld al wel voor de eenheidspluralis op -t, die aansluit op een massief `achterland'
in Noord-Duitsland en die vaak worth opgevat als typisch Nedersaksisch/Drents, dit
ondanks de bijzondere vormen uit Peize : die plaats ligt dan ook in bet gebied met de
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eenheidspluralis op -en . Voor de noordelijke rand van bet gebied met de eenheidspluralis
op -t noteerde Kocks dat die isoglosse ten noorden van Assen naar het oosten loopt en
bij de Hunze afbuigt naar bet zuiden, langs de grens van zand en veen, met Eexterveen
(met -t) als afwijking ten opzichte van de Kop van Drenthe, hoewel z .i . `de taal ervan
voor bet overige naadloos aansluit bij die van bijv. Zuidlaren' . Hij vindt de eenheidspluralis op -en in een deel van het zuidoostelijk veengebied niet verwonderlijk : `Dit gebied
wijkt binnen ZOD vaker of en geeft de route aan, die de veenarbeiders zijn gegaan bij
bet ontginnen van de veengebieden vanuit bet zuiden . Het betreft de plaatsen Coevorden
(sours), Nieuw Amsterdam, Erica, Klazienaveen, Zwartemeer en Weiteveen .' Dat temidden van een gebied met de eenheidspluralis op -t Assen en Meppel een eenheidspluralis
op -en hebben, vindt hij niet zo vreemd . Steden hebben sneller dan de omgeving de
neiging our zich bij bet Nederlands aan to passen .
De klinkerwisseling in de (tweede en) derde pers . tegenwoordige tijd enkelvoud doet
zich niet alleen in Drenthe, maar in vrijwel bet hele Nedersaksische gebied voor . Het
verschijnsel geniet al lange tijd taalkundige belangstelling . Zo publiceerde G .G. Kloeke
in 1954 al een taalkaart met beschouwingen over de afwisselende klinker a in hij slap `hij
slaapt', dus bij bet werkwoord `slapen', zoals die zich bijv ook in Overijssel voordoet .

Opvallende vormen van vaste enclisis
Anders dan bet huidige Nederlands kent bet Drents vanouds vele clisisvormen . Het gaat
our de stammen van een groep werkwoorden en bepaalde voegwoorden en verwante
verbindingswoorden, zoals dat, as, die, waarmee persoonlijke voornaamwoorden samensmelten . Niet alle persoonlijke voornaamwoorden doen dat : zij duidelijk niet, hij treedt
sours in de eigen klit-vorm -e op zonder dat bet voorafgaande woord verandert en bij
het hoort alleen dat bet kan worden verkort tot 't . Een aantal gevallen van de bedoelde
enclisis zijn hieronder gedemonstreerd .
met + ihdat + ik - da'h `dat ik' ; of + ik -~ o'h `of ik' ; heb + ik - he'h `heb ik' ; wol + ik
-+ wo'h `wilde ik'
met + ie (of een variant van ie) : dat + ie -~ daj `dat jij, dat u' ; hun + ie - huj `kun jij, kunt
u' ; wil + ie - wi j `wil jij, wilt u' ; weet + ie - weej `weet je, weet u'
met + we : dat + we -' daw `dat we' ; as + we - aw `als we' ; wol + we -~ wow `wilden
we'
Van weer een heel ander type zijn de verbindingsvormen als in geval van lao-r-ih `laat ik',
lao-r-ie `laat je', deu-r-ie `deed je' en lere-wij `legden wij' .
-en in samenstellingen
Dankzij bet WDD valt met redelijke zekerheid iets to zeggen over de tussen-(e)n in samenstellingen van twee zelfstandige naamwoorden . Zonder een spoor van twijfel zegt men
in bet ene gebied hondenneuze `neus van een bond' (in bet zuidoosten, in bet midden en
in bet noorden), maar in de Veenkolonien, bet zuidwesten en ook in bet zuidoostelijke
veengebied hondeneuze . In hondenneuze hoort men de e in honden- niet, de n van honden-
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is als lettergreepkern `syllabedragend', of, zoals men wel zegt, de -en wordt `ingeslikt' .
Dat gebeurt in hondeneuze niet, de e v6or -neuze wordt voluit gezegd en de n van neuze
hoort alleen bij -neuze en niet bij hond . Op dezelfde manier komen hnienenheutels `konijnenkeutels' voor in bet zuidoosten en bet midden van Drenthe, maar ze worden ook
hnieneheutels genoemd, in heel Drenthe zelfs, volgens bet WDD .
Dat bet bier om een verbindings-n gaat die misschien stoelt op bepaalde klankvoorwaarden of een oude naamvals-en en van nature niet om een opdringerige meervouds-en,
maken samenstellingen als schoedeuze `schoenendoos', maogres `madegras' en de samenstellingen met pPerd- `paard' in bet woordenboek duidelijk : van peerde-eeg `eg voor een
paard' tot peerdstalzolder `zolder boven de paardenstal' geeft bet woordenboek, maar
liefst drie bladzijden Lang, geen vormen met de tussen-n bij bet woord peerd, hoewel
je in heel veel gevallen bet woorddeel peerd als meervoudig zou kunnen opvatten in
betekenistechnische zin . In 1978 publiceerde H .H .A. Morshuis een beschouwing bij
zijn taalkaarten over de `Samenstellingen bestaande uit twee zelfstandige naamwoorden
in Noord-Oost-Nederland' . Een aantal woorden bleek steeds hetzelfde kaartbeeld op to
leveren . Steeds is er duidelijk een vast -e-gebied en een dito gebied met de tussenklank
-en to onderscheiden . Het laatste betreft in Drenthe voornamelijk de Hondsrug, nl . bij
die samenstellingen van zelfstandige naamwoorden waarvan als regel van bet eerste deel
van de samenstelling een vorm met -en- bekend is ; zo niet en elders gaat bet meestal om
-e . Het onderscheid wordt dus bepaald door de streek, en naar bet oordeel van Morshuis
niet door `kwesties als meervoud van bet eerste deel, of een genitief-verbinding' . Wel
blijken fonologische factoren van invloed to zijn (Morshuis 1978 ; zijn verzamelkaart van
isoglossen die o .m . de verbindingsklank -en begrenzen, is ook to vinden in Bloemhoff
en Nijkeuter 2005) .
53 .6 Syntaxis
Net als bij de morfologie van bet Drents moet ook van de syntaxis gezegd worden dat bet
ontbreekt aan een min of meer complete beschrijving van de bijzondere zinsstructuren
van alle of zelfs maar de meeste vormen van bet Drents . De syntaxis van streektalen en
dialecten werd voorheen in bet algemeen minder beoefend dan de fonologie en de morfologie . Daarin vielen de plaatselijke en regionale verschillen heel sterk op en de indruk
was dat in syntactisch opzicht de tegenstellingen niet zo spectaculair waren . Alleen voor
ZWZ, en dan nog hoofdzakelijk voor bet Ruinens, is de syntaxis uitvoerig beschreven,
en wel in Sassen 1953 . Pauwels 1953 is een relatief vroege studie naar de volgordeverschillen in bet Nederlands-Vlaamse taalgebied . Maar er zijn meer dialectologische studies die heel Nederland (en evt . Vlaanderen) of althans grotere delen daarvan bestrijken
en bepaalde syntactische verschijnselen uit de vele streektalen en dialecten beschrijven ;
dat betreft onder meer studies van Van Bree (zie hierna) . In deze paragraaf komt een
groepje onderwerpen aan de orde dat een kleine inkijk geeft in wat er zich zoal voordeed
en wat er zich nog afspeelt op bet terrein van bet syntactisch onderzoek . We maken daarbij vooral gebruik van Sassen 1953 en benutten ook Bloemhoff en Nijkeuter 2004 .
Kocks heeft indertijd enkele interessante observaties gedaan met betrekking tot bet
gebruik van bet lidwoord . Sprekers van bet Drents denken dat woorden als `fabriek' en
`school' afwijken van bet Nederlands wat bet gebruik van bet lidwoord betreft . Men zegt
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immers : Hie giet hen 't febrieh `hij gaat naar de fabriek' of . . . hen 't schoel ` .. . naar (de)
school' . Echter, als men aanwijst welke school men heeft bezocht, dan gebruikt men niet
dat, maar die, vgl. die schoel of ook dende ; zo ook bij `fabriek' . Het is Kocks bovendien
opgevallen dat men of en toe de lidwoorden weglaat en dat dat naar het noorden toe
steeds frequenter gebeurt .

Werhwoordsvolgorde
In Pauwels 1953 wordt een aantal combinaties van twee werkwoorden in een en dezelfde
bijzin behandeld wat betreft de onderlinge volgorde ervan, namelijk zoals ze voorkomen
in de door informanten in hun streektaaUdialect omgezette zinnen die hen waren voorgehouden . In werkwoordsgroepen (ook -clusters genoemd) in de zin vertonen streektalen
niet zelden een volgorde die afwijkt van het Nederlands . Op de taalkaarten in Pauwels
1953 zien we voor de hele provincie niet steeds dezelfde patronen . Als het gaat om de
onderlinge volgorde tussen de persoonsvorm en het voltooid deelwoord in de bijzin, dan
staat de persoonvorm meestal in slotpositie, dus bijv . . . . omdat N . (e)vallen is `omdat N .
gevallen is' . Naar de kleur die dit verschijnsel op de kaart kreeg, spreken we van de `groene
volgorde' . De `rode volgorde', d .i . de volgorde andersom, zien we vaker optreden in de
combinatie van de persoonvorm en de infinitief ; vooral in `testzinnen' van Pauwels uit het
zuidwesten van Drenthe . Elders is de volgorde overwegend groen, maar niet steeds .
Het Nederlands kiest in veel gevallen voor de rode volgorde, maar in Oost-Nederland zijn
er nogal wat groene gebieden op de kaart . Om Drenthe heen vinden we ook overwegend
de groene volgorde, nl . in Stellingwerf, in het Friestalige deel van Friesland, in Groningen
en in de westelijke Vechtstreek .
Ondanks het `overwegend groen' bij Pauwels is het beeld in Drenthe nogal gevarieerd,
ook binnen een relatief kleiner dialectgebied zoals Ruinen e .o . Sassen 1953 zegt dat
door hem onderzochte bijzinnen voor ongeveer de helft aan het eind eerst het voltooid
deelwoord laten zien, en dan de persoonsvorm . Bij constructies met heuren, zien, hebben
ed . komt eerst de persoonsvorm, en bij modale hulpwerkwoorden is de rode volgorde
vier keer zo sterk vertegenwoordigd als groen . Voorbeeldzinnen uit Sassen 1953 zijn in
(1) - (4) gegeven.
(1) (eerst het voltooid deelwoord, dan de persoonsvorm :) . . .een boel dingen die toch ooh
hint `een boel dingen die toch ook wel gebleven zijn'
(2) (met zien :) Aj die ziet lopen . . . `als je die persoon ziet lopen'
(3) (met modaal hulpwerkwoord en rode volgorde :) Aj dan ooh maal hunnen hriegen `als
je dan ook meel kon krijgen'
(4) (met modaal hulpwerkwoord en groene volgorde :) . . . dat die hazen, det die zo had
lopen hunnen `dat die hazen, dat die zo hard konden lopen'

wel ebleven

Als het voile werkwoord door to vooraf wordt gegaan, zijn in de bijzin, afhankelijk van
het werkwoord, ook meer mogelijkheden aanwezig : tegenover begunt to liegen `begint to
liegen', hoefden to doen `hoefden (te) doen' vinden we . . . as der iene to overlieden hwaamp
`als er iemand kwam to overlijden' . Verschillen en overeenkomsten met het Stellingwerfs
laten zich aflezen uit Bloemhoff 1977, waarin wordt gesignaleerd dat de bijzondere `rode'
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combinatie van heuren en zien zich, temidden van hoofdzakelijk de groene volgorde, ook
in bet Stellingwerfs voordoet (dus zoals bijv in (2))
De baand lek-constructies
In bet Drents en verwant Nedersaksisch bestaat een sterke voorkeur om bet lidwoord
to gebruiken en niet bet bezittelijk voornaamwoord wanneer bet bezit vanzelfsprekend
is in de situatie en daarom dus niet expliciet meegedeeld hoeft to worden . Enkele voorbeeldzinnen zijn (5) en (6) :
(5) Drents : Ih heb de baand leh, met daarnaast in bet Nederlands : `M'n band is lek'
(6) Drents : Ih heb het in de buse, met daarnaast in bet Ned . : `Ik heb bet in m'n broekzak'
(7) Drents: De oren hint hum bevreuren, met daarnaast in bet Ned. : `Z'n oren zijn bevroren'
(8) Drents : Hij moet hum de tanden poetsen, met daarnaast in bet Ned . : `Hij moet z'n
tanden poetsen'
Bij de eerste beide zinnen spreken we wel van hebben-constructies, de voorbeeldzin (7)
bevat een constructie met de zogeheten possesieve datief. Hum is de datiefvorm van
hij `hij' en drukt bier tevens bet `bezit' uit . Een verwant verschijnsel laat zin (8) zien,
waarin we de Drentse en algemener oostelijke voorkeur voor `wederkerende verbindingen' demonstreren . Deze constructietypen zijn uitvoerig besproken in diverse studies van
Van Bree (met name Van Bree 1978 en 1981) . Eerder al had Entjes er beschouwingen
aan gewijd (1976) .
dat-zinnen
Het Drents wordt traditioneel wel opgevat als een taal waarin in de hoofdzin de volgorde
is : onderwerp - persoonsvorm - voorwerp(en) - eventuele andere werkwoorden, terwijl
in de bijzin de persoonsvorm en de eventuele andere werkwoorden achteraan komen
in de zin (zie ook blz . 215) Daarin is de volgorde dan dus : onderwerp - voorwerp(en)
- werkwoord(en) . Die volgorde zien we optreden in de volgende zin, dat wil zeggen in
de bijzin, dus na dat :
(9) Ih bin bliede, dat a'h oe etroffen hebbe `Ik ben blij, dat ik je tegenkwam/gevonden heb'
Deze zin - uit bet WDD - laat ook een bijzonder syntactisch verschijnsel uit bet Drents
zien, namelijk de mogelijkheid van een dubbel bezette voegwoordplaats (d .i . direct volgend op de komma) . In die positie staan in deze zin zowel dat als as, al is as bier door
enclisis gereduceerd tot a' (zie boven, blz . 213) .
Toch bezit de Drentse bijzin niet altijd de veronderstelde volgorde `onderwerp voorwerp(en) - werkwoorden', al heeft (9) die wel . In de zinnen (l0a) en (lOb) namelijk
(eveneens uit bet WDD) zien we in de bijzin, ingeluid met dat, wel degelijk de volgorde
`onderwerp - werkwoord - voorwerp(en)', met inversie in (lOb) :
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(l0a) Wai hadden de wind met, dat wai stoven der over `We hadden de wind mee, zodat we
heel erg hard gingen'
(lOb) Hij bienderde met grote stappen weg, dat doe G . der an hwam, was e nargens meer to
zien `hij beende met grote stappen weg, zodat toen G . eraan kwam, hij nergens meer to
zien was'
Het WDD-materiaal bevat natuurlijk veel bijzinnen die met dat aanvangen . Bij verdere
inspectie - ook van het WDD-basismateriaal - moet wel blijken dat in meer bijzinstypen
dan die in (l0a) en lOb) de hoofdzinsvolgorde voorkomt . Want in (l0a) en (lOb) gaat
het om bijwoordelijke bijzinnen van gevolg, maar het verwante Stellingwerfs wont dat
de `hoofdzinsvolgorde' in tenminste vijf soorten dat-zinnen voorkomt, vgl . Bloemhoff
2003b . De daar genoemde constructies komen vanouds waarschijnlijk ook in (delen
van) Drenthe voor .
Varia
We willen hier afronden met een aantal opvallende verschijnselen en enkele verwijzingen . Vooropplaatsing van een voorzetselgroep waarbij het voorzetsel `achterblijft' op de
eigenlijke plaats doet zich veel voor in het Drents (en ook wel in andere talen), terwijl
dat in het Nederlands als `foutief', `ongrammaticaal' geldt . In het Drents gebeurt het ook
dat in dat snort zinnen verdubbeling van het voorzetsel optreedt : dat staat in dat geval
zowel vooraan in de zin als op de oorspronkelijke plaats . Uergelijk de zinnen (11) en
(12), uit het WDD-materiaal :
(11) Zuhhedingen hol ih niet van `Ik houd niet van zulke dingen'
(12) Van zuhhe dingen hol ih niet van `Ik houd niet van zulke dingen'
Zeer afwijkend van bet Nederlands is ook wat er blijkbaar in bet Drents kan volgens de
zinnen (13), (14) en (15) uit Sassen 1953 . In zijn studie is er ook een beschouwing aan
gewijd en treft men meer voorbeeldzinnen aan .
(13) Was der Harm ooh? `was Harm er ook?'
(14) Wat han oe die plaogen `wat kan die je plagen'
(15) Kriegt het die jonge niet to warm? `krijgt die jongen bet niet to warm?'
De hoogleraren G .S . Overdiep en G .A. van Es (voorgangers van Sassen op bet Nederlands Instituut van de RUG) hadden indertijd ook al oog voor bijzondere verschijnselen
in streektalen als bet Drents . Enkele bijzondere zinstypen zijn bier overgenomen uit
Bloemhoff en Nijkeuter 2004, nl . zoals gedemonstreerd in (16) - (18), en worden in die
publicatie verder toegelicht . Zie verder de literatuur aan bet eind van dit hoofdstuk .
(16) Ih wou even homen, je helpen
(17) We moeten naar de schuur en voeren de hoeien .
(18) Ih wou even homen en helpen je .
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(19) Ze mussen hrabben en dooun um der to hommen `ze moesten hard werken om rond
to komen'
(20) Wat hew een lachen daon um dat hleine jonhien `wat hebben we gelachen om dat
kleintje'
Een toenemende belangstelling is er de laatste twintig jaar geweest voor een syntactisch
verschijnsel dat ook eerder al tot de verbeelding sprak, namelijk dat van voegwoordcongruentie . Dat is het verschijnsel waarbij het voegwoord in zijn vorm persoon en
getal uitdrukt, net als bij bet werkwoord . C .B . van Haeringen publiceerde al vroeg over
`Vervoegde voegwoorden in bet Oosten' (1958) . Hij richtte zich daarbij vooral op Overijssel, maar vond fraai voorbeeldmateriaal in Sassens studie over bet Ruinens (Sassen
1953), zoals :
(21) zoazze wy 't hebt `zoals wij bet hebben'
(22) zoazze wy 't altied edaon hebt `zoals wij bet altijd hebben gedaan'
(23) 'n aandere hieh op 't leven azze wy `een andere kijk op bet leven dan wij'
Aan de teruggang van zuh en varianten `zich' ten gunste van Ned . `zich' is een bijdrage
gewijd in een van de SND-bundels (Stichting Nederlandse dialecten), nl. Bloemhoff
1995 . In bet laatst van de 19de eeuw werd zuh oostelijk van de lijn Zuidwolde-Roden
gebruikt, westelijk bezigde men bet persoonlijk voornaamwoord, bijv in hij wart hum .
Zuh kwam steeds zwakker to staan, zodanig dat bij de geboortecategorie 1951-1970 zuivere zuh-vormen zich hoofdzakelijk nog voordoen in Eext, Emmen en Zweeloo . Bennis
en Barbiers 2004 is een moderne studie over o .m . zich en zichzelf die tot een syntactische
dialectindeling leidt waarbij het Drents (en Nedersaksisch elders) op inzichtelijke wijze
wordt afgezet tegen andere dialectgroepen ; de indeling blijkt deels voorspelbaar door de
aangehangen theorie . Ook Postma 2004 is theoretisch georienteerd en laat zien hoe in
de taal van de 15de-eeuwse Drentse oorkonden `zich' is opgekomen . Lastig to bepalen is
de verhouding tussen die teksten, bet gesproken Drents van toen en dat van de laatste
honderd jaar . Niettegenstaande bet belang van theoretisch georienteerde studies heeft
o .i . een uitvoerige syntactische beschrijving van de Drentse dialecten op dit moment
eerste prioriteit .
De Nederlandse streektalen en dialecten worden de laatste jaren intensief en in modern
taaltheoretisch kader bestudeerd in bet Nederlands-Vlaamse Syntactische Atlas van de
Nederlandse Dialecten-project (SAND ; Barbiers 2005 e .v), dat voor bet overgrote deel
wordt uitgevoerd op bet Meertens Instituut . Er is een informatierijk overzicht gemaakt
van de vele verspreide publicaties van vroeger en nu, de SAND-bibliografie . In onze
literatuurkeuze zijn Lang niet alle syntactische studies opgenomen die beschrijvingen
van bet Drents bevatten ; men raadplege zonodig deze bibliografie .
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5 .4
Overijssel
5 .4 .1
West-Overijssel'
Philomene

Bloemhoff-de Bruijn

Inleiding
Wanneer we het over de taal van Twente hebben, dan noemen we die in het algemeen
Twents, al weet iedereen in Twente dat binnen het Twents heel wat variatie bestaat . Er
bestaat een Twents woordenboek en er is ook een Twentse grammatica verschenen, dus
bij `Twents' kan men zich kennelijk iets voorstellen . Dat kan niet gezegd worden van `de'
taal van het westen van de provincie Overijssel . `Het' West-Overijssels bestaat niet .
Ten noorden van Zwartsluis, in de kop van Overijssel, wordt een taal gesproken die
men Stellingwerfs noemt . Maar Kuinre, Blokzijl en Vollenhove horen niet bij het
Stellingwerfstalige gebied . Zuidelijker wordt het Sallands gesproken, waartoe men in het
algemeen ook het Zwols, Deventers, Kampers en het noordelijker Vollenhoofs rekent .
`Het' West-Overijssels bestaat evenmin als een West-Overijssels identiteitsgevoel . Men is
Sallander, Gieterse, Stienwieker, Zwolse . Binnen de Stellingwerfstalige kop van Overijssel zal men niet zeggen : ik ben een Stellingwerver (de Stellingwerven liggen immers in
Friesland), maar ook niet gauw : ik ben een Noordwest-Overijsselaar .
Fragment uit : Thuus, een verhaal in de taal van Deventer, geschreven door Gerrit
Kuijk . De ik-persoon uit het fragment is na een aantal jaren weer in zijn geboortestad komen woven.
As ik mien schetsbaak dichteslao, merk ik dat er een jungesken van een jOOr of
ellef mee hef staon ldeken nbar mien schetsen : "Wat deej iej dOOr?"
Ik merke dat e anvervalst D~venters prbt, wat ik jbren emist hebbe .
"ik schetsten de molle met de brugge en de Boiwerksweide ."
"WcSbrumme doo j dat dan?"
1 West-OvenJssel' wil m deze biJ'drage ze~en: bet gebied van West-OveriJjssel tot aan Hellendoorn ,
en de gemeente Hardenbe rgIn de biJ'drSe
a van an NiJ'en Twilhaar : Oost-OveriJjssel, wordt bet Sallands rondom Hellendoorn en bet Twents behandeld .
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"Umm'dat ik der een aquarel van maken wile ."
"Wat is datte, een akkwegel?"
"Dat is een soon schilderieken, mbar dan met een waterige verve op mooi papier
emaakt ."
"He-j der ene hie oe?"
"A -j der wat zeen wilt, mo j met mien meegaon ."
"As mien vader het goed vindt ."
En hee lbp hard nodr zien vader ; dee zit verderop achter een pilsjen . Hee steet
dalijk op en trump nOOr mien toe . Flee vrOg wOorof ik wone . As e heurt da-k op
het Noorderplein wane, klaort zien strenge, wat wantrouwige gezichte helemaole
op .
"Eerstens, iej hint een echte Deventersen, dat heure ik an dee `ou' van `woune',
tweedens : wie `wount' an de Appelstraote ."
Kareltjen en ik fietst even later op het fietsepad Tangs de Wells, achter de vide
mure langes, het grote lellijke iezeren schip veurbie . En alhoewel ik feitelijk het
Muggenplein op mot, umdat een olde vrind mien uuteneudigd hef veur de samenkomst van de I7ialektkringe Salland en Oost-Veluwe in de Fermerie door, fiefs'
ik rechtdeur, want K~reltjen is veurnamer as dee kringe, umreden dat beloftes
naa-ekommen mot worden en de jeugd de tcekomst hef. (Uit: Thuus. Verhalen uit
heel Overijssei . Kampen 1992)
Het enige gebied binnen West-Overijssel dat zich als een snort van eenheid aandient,
is Salland . Salland strekt zich fysisch-geografisch uit van de IJssel in het westen tot de
Sallandse heuvelrug in bet oosten en van de Reest in bet noorden tot de Schipbeek in
bet zuiden. Het middeleeuwse drostambt Salland was groter : ook de Vechtstreek in
Noordoost-Overijssel behoorde ertoe . Ten noorden van bet Meppelerdiep bestond bet
drostambt Vollenhove . Tegenwoordig verdeelt men bet westen van de provincie ruwweg
in Salland, de IJsselvechtdelta en de kop van Overijssel . Wat men nu Salland noemt, is
dus een veel kleiner gebied dan bet in de middeleeuwen was .
Ongetwijfeld hebben de dialectverschillen en -overeenkomsten een relatie met de landschappelijke en bestuurlijke situatie in bet verre verleden . In bet noorden vortnde bet
Meppelerdiep de grens tussen bet nude drostambt Vollenhove en dat van Salland, en ook
nu nog vormt dat diep de talige grens tussen bet Stellingwerfs en bet overige Overijssels .
Maar, zoals vermeld - en ik kom bier nog op terug -, de taal van Vollenhove wordt tot
bet Sallands gerekend, dus bet Overijsselse gebied waar Stellingwerfs gesproken wordt
valt niet samen met bet gehele nude drostambt Vollenhove . De uitzonderingspositie van
het Vollenhoofs zal wel to maken hebben met bet feit dat Vollenhove op een keileemverhoging ligt, in tegenstelling tot bet aangrenzende Noordwest-Overijssel, waardoor bet
een andere, waarschijnlijk langere, bewoningsgeschiedenis kept .
Dat Kuinre en Blokzijl elk een afwijkend dialect hebben, is deels to verklaren uit de
geisoleerde ligging ten opzichte van bet achterland en de orientatie op bet water, op
bet vervoer over zee, maar ook uit de politieke geschiedenis van de plaatsen . In Kuinre
heersten in de Vroege Middeleeuwen de heren van Kuinre, die zich onafhankelijk van de
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bisschop van Utrecht opstelden, en Blokzijl werd in de tachtigjarige oorlog een vesting
van de Hollandse legermacht .
Naast Kuinre en Blokzijl hebben ook de steden en stadjes aan IJssel en Zwartewater hun
eigen specifieke (economische) geschiedenis en (daarmee) hun eigen taal .
De betrekkelijke eenheid van het Sallands komt overeen met een betrekkelijke eenheid
in landschap en bodemgebruik . De grens met het Twents wordt algemeen gelegd over
de Sallandse heuvelrug, maar loopt aan de noordkant daarvan in oostelijke richting tot
voorbij Gramsbergen, aan de Vecht .
En dan is er nog de taal van de veenontginningen Tangs de Dedemsvaart en verder
noordoostelijk Tangs de grens met Drenthe, die wel tot het Zuiddrents wordt gerekend
(zie hierna) .
5 .4 .1 .1 De dialectkaart van Jo Daan
Wanneer we de dialectkaart bekijken die Jo Daan in 1968 tekende voor de Atlas van
Nederland (kaart 1), dan zien we dat zij het grootste deel van West-Overijssel tot het
grote Gelders-Overijsselse taalgebied (nr . 19) rekent . Het Overijsselse deel daarvan valt
ongeveer samen met het oude drostambt Salland, en dat zal wel geen toeval zijn . Slechts
een smalle strook Tangs de Drentse grens behoort tot het Zuiddrentse taalgebied (23),
en dat is nu juist het gebied van de latere veenontginningen . In het noordwesten wordt
Stellingwerfs (22) gesproken, aan de westzijde Veluws (18) en aan de oostkant een dialect
dat Daan het Twents-Graafschaps (20) noemt .
De taalkundige grens met het Zuiddrents wordt gevormd door de scheiding tussen het
gebied waar verkleinwoorden worden gevormd op -ien met umlaut (ten zuiden van de
grens : boeh `buik' - buhien, dah - ddhhien, pot - pottien) en het gebied met verkleinwoorden
op -ien zonder umlaut (ten noorden van de grens : boehien, dahhien, potrien) . Deze taalkundige grens loopt ongeveer daar waar in de 19de eeuw de Dedemsvaart dwars door
een grotendeels onbegaanbaar hoogveengebied werd gegraven .
Het Zwartewater en het Meppelerdiep vormen samen de grens tussen het Stellingwerfse
en het Gelders-Overijsselse taalgebied . Ten noorden van deze grens spreekt men de oorspronkelijk korte a van water, later, glazen uit als ee (geschreven als ae) : daar hlaetert et
waeter tegen de glaezen dat et daevert, zuidelijker heeft men in deze woorden een `Nederlandse' aa, of een ad (zie hierna) .
De westelijke taalgrens, die met het Veluws, loopt midden over de Veluwe . Ten oosten
ervan zegt men : (wij) loopt, doet ; ten westen : (wij) lopen, doen (zie hierna, par . 5 .4 .1 .8) .
De oostgrens van het fielders-Overijsselse taalgebied tenslotte wordt voor Jo Daan
bepaald door het verschil tussen vuur `vuur' (westelijk) en veur `vuur' (oostelijk) . Deze
grens tussen bet Sallands en Twents loopt oostelijk van de Holterberg .
Binnen de drie gebieden die Daan voor West-Overijssel onderscheidt, komt nogal wat
taalvariatie voor, zoals hierboven al aangeduid . Het zou veel to ver voeren om op alle
eigenaardigheden van de verschillende talen en taaltjes van West-Overijssel in to gaan .
Om een aantal aspecten van de West-Overijsselse streektaal to beschrijven, neem ik
derhalve in bet vervolg van dit hoofdstuk een dialect als uitgangspunt . Dat is bet dialect van Wijhe, een Sallands dialect uit de IJsselstreek, waarvan een aantal klank- en
vormverschijnselen in 1994 door mij in boekvorm is vastgelegd . Opvallende klanken
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en vormen die niet in Wijhe maar wel in andere delen van West-Overijssel voorkomen,
zullen overigens ook behandeld worden . Wanneer geen bronvermelding is gegeven, zijn
de taaldata afkomstig uit bet materiaal dat in de jaren 1978 tot 1981 door Henk Bloemhoff - destijds als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de IJsselacademie - is
verzameld d .m .v een schriftelijke enquete, uit de Reeks Nederlandse Dialehtatlassen (de
RND), of uit de lokale woordenboeken (zie de literatuurlijst) .z
5 .4 .1 .2 . De lange en korte klinkers
Het dialect van Wijhe heeft meer klinkers dan bet Nederlands . Het zijn de volgende (n .b . :
een dubbele punt achter een klinker is een lengteteken) :
Klank

Nederlands

dialect van Wijhe

ie
ie:

net
mier
buut
schuur
boek
boer
kip
geven
put
spreuk
dom
hopen
pet
militair
Duits Koln
freule
hok
rose
Eng . cat
`tussen' as en ee
dak
laat
betalen (2 x)

nieje `nieuwe', bieten `bijten'3
hie:te `hete', ie:zer `ijzer'

uu
uu :
oe
oe:

i

ee

•

eu

o

00

•

ee

o

0o

•

ao
d
da
a
as

schwa (stomme e)

uut `uit', zunig `zuinig'
bu :gen `buigen', duur `duur'
stroehe `struik', fesoen `fatsoen'

droe :ve `druif', schoeren `schuren'
dihhe `dik', lich `licht, niet zwaar
snee `sneeuw', peseel `perceel'
spul `gedoe', mudde `mud'
leugen `leugen', green `groen'

v6t `weg', bolle `stier'
book `boek', hoge `hoog', joor jaar'
helte `koude', zweppe `zweep'
bewegen `bewegen', hetel `ketel'
los `los', molle `molen'
gote `goot', long `leeg'
rotte `rat', hlohhe `klok'
hwaod `kwaad', straote `straat', baoven `boven
Jasse las', zwarven `zwerven'
hdne `haan', vdhe `vaak'
damp `damp', hatte `kat'
dale `omlaag', twaalf `twaalf'
lampe `lamp', petatter (2 x) `oplawaai'

De Wijhese lange en korte klinkers komen in heel West-Overijssel bezuiden bet Meppelerdiep en in Vollenhove voor, zij bet dat de ad op een aantal plaatsen zwak verte2
3

Aanvullende informatie werd verstrekt door de heren G .W Kuijk (voor Deventer) en W Engelsman
(voor Blokzijl), waarvoor dank.
De -en van bieten, bu :gen, leugen etc . wordt voor de herkenbaarheid van de woorden steeds voluit
geschreven, maar wordt in feite in de meeste Oost-Nederlandse dialecten "ingeslikt", bieten klinkt
ongeveer als biet-n, bu :gen als buu-(g)ng, leugen als leu-(g)ng .
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genwoordigd is (zie ook hierna). De distributie van de verschillende klanken binnen
verschillende contexten is echter niet overal gelijk. Zo zegt men bijv. langs de I]ssel (in
Deventer en Wijhe bijvoorbeeld) voor 'eten', 'goot' en 'boter' eten, g6te en baoter, maar
oostelijker, in Raalte bijvoorbeeld, etten, g6tte en botter (Entjes 1969: 101). Daar kent
men de klanken ce, 66 en ao ook weI, maar dan in andere woorden, bijv. in stee 'plek,
plaats', 166g 'leeg' en kaold 'koud'.
Hier moet ook nog even worden opgemerkt dat de lange middenklinkers ee, eu en 00 in
West-Overijssel in het algemeen als een lange monoftong worden gerealiseerd, maar in
Deventer meestal als een diftong, behalve voor -r: men zegt daar keejze 'kaas', beujkng
'beuken', koowning 'koning'.
In het Stellingwerfse taalgebied ten noorden van het Meppelerdiep kent men de a en de aa
niet. Voor de a heeft men in het Noordwest-Overijsselse Stellingwerfs een a of een e:
Vollenhoofs

Nw-Ov. Stellingwerfs

Nederlands

ante
daggien
karke

ente
daggien
karke

eend
dagje
kerk

En voor de aa een ee (geschreven als ae):
Vollenhoofs

NW-Ov. Stellingwerfs

Nederlands

maken
vake
water

maeken
vaeke
waeter

maken
vaak
water

Volgens Spa (1996) zijn in het dialect van Vollenhove vijf klinkerhoogtes te onderscheiden in plaats van vier: tussen ee en ce ligt bij hem nog de ee (bijv. in weke 'woerd', neve
'neef' en voor -r), tussen eu en 66 de eu (bijv. in eukien 'haakje', brunzik 'bunzing' en voor
-r) en tussen 00 en ao de oa (bijv. in boas 'baas', roadsel 'raadsel' en voor -r). Spa verdeelt
de dialecten van Noordwest-Overijssel in een noordelijke groep, waartoe hij het Genemuidens, het Kuinders, het Vollenhoofs en het Zwartsluizigers rekent, en een zuidelijke
(het Kampers, Zwols en de dialecten van Groot-I]sselmuiden). In de noordelijke groep
zijn volgens hem vijf klinkerhoogtes te onderscheiden, in de zuidelijke slechts vier. Het
systeem met vijf klinkerhoogtes lijkt het oudere systeem te zijn, dat aan het verdwijnen
is (Spa 2000: 9-10; zie ook Sassen 1953: 271-272).
AaJaaJae/ao uit Westgermaanse korte a
De aa die ontstaan is uit een Westgermaanse korte a in open lettergrepen, wordt in
West-Overijssel op verschillende manieren gerealiseerd. Twee ervan hebben we hiervoor
al gezien, nl. de aa - in het grootste deel van West-Overijssel - en de ce (geschreven
als ae) in het Noordwest-Overijsselse Stellingwerfs. Het gaat hier dus om de klinker in
woorden als maken, vaak, water. In het Kampers van het begin van de 20ste eeuw komt
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de ad die ontstaan is uit een Westgermaanse korte a veel voor, veel vaker dan de `gewone'
aa, zo blijkt uit Gunninks proefschrift uit 1908 over het Kampers . Hij geeft met de as
uit Westgermaanse korte a slechts enkele woorden ( : 16) : belazeren, gaaie `slops', gavel
`gaffel', ja, twaalven `twaalf' en verbazend . Dat de c1d in Kampen niet slechts een positionele variant is van de as blijkt uit de paren graaf `graaf' (zn) - egraaft `gegraven' en tanen
`tanden' - tdnen `met taan kleuren' .
Toen enkele jaren geleden door een werkgroep het Woordenboeh van de Kamper taal werd
samengesteld, besloot men unaniem dat de dd niet meer in de woordenlijst hoefde voor
to komen . Het verschil met de as zou to gering zijn . Is de dci dap nu in zo korte tijd uit
bet Kampers verdwenen, terwijl hij aan bet begin van deze eeuw nog `oppermachtig'
was? Me dunkt van niet . Wanneer ik Kampenaren beluister, heb ik sterk de indruk dat
ik de da nog wel degelijk boor, maar ook dat bet onderscheid met de as nagenoeg is
weggevallen .
Tijdens bet schrijven van Het dialect van Ommen, zo'n tien jaar geleden, bleek dat in
Ommen evenals in Kampen bet verschil tussen de as en de as niet erg goed (meer) to
horen was .
Het probleem van bet geringe onderscheid tussen de as en de dd is ook door Entjes
aangeroerd (1969 : 97-98) . In Zwolle is de verhouding aa/dd door G .G . Kloeke (1952
(1929) : 61-62) onderzocht, later door Shetter, en nog later door mijzelf . Shetter had in
1958 de indruk dat de dd de strijd met de as had gewonnen en verre in de meerderheid
was, maar bij informanten van de IJsselacademie uit de stadswijk Diezerpoort (nabij bet
centrum) meende ik in de jaren tachtig alleen nog de as to horen (vgl . W Kloeke 1986 :
XXVII-XXVIII) .

Het afgelopen jaar heb ik intensief meegewerkt aan de redactie van een Zwols woordenboek. Het voorbereidende werk, bet verzamelen en noteren van Zwolse woorden,
werd evenals in Kampen, ook bier gedaan door een werkgroep van liefhebbers van de
stadstaal . De werkgroep nam in bet in 22008 to verschijnen woordenboek behoorlijk wat
woorden met de dii-klank op (men spelt tegenwoordig in Zwolle ae) . Dit is niet in overeenstemming met mijn observaties uit de jaren tachtig van de vorige eeuw 4 . De situatie
is volgens de Zwolse woordenlijst thans als volgt : De klank dii komt dikwijls voor voor
een -r (mehdre `elkaar', ddrde, stdart), maar ook voor andere medeklinkers : cihelig, veraal
`verhaal', wdgen (dit zijn woorden met een dd uit een Westgermaanse korte a), terwijl men
bijv in mahen `maken', water `water', name `naam', taal, shale `schaal', eveneens woorden
met een oorspronkelijke korte a, een as schrijft .s Het onderscheid tussen de cld en de as
blijkt er in bet Zwols dus wel to zijn, maar is niet meer klankhistorisch herkenbaar, en
lijkt sours (nl . voor -r), maar vaak niet gekoppeld to zijn aan een bepaalde fonologische
context . G .G . Kloeke zag in de as-klank een geleende klinker uit bet Nederlands, die veel
in echte leenwoorden voorkwam . Nu is de situatie in die zip veranderd, dat de as ook
veel voorkomt in de categorie woorden die eigenlijk een ad zou moeten hebben .
Zoals gezegd, wordt in bet Noordwest-Overijsselse Stellingwerfs de as in de woorden
4
5

Ik ga er hierbiJ niet direct vanuit dat `het' Zwols in twintig Jaar zozeer veranderd zou ziJjn maar
vermoed dat het verschil to maken heef t met het feit dat ik destiJjds sPrekers heb geinterviewd met
een andere achtergrond/uit een andere wiJjk .
Vdhe en vahe worden beide gezegd.
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mahen, vaah en water gerealiseerd als een ~e-klank (geschreven als ae) . Het verschil aa/aa
- ae is zo opvallend, dat de grens tussen beide realiseringen een dialectgrens heeft opgeleverd (zie hierboven, kaart 1) . Maar de kop van Overijssel is in dit opzicht toch geen
homogeen gebied . In de eerste plaats is daar Vollenhove en omgeving (St . Jansklooster),
dat niet tot het Stellingwerfse taalgebied behoort, maar waarvan de taal direct aansluit
bij het gebied ten zuiden van het Zwarte Water (zie ook hierboven) . Daarnaast zijn er
nog de vroegere Zuiderzeeplaatsen Kuinre (en Blankenham) en Blokzijl . In Kuinre en
Blankenham wordt de as van mahen, vaah en water steeds als een Nederlandse as uitgesproken . In Blokzijl klinkt hij als een od (de klinker van pot, maar dan lang ; geschreven:
ao) : maohen, vaoh, waoter (Kloeke 1952 (1932) : 170) .
5 .4 .1 .3 De tweeklanken
In West-Overijssel komen de volgende `echte' tweeklanken (vgl . Booij 1981 : 19) voor :
Klank

Nederlands

dialect van Wijhe

ij

i van `kip' + j
rein, schrijven
kou, blauw
huffs

niet in Wijhe ; Zwols wi j `wij', bi j `bij'
weite `tarwe', feil `dweil', schijterd `bangerik'
vrouwe `vrouw', blauw `blauw'
trui `trui', bluisteren `knetteren, schroeien'

ei/ij

ou/au
ui

De i j komt in de zuidelijke helft van Overijssel (ongeveer ten zuiden van Wijhe) niet
voor : wig `wij' is daar wie, spi jen `spuwen' spiejen.
5 .4 .1 .4 Enkele bijzonderheden betreffende de medeklinkers
In het noordelijke deel van West-Overijssel, ruwweg benoorden de Vecht, met een uitloper vanaf Hardenberg naar het zuiden, en in Deventer wordt volgens Weijnen (zie de
kaart `sk in anlaut' uit Weijnen 1966) de sch- aan bet begin van een woord uitgesproken
als sh- . In de zinnen die Entjes voor de RND optekende in Hardenberg, is daar van een
sh-uitspraak niets terug to vinden : Entjes noteerde overal sch- . Enkele voorbeelden uit
andere plaatsen in bet grensgebied tussen sch- en sh- :
Zwartsluis

Zwolle

Kampen

Ommen

Nederlands

bosshop

bosshop

bosshop/bo-shap

shrieven

shrieven/srieven

shrieven

bdsschop
schere
schrieven

boodschap
schaar
schrijven

shere

shere

shere

In een gebied dat Noordwest-Overijssel omvat, maar dat zich wat zuidelijker uitstrekt
dan het sh-gebied (dus ook een strook ten zuiden van de Vecht omvat), wordt de h niet
uitgesproken (zie de kaart `h is geen foneem' uit Weijnen 1966), dus ook bijv niet in
Ommen . Deventer lijkt op bet kaartje eveneens de h to missen, maar deze klank wordt
daar wel gehoord .
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Een typisch stads kenmerk is bet brouwen van de r . In Zwolle, Kampen, Deventer en
Steenwijk komt bet voor, alsook in enkele plaatsen vlak bij de steden, in IJsselmuiden
bijvoorbeeld (Spa 2000) . Scholtmeijer (1999) heeft een link gelegd tussen bet weglaten
van de h en de brouw-r: beide verschijnselen zouden zo'n tweehonderd jaar geleden
ontstaan zijn toen de stadse elite bet chique vond staan om Frans to spreken . En Franstaligen spreken met een brouw -r en laten de h weg. De bredere verspreiding van bet
weglaten van de h zou eraan liggen dat de h een zwak element is dat gemakkelijk kan
verdwijnen .
Het brouwen van de r `kleurt' in de IJsselsteden (maar niet in Steenwijk) de oo die eraan
voorafgaat tot oo :
Wijhe

Kampen

Zwolle

Deventer

Steenwijk

Nederlands

joor
gevoor

jour
gevoor

jour
gevoor

jour
gevoor

jaor
gevaor

jaar
gevaar

5 .4 .1 .5 De meervoudsvorming
Meervouden op -en en -s

Meervouden van zelfstanclige naamwoorden kunnen in West-Overijssel met verschillende achtervoegsels gevormd worden, waarvan -en (de `gewone' meervoudsuitgang) en
-s (in bet algemeen na -er(d), -el, -em, -en(d)) bet meest voorkomen . Enkele voorbeelden
uit bet dialect van Wijhe :
bard `bard'

breef `brief'
hoe :ze `kies'
buje `bui'

brummel `braam'
dehen`deken'

burden

breven (uitspraak : bree-m)
hoe:zen
bujen

brummels
dthens

Wanneer -en aan woorden wordt gehecht die uitgaan op een stomme e, zoals hoe :ze en
buje, dan valt die stomme e weg .
Meervouden op -e

Naast meervouden op -en en -s kent een aantal Sallandse dialecten ook nog de meervoudsuitgang -e, die achter eenlettergrepige woorden komt, en waarbij indien mogelijk
de klinker van het grondwoord wordt `umgelautet' . Deze meervoudvormen komen bet
meest in bet oosten van de provincie voor . Naar bet westen gaand neemt bet gebruik
ervan snel af, en in Zwolle, Kampen en de kop van Overijssel komen ze helemaal niet
voor . In bet dialect van Wijhe horen we ze nog maar in enkele woorden . In Ommen,
een plaats waarvan bet dialect inmiddels ook is beschreven, worden ze vaker gehoord,
al moeten ook daar de meervouden op -e steeds meer terrein prijsgeven . Enkele voorbeelden uit die plaats :
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boom `boom'

beume / bomen

boord `boord'
ding `ding'
dop `dop'

beurde / boorden

bie:st `beest'

bie :ste

dinge / dingen

doppe / doppen

glas `glas'
uus `huffs'

glaze / glazen
u:ze

Van bovenstaande woorden uit het dialect van Ommen heeft het grootste deel behalve
een meervoud op -e (met umlaut) ook al een `nieuw' meervoud, nl . op -en . De `nieuwe'
meervouden hebben geen umlaut, behalve het meervoud van glas .
Een variant van de uitgang -e vinden we in Salland in de meervoudsuitgang -ne (de
voorbeelden komen weer uit het dialect van Ommen) :

hnie :ne
schoe :ne

hnie : `knie'

schoe : `schoen'

Andere meervoudsuitgangen
Enkele woorden krijgen in heel West-Overijssel het meervoud -er of het `dubbele' meervoud -ers :

ei `ei'
hind/hiend `kind'
half `kalf'

Wijhe

Ommen

Vollenhove

Kampen

Steenwijk

Bier
hinders

Bier
hinder

Biers
Menders

Biers
Menders

Biers
Menders

halver

halver

huisiesb

halvers

halvers

5 .4 .1 .6 De verkleinwoordvorming
Kaart 2 laat zien dat in een groot deel van West-Overijssel het verkleinwoord wordt
gevormd op -ien met umlaut . Dat gebied ligt ten zuiden van het Zwarte Water en de
taalkundige grens met het Zuiddrents, die ongeveer op de plaats loopt waar in de 19de
eeuw de Dedemsvaart werd gegraven . Ten zuiden van deze grens is het verkleinwoord
van boeh `buik' buhie(n), van dah ddhhie(n) en van pot pottie(n), ten noorden : boehie(n),
dahhie(n), pottie(n) . Plaatsen als Dedemsvaart, Balkbrug en Slagharen liggen in het umlautloze gebied . Het noordelijk gelegen Vollenhoofs sluit zich echter bij het Sallands aan .'
Kuinre en Blokzijl hebben hun eigen verkleinwoordvormen, en in Deventer en omgeving
hoort men verkleinwoorden op jen en -hen .

6 In Vollenhove is het woord voor `kalf' huisien my huisies .
7 Zoals ook t.a .v het voorkomen van de klinkers a en as in het klinkersYsteem, zie par. 5 .4 .1 .2 .
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Kaart 2 . De verhleinwoorden uit: Kloehe De taal van Overijssel

De -n van bet achtervoegsel -ien, -hen en jen komt de laatste tijd in heel West-Overijssel
zwakker to staan, behalve in de noordwesthoek en Kampen e .o . (vgl . Bloemhoff-de Bruijn
1995 : 107-116, Kinds 2001, hfdst . 4) .
In bet navolgende schema worden de geografische verschillen tussen de verschillende
verkleinwoordvormen geillustreerd (zie o .a . Poorter 1989 : 25 e .v. , Bloemhoff 1991 : 183
e .v.) :

Wijhe
rokje
kopje
voetje
lepeltje
vrouwtje
boompje
sterretje

Steenwijk Kuinre

Blokzijl

rohhie"
rohhien
rohjen
rohjen
hoppie"
hoppien
hoppien
hopjen
veutie"
voetjen
voetjen
votien
lepeltie" lepeltien lepeltjen lepeltjen
vrouwgie" vrouwgien vrouwgien vrouwtjen
beumpie" boompien boompien boompjen
stiirregie" sterregien steerntjen stertjen

Vollenhove Deventer
rohhien
hoppien
vu :tien

rohshen/rohjen
hophen/hopjen
veutjen
lepeltjen

lepeltien
vrouwgien
vruiwhen
beumpien beumhen/boompjen
steerntien
sterrehen/-tjen
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Uit dit schema blijkt dat in Salland en Vollenhove het verkleinwoord gevormd wordt
met umlaut van achterklinkers . In Deventer wordt ook de tweeklank ou `umgelautet' :
vruiwhen `vrouwtje', puiwhen `pauwtje' en tuiwhen `touwtje' zijn daar gebruikelijke vormen
(Kuijk 1993 : 101) . Elders in Salland komt umlaut van de ou niet voor .
In het overgrote deel van West-Overijssel worden verkleinwoorden gevormd met het
achtervoegsel -ie(n), behalve in Deventer, Kuinre en Blokzijl . In Deventer gaan verkleinwoorden vanouds uit op -(s)hen, behalve bij woorden op -d, -t of -l . De verkleinwoorduitgang -(s)hen wordt daar echter steeds meer verdrongen door jen (en ook al : je),
waarbij de umlaut verdwijnt (zie ook Kinds 2001 : 37-45) . In Kuinre zien we jen en
-ien ; in Blokzijl alleen -jen.
De vorm van de verkleinwoorduitgang (-ien, -tien, -glen etc .) is afhankelijk van de medeklinker waar de stam van het grondwoord op eindigt, zoals dat ook in het Nederlands het
geval is . Voor details verwijs ik naar de in de literatuurlijst genoemde artikelen betreffende
verkleinwoordvorming en de algemenere studies .

Fragment uit : Degemeente, een verhaal in de taal van Wijhe, geschreven doorJan Veerman . In de tijd dat hij dit verhaal schreef, was Wijhe nog een zelfstandige gemeente,
rinds 2001 is Wijhe bestuurlijk samengevoegd met 01st en heeft de gemeente de
naam Olst-Wijhe .
A -j arns in 't land zegt da j uut Wieje komt, gebeurt 't nogal 's dat ze reageert met :
"O ja, Deventer-01st- Wijhe ." Meestal trump die reacue van alderen die vragger
op schole nag al die riejgies massen leren en opdreunen en d'r toch niet vblle an
eleden hebt, a-j 't mie vraagt. . .
Een enkeling geet in zien onschuld sours m vane dat e zeg "O ja, Wijhe bij 01st ."
Nou, dan hint de rain goed gaar. Iej kunt tegen een Wiejenaar rustig zeggen dot
Wieje bie Zwolle of bie D~venter hg, mfr bie 01st, nee dan gaot'm de stekels rech
aoverende staon . Zie zollen waarachtig kunnen denken dat 01st belangrieker is as
Wieje! En daor mu j 'n Wiejenaar niet mee ankommen . "01st is large gien Wieje",
zeg e dan altied en dan bedoelt e dat in Wieje alles biter is .
Nemp mfr van mie an dot ze in 01st 't umgekeerde zegt . . .
En zo wordt dan de al meer as honderd jaor bestaonde nao-fever tussen de beide
dc5rpen in stand ehollen . Zu-w d'r nog heel effen mee deurgaon?
An 't begin van disse eeuw trok Jacaues E Thijsse op de fietse deur de Iesselstreek,
leut zich vanof de Gelderse kante met de schohe van toen aover'n Iessel zetten en
schreef in 1914 in zien Verkade-album De IJssel : " . . . we kwamen behouden aan de
overzij en bereikten flu Tangs het Veerstraatje het dorp der varkens, 't beroemde
Wijhe . We hebben er geen enkel varken gezien, maar vonden bet een aangenaam,
welvarend plaatsje voor renteniers en winkeliers en kleinbedrijf . A1 den tijd, dat
we aan bet veer stonden to wachten, hadden wij bet al kunnen bewonderen in
al zijn uitgestrektheid met zijn tarens en daken en buitengewoon mooie boomgroepen . . ."
Zo, roe heurt ule 't ok 's van een ander : 't beroemde Wijhe!
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Thijsse is ok dear 01st efietst, mar iej heurt 'm d'r nauwelijks aover. Misschien hef
e wel edach dot 't bie Wieje heurden . .
Mar alle gekheid op 'n stokkien, in die paar zinnegies hef Thijsse twee dinge anegeven die ok vand~ge an de dag nog kenmarkend hint veer Wieje : de Jigging an 'n
Iessel en de varkens, al mu-j dat leste tegensworig met meer zo Ietterlijk nemmen .
(Uit : Thuus. Verhalen uit heel Overtjssel . Kampen 1992)

Fragment uit: De toren vertelt, een verhaal in de taal van Steenwijk, geschreven
door Roelof Pit. De `ik' in het verhaal is de beeldbepalende Sint Clemenstoren
van Steenwijk .
Het duurde eel lange eer ik voiwassen was. Zo'n kleine vieftigjaor . In 1511 kreeg
ik een mooie olten spits . Wat was ik thor bliede mit . 1k stond daor to pronken as
een koninginne . Maor och eden, de bliedskop duurde neet lange . In 1566 meek
een zwaore westerstorm een ende an mien mooie kroon . 1k was onteufd . Wat een
aremode, wat een ellende . 1k krege toen een klein often kappien . Mooi was 't neet,
't aelde 't fleet bi'j 't sieraod da-k kwiet wasse .
Gelokkig kon ik nog best mien wark en diensten doon . le moeten weten da-k
eel veule to doon adde . De kaarke en de stad waren mien baozen . Veur de kaarke
deu 'k van alles, ik zorgde veur van alles . Soms veulde ik mi'j meer as een moder
dan as een `waarkriemer' . As een moder reup ik 's zundes de kienders naor de
kaarke . De grote klokke wed elud . En viak veur de dienst begun, wed er weer
elud. 't Betekende : Minsen maek oe ree en gao naor Gods uus . Op de raand van
de klokke stond dan ook :
Op mijn geluyt
Compt haestich uyt
En hoort Gods woord
Met soet accoord.
1k adde ook dienst bi'j begraffenissen . As er een man esteurven was, wedde er 21
keer ekiept (dan leut ie de kiepel teugen de klokkeraand slaon) . Wanneer 't een
vrouwe was, dan 14 slaegen en bi'j een kiend 7 . As 't liek tot 't uus uutdraegen
wedde, wedde de grote klokke, de doods klokke, elud . Dat gebeuren was as 't
waore een leste gret .
As de stoet bi j de stadspoort an-ekeumen was, was t luden of-eleupen . In vrogger tieden wedden er ook minsen in de kaarke begreuven, maor dat waxen wel
veuranstaonde of rieke luden . Aandere minsen kregen een rustplaeze op 't kaarkhof om de kaarke .
Veur de burgerije ad ik ook veule to doon . Mien klokken gaffen de tied an. Moms
om vief are begonnen ze to laden. Dan gungen de poorten eupen . "Minsen : 't is
tied om op to staon ." 's Aovens om negen are ko-j ze weer euren, want dan gungen
de poorten dichte . En ik zee bi'j mi'jzelf: Naor bedde minsen, alles is veiig . Gao
maor gerust slaopen . (Uit : Thuus. Verhalen uit heel Overtjssel . Kampen 1992)
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5 .4 .1 .7 Het geslacht van de zelfstandige naamwoorden
Het Nederlands kent vanouds drie woordgeslachten : mannelijk, vrouwelijk en onzijdig .
Behalve in de zgn . voornaamwoordelijke aanduidingen komt het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke woorden in het moderne Nederlands niet meer tot uitdrukking .
Mannelijke en vrouwelijke woorden hebben bet lidwoord de, onzijdige bet lidwoord het .
In de Oost-Overijsselse dialecten komt bet verschil tussen mannelijke en vrouwelijke
woorden in de zin veel duidelijker tot uitdrukking dan in bet Nederlands . Ook in een aantal Sallandse dialecten is dat nog bet geval . In Ommen bijv is de vorm van bet lidwoord
voor mannelijke en vrouwelijke woorden verschillend ('n (uit den), resp . de) en ook de
vorm van bet voor bet zelfstandige naamwoord staande aanwijzende voornaamwoord
en bijvoeglijke naamwoord . Verder naar bet westen is dat verschil tussen mannelijke
en vrouwelijke lidwoorden etc . uit de dialecten verdwenen . Enkele voorbeelden uit bet
dialect van Ommen :
lidwoord :

'n hrie:g (m .) `de oorlog'

aanwijzend voornaamwoord :
bijvoeglijk naamwoord :

de deure (v.) 'de deur'
't peerd (o .) 'bet paard'
dissen boom (m .) `deze boom'
disse boerderi~e (v) `deze boerderij'
ddt hereltie (o .) `dat kereltje'
'n elen aovend (m .) `de hele avond'
d' ele wehhe (v.) `de hele week'
't riepe horen (o .) 'bet rijpe koren'

In Heino, wat westelijker dan Ommen gelegen, is bet verschil tussen mannelijke en
vrouwelijke zelfstandige naamwoorden niet zichtbaar aan de vorm van lidwoord, aanwijzend voornaamwoord en bijvoeglijk naamwoord, in Ommen zoals gezegd wel . Om
bet verschil to laten zien, geef ik hieronder nog enkele zinnen uit de RND die in Ommen
en Heino werden opgetekend :
Ommen :
Heino :
Ned .
Ommen :
Heino :
Ned .
Ommen :
Heino :
Ned .
Ommen :
Heino :
Ned .
Ommen :
Heino :
Ned .

'n Boomhweher (m .) zal 'n boom (m .) enten
De boomhweher (m .) zal de boom (m .) enten

De boomkweker zal de boom enten
Zi j is d' hellefte (v) van de melleh (v) hwiet
Zie is de helleft (v) van de melleh (v) hwiet

Ze is de helft van haar melk kwijt

Den herel (m .) mahen d' hele wereld (v.) an 't vechten
Die herel (m .) mahen d' hele wereld (v.) an 't vechten

Die kerel maakte de hele wereld aan bet vechten

In die febrieh (v) is nihs to zie :n
In die (ddt) febrieh (v (o .)) is nihs to zie:n

In die fabriek is niks to zien

Een haolen helder (m .) is goed veer et bier
Ben haole helder (m .) is goed veur et bier

Een koele kelder is goed voor bet bier

WEST OVERIJSSEL

235

5 .4.1 .8 De werkwoorden
In de vormen van de werkwoorden komt in West-Overijssel nogal wat variatie voor .
Allereerst is daar bet opvallende verschil in de meervoudsvormen van de tegenwoordige
tijd : (wij, jullie, zij) loopt, doet tegenover (wij, jullie, zij) lopen, doen . De isoglosse die de
scheiding vormt tussen de meervoudsvormen op -t en op -en loopt over de Veluwe, en
vomit op de kaart van Jo Daan de scheiding tussen bet Veluws en bet Gelders-Overijssels . Aan de noordrand van de Ueluwe buigt de isoglosse of naar bet oosten, loopt door
Zwolle, in noordelijke richting naar Zwartsluis aan bet Meppelerdiep (zie kaart 1) . In bet
Overijsselse gebied ten noorden van bet Meppelerdiep zegt men (wij, jullie, zij) lopen,
doen, net als in Kampen, dat ten westen van de isoglosse ligt .
Het verleden deelwoord van de werkwoorden wordt in West-Overijssel in bet algemeen
gevormd met bet voorvoegsel e- : evreuren `gevroren', ehlummen `geklommen', of-esleten
`afgesleten' . In bet Stellingwerfse gebied in Overijssel wordt in enkele plaatsen vlakbij de
grens met Friesland bet verleden deelwoord zonder e- gebruikt . Met name in Kuinre (Die
appels bin steulen . Zou hi j dat daon ebben? `Die appels zijn gestolen . Zou hij dat gedaan
hebben?'), maar ook in Ossenzijl, Oldemarkt, Blankenham en Kalenberg duiken vormen
zonder e- op . In bet Stellingwerfs in Friesland komen dergelijke verleden deelwoorden
uitsluitend voor .
Verleden deelwoorden van eenlettergrepige werkwoorden als gaon, doen en zien krijgen
in een beperkt aantal plaatsen een -e aan bet woordeinde : egaone, edaone, eziene . Dit
verschijnsel komt volgens een kaartje van Sassen (1953, kaart 16) voor in bet Drents/
Overijsselse gebied ten oosten van Zwartsluis . Meer naar bet zuiden toe treffen we ze
ook aan in Nieuwleusen, Lemelerveld, Heino en Raalte, maar niet in bijv . Zwolle, Dalfsen
en Ommen .
Werhwoorden in de dialecten van Wijhe en Steenwijh: een `zuidelijh' en een `noordelijh'
dialect

Hieronder Beef ik van twee werkwoorden de vormen in tegenwoordige en verleden
tijd, en bet verleden deelwoord . Het eerste, l~ven/leven `leven' is zwak, dus regelmatig,
bet tweede, griepen `grijpen' sterk . Wijhe ligt in bet gebied met meervoudsvormen op
-t, vandaar : wie, ule, zie left; wie, ule, zie griept in de tegenwoordige tijd . Steenwijk ligt
in bet gebied met meervoudsvormen op -en, dus : wig, jullie, zip leven resp . griepen . De
worm van de 2de persoon enkelvoud onvoltooid tegenwoordige tijd is dezelfde als de
meervoudsvormen .
In de 3de pers . enk . tegenwoordige tijd hebben de zwakke werkwoorden een -t aan bet
eind van bet woord . De meeste sterke werkwoorden daarentegen hebben klinkerwisseling, waarbij de -t verdwijnt (zie ook hieronder) .
Bij zwakke werkwoorden zijn in Wijhe in de verleden tijd alle vormen gelijk aan de vorm
van bet hele werkwoord en gaan dus uit op -en, in Steenwijk krijgen de verleden tijdvormen de uitgang -de(n) of -te(n) . In de verleden tijd gaan bij de sterke werkwoorden
in beide plaatsen de 2de pers . enk . en de meervoudsvormen uit op -en, de lste en 3de
pers . enk . op -e, resp . -0 .
Het verleden deelwoord van zwakke werkwoorden eindigt, net als in bet Nederlands,
op -d of -t, dat van sterke werkwoorden op -en .
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l~ven/Leven `leven' (zwak werkwoord)

Wijhe
O .L .i .

o .vt .

Steenwijk
o .t .t .

o .vt.

ih leve

ih liven

ih leve

ih leefde

ie leven
i'j leeft
wi j leven
jullie leven

ie leefden
i j leefde
wig leefden
jullie leefden

iej leeft
hee left
wie left
ule left
zie left

iej leven
hee leven
wie liven

ule liven
zie liven

verleden deelwoord : eleefd

zi j leven

zi j leefden

verleden deelwoord : eleefd

griepen `grijpen' (sterk werkwoord)

Wijhe
o .t .t .

o .vt .

ih griepe
iej griept
hee grip
wie griept

ih grepe
iej grepen
hee greep
wie grepen

ule griept
zie griept

ule grepen
zie grepen

verleden deelwoord : egrepen

Steenwijk
o .t .t .
ih griepe
ie griepen

i j grip

wig griepen

jullie griepen
zi'j griepen

o .vt .
ih grepe
ie grepen
i j greep
wig grepen

jullie grepen
zip grepen

verleden deelwoord : egrepen

Klinherwisseling in de 3de pers . enhelvoud teg . tijd
De meeste sterke en onregelmatige werkwoorden hebben in heel West-Overijssel in de
3de pers . enk . o .t .t . klinkerwisseling, waarbij de -t van de uitgang verdwijnt (zie ook
griepen, hierboven) . Kuinre en Blokzijl vormen daarop een uitzondering : hier komen
vormen met -t en klinkerwisseling voor, bijv ij/i j slapt `hij slaapt', ij/i j vligt `hij vliegt'
(Kloeke 1931 : 847-8) .
De klinker van de 3de pers . enk . o .t .t . verandert niet steeds op dezelfde manier, integendeel : hij kan ten opzichte van de stamklinker verlaagd worden, naar voren geschoven
(gepalataliseerd) of beide, en daarnaast nog verkort en gerond worden . Hier volgen
enkele voorbeelden, weer uit de dialecten van Wijhe en Steenwijk . Vooraan in het schema
zijn de hele werkwoorden in het Nederlands gegeven, daarna volgen de lste pers . enk .
o .t .t . (met de stamklinker) en de 3de pers . o .t .t . in het Wijhes, resp . Steenwijks .
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Wijhe
le pers .
smijten
gieten
schuiven
spreken
eten
dragen
slapen

smiete
gete, gie:te
schoe :ve
spr~he
ete
drdge
slaope

3e pers .
smit
got
schof
spreh
et
drag

slop

Steenwijk
le pers .

3e pers .

smiete
gie:te
shoe :ve
sprehe
ete
draege8
slaope

smit
gut
sh6f
spreh
et
drag
slap

Vanouds doet een bepaalde groep sterke werkwoorden niet aan de klinkerwisseling mee,
nl . de groep die in de historische taalkunde bekend is als de derde klasse . De 3de pers .
enk . o .t.t . krijgt bij deze werkwoorden gewoon een t, net als bij de zwakke werkwoorden .
Enkele voorbeelden :

dwingen
klimmen
schelden

Wijhe
le pers .

3e pers .

Steenwijk
le pers .

3e pers .

dwinge
hlimme
schelle

dwingt
hlimt
schelt

dwinge
hlimme
shelle

dwingt
hlimt
shelt

5 .4 .1 .9 De zinsbouw
In de literatuur over de West-Overijsselse dialecten is tot nu toe niet veel aandacht gegeven
aan verschijnselen betreffende de zinsbouw. Alleen Van der Haar wijdt er in zijn boek over
het dialect van Genemuiden een heel hoofdstuk aan (maar liefst 53 pagina's), in navolging
van Sassens boek over het Drents van Ruinen . In Kuijks grammatica van het Deventers
is iets over de zinsbouw to vinden, Nijen Twilhaar (2003) behandelt een bepaald volgordeverschijnsel in het Hellendoorns en Spa geeft in zijn boeken over het dialect van de
Stad Vollenhove en over de dialecten van Groot IJsselmuiden en Steenwijk en omgeving
enkele syntactische eigenaardigheden . Tijdens de omvangrijke schriftelijke enquete die
in de periode 1978-1981 door Henk Bloemhoff voor de IJsselacademie werd gehouden,
werden veel zinnen afgevraagd om de volgorde van de verschillende werkwoorden in de
zin aan de weet to komen . Maar over dat materiaal is nog niet gepubliceerd .
Dat er nogal wat verschillen in zinsbouw zijn aan to wijzen tussen het Nederlands en de
dialecten van deze regio, blijkt onder meer uit de voorbeelden die Spa uit het dialect van
de stad Vollenhove geeft (Spa 1996 : 89-90) :
1 . In bijzinnen die beginnen met korte voegwoorden en vragende voornaamwoorden
wordt dikwijls het partikel as ingevoegd :
I 'j zei mi j waor as i j ewoond ad `hij zei me waar hij gewoond had'
8

De ae is dezelfde klank als de WiJjhese ee zie ook 5 .4 .1 .2 .

238

HANDBOEK NEDERSAKSISCHE TAAL- EN LETTERKUNDE

Wus ie niet meer oe a -j (= as ie) daor ehomen wclren? `wist je niet meer hoe je daar gekomen
was?'

Ih vrihte net zolange tot a-h (= as ih) los ware `ik wrikte net zolang tot ik los was' .
2 . De constructie `hebben + predicatief gebruikt bijvoeglijk naamwoord' (vgl . Van Bree
1981) :
Ze of de baand leh `ze heeft een lekke band'
Ze emmen twintig dnten dood `twintig eenden van hen zijn doodgegaan' .
3 . De constructie `hebben + possessieve datief' (vgl . Van Bree 1981) :
Ze emmen em de auto esteulen `ze hebben zijn auto gestolen' .
4 . De voorkeur voor de zgn . groene woordvolgorde .
In het Nederlands kunnen naast elkaar voorkomen :
Ih geloof dat ze is gehomen (rode volgorde) en Ih geloof dat ze gehomen is (groene volgorde) .
In de dialecten van West-Overijssel wordt voornamelijk de groene volgorde gebruikt :

Ih geleuve dat ze ehomen is .
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5 .4 .2
Oost-Overijssel
Jan Nijen Twilhaar

Inleiding
Overijssel is globaal in twee grote dialectgebieden to verdelen . In het westen worden de
Sallandse dialecten gesproken, in bet oosten de Twentse . In dit hoofdstuk bespreken we
een aantal taalkundige verschijnselen die karakteristiek zijn voor de dialecten van OostOverijssel, die we kortweg zullen aanduiden als Twents . Bij enkele onderwerpen worth
bet Hellendoorns als uitgangspunt genomen om vergelijkenderwijs vast to stellen hoe een
en ander zich voordoet in bet Twents . Het dorp Hellendoorn ligt namelijk aan de grens
van de twee genoemde gebieden, nog net binnen Salland . Het Hellendoorns heeft dan
ook een aantal kenmerken gemeen met de andere Sallandse dialecten, maar in andere
opzichten lijkt bet meer op de Twentse dialecten . Verder zal bet Vriezenveens, dat een
aantal opvallende kenmerken vertoont die niet (meer) in de andere Twentse dialecten to
vinden zijn, enkele malen apart de aandacht krijgen .
Omwille van de leesbaarheid is bet gebruik van vaktertnen zo veel mogelijk vermeden
en zijn er in de tekst geen literatuurverwijzingen opgenomen . De geinteresseerde lezer
kan echter de bibliografie raadplegen, waarin de literatuur vermeld staat die voor deze
studie gebruikt is en waarin een aantal onderwerpen uitvoeriger aan de orde komt .
5 .4 .2 .1 Het taallandschap van Oost-Overijssel en enkele specifieke kenmerken
Voor de voorgeschiedenis van bet Twents verwijzen we naar de twee bijdragen van
Hertnann Niebaum aan dit handboek . Voor de hedendaagse dialecten van dit gebied
gebruiken we de naam Nedersaksisch . In deze paragraaf komt een aantal kenmerken van
bet Twents ter sprake Ze komen op een vergelijkbare manier voor in andere dialecten
binnen bet Nedersaksische gebied en moeten dan ook gezien worden in vergelijking met
bet Standaardnederlands en de dialecten buiten bet Nedersaksische gebied .

Woorden met

-ol

In bet Twents heeft een groep woorden die in bet Nederlands een ou bezitten, vaak
gevolgd door een -t of-d, een of-worm (ol, 61 of oal) : goald `goud', hoald `houdt', hoalt 'bout',
hoald `koud', oald `oud', voale `vouw', z61 `zou' en zblt `zout' . De of-worm is oorspronkelijk
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Westgermaans en komt ook nog voor in andere Germaanse talen, zoals bet Engels : old
`oud' en gold `goud' en bet Duits : er soll `hij zou' en Holtz 'bout' . In de Westnederlandse
dialecten heeft de of-worm in deze woorden zich ontwikkeld tot een ou .
Umlaut
Het tweede kenmerk dat karakteristiek is voor ons gebied, is de umlaut van lange klinkers .Umlaut is bet verschijnsel waarbij een achterklinker (dat is een klinker die met de
tong achter in de mond wordt uitgesproken) verandert in een voorklinker (een klinker
die voor in de mond wordt uitgesproken) . Zo heeft bet Twents in sommige woorden een
eu, waar bet Nederlands een oe bezit . Het Hellendoorns heeft bier telkens een uu-klank.
Enkele voorbeelden volgen hieronder . Om aan to geven dat deze uu-klank langer klinkt
dat de uu in een woord als fuut, hebben we een dubbele punt achter deze klank gezet .
Twents

Hellendoorns

Nederlands

greuien
greunte

gruu:ien

groeien
groente
moeilijk
noemen
zoeken

meulijh

neumen
zeuhen

gruu:nte
muu :lijh
nuu:men
zuu :hen

Umlaut komt ook voor bij bepaalde woordvormingsprocessen . Dat betekent dat umlaut
optreedt als er een bepaalde uitgang aan een woord wordt gehecht . In paragraaf 5 .4 .2 .6
besteden we meer aandacht aan dit verschijnsel .
Korte hlinher in open lettergreep

Het derde verschijnsel dat vanouds karakteristiek is voor ons gebied, is de kort gebleven
klinker in open lettergreep : etten `eten', wehhe `week', enzovoort .
De -t in het meervoud van werhwoorden

Ook kenmerkend voor ons gebied is de -t in bet meervoud van werkwoorden . Vergelijk
enkele voorbeelden uit bet Twents met bet Nederlands : (viej/zee) bliewt, gooit, hebt, homt,
vleegt `(wij/zij) blijven, gooien, hebben, komen, vliegen', enzovoort .
De lettergreepdragende nasaal

Men zegt wel dat de klinker als hoofd of kern de lettergreep `draagt' . In een groot deel
van bet noorden en bet oosten van ons land wordt de uitgang -en `ingeslikt', zodat we
de klinker niet kunnen horen . Met bet verdwijnen van de klinker komt de lettergreep
als bet ware zonder hoofd to zitten . De daarop volgende nasale medeklinker neemt die
functie over en wordt zo lettergreepdragend . Deze medeklinker past zich ook in de
uitspraak aan aan de medeklinker die er onmiddellijk voor staat . Een woord als lopen
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wordt dan uitgesproken als loopm . Omwille van de leesbaarheid zullen we de uitgang
-en wel steeds schrijven .

De voltooid verleden tijd
Het zesde en laatste kenmerk waarvan we kunnen zeggen dat bet karakteristiek is voor
ons gebied, is de vorm van de voltooid verleden tijd . In de dialecten van ons taallandschap wordt deze werkwoordsvorm niet gemaakt met ge-, zoals in bet Nederlands, maar
met e- : ebahhen, ehaald, eleupen (`gelopen'), epaht, ezeen (`gezien') .

5.4.2 .2 De klanken en hun spelling
We kunnen voor bet Twentse klinkersysteem de volgende drie categorieen onderscheiden: korte klinkers, lange klinkers en tweeklanken . In schema :
Korte klinkers

wit

beh
hdttel

`ketel'

dos

`dorst'

busse
tah
bolle

hlbhhe

`stier'

Lange klinkers

Tweeklanken

dieh

`dijk'

trein

vrouw

loog
gaent
taand

`denken'
`kruik'
`doos'
`leeg'
`gent'
`tand'

beet
deenhen
hruhe
deuze

rood
road
roete
de

hluite `kudde'

`raad'
`ruit'

De ie, uu en oe klinken kort, maar gedragen zich in bet `grammaticale' systeem als lange
klinkers . Vandaar dat ze in bet tweede rijtje staan . Dat geldt ook voor de zogenaamde
sjwa (`stomme' e) . Een eigenschap van lange klinkers die de korte klinkers niet hebben,
is bijvoorbeeld dat ze op bet woordeinde kunnen staan : lae, ree, vlo . Die eigenschap nu
bezitten de genoemde kortklinkende klinkers ook : ullie `olie', perplu `paraplu', de, enzovoort . Bovendien klinken ze in sommige woorden wel lang, zonder dat dit in bet Twents
overigens betekenisonderscheidend werkt .
Een aantal Twentse klinkers komt in bet Nederlands niet voor : de korte klinkers ii (als
in bet Engelse battle) en o (als in bet Duitse Kopfe) en de lange klinker oa (de lange
tegenhanger van de o, zoals in bet Nederlandse roze) . Het Nederlands kept verder bet
onderscheid niet tussen de o en de b (er is hoogstens een licht verschil in uitspraak hoorbaar tussen de o's in de woorden boh en hop) . Dat we in bet Twents duidelijk to maken
hebben met betekenisonderscheidende klinkers, laat bet volgende minimale paar zien :
mdtte `mot' en motte `zeug' .
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Bij de lange klinkers zijn de volgende punten van belang . Wie naar de Twentse cabaretier Herman Finkers luistert, zal de typische uitspraak van bepaalde klinkers opvallen .
Zo worden de lange klinkers in heet, reus en rood in bet Standaardnederlands met een
`naslagje' uitgesproken, waardoor deze klinkers iets van tweeklanken krijgen . In bet
Twents horen we bier zuivere klinkers . Die uitspraak is zo opvallend dat we onmiddellijk de herkomst van de spreker in dit taalgebied kunnen situeren . Ook de lange o in
woorden as loog `leeg' komt in bet Nederlands niet voor .
Het Twents heeft dezelfde tweeklanken als bet Nederlands maar bet heeft ook een klinker
op plaatsen waar bet Nederlands een tweeklank heeft (een tweeklank is to beschouwen
als een element dat uit twee klinkers bestaat) . Vergelijk bijvoorbeeld wief `wijf' en hoes
`huffs' . Het betreft bier een verschil dat een historische achtergrond heeft . Let op : de klanken ie en oe worden beide met twee letters geschreven, maar bet gaat bier natuurlijk om
een hlanh .
Hoewel de uitspraak van de klinkers in bet Twents overeenkomt met die in bet Hellendoorns en andere Sallandse dialecten, kan bet gebruik van die klinkers per woord verschillen . Het gaat dan om de volgende variatie : ee/ie, oo%e, eu/uu, oe/uu en aid . Enkele
voorbeelden :
Twents

Sallands

neet
mood

niet

leu

hoes

warhen

moed
luu
huus

wdrhen

`niet'
`moed'
`mensen'
`huffs'

`werken'

Het Vriezenveens moet bier aparte aandacht krijgen, omdat daarin veel tweeklanken voorkomen die we niet (meer) in de andere Twentse dialecten aantreffen . Opvallend zijn de
zogenaamde `brekingsdiftongen', zoals ja, -wa en -iee . Enkele voorbeelden : hjdttel `ketel',
gwatte `goot' en bieezig `bezig' .
Overigens kan bet klinkersysteem van sommige Twentse dialecten licht afwijken van
bet bovenstaande schema . Zo lijkt bet Rijssens, bet Twentse dialect waarop Schonfeld
Wichers zijn woordenboek heeft gebaseerd, een onderscheid to maken tussen de lange
achterklinkers in bags en die in taand . De verkleinwoorden krijgen namelijk verschillende
umlautklinkers : baeshen en teenhen .
De medeklinkers in bet Twents komen overeen met die in bet Nederlands . De h heeft in
de taalkundige literatuur altijd een bijzondere plaats gehad . We kunnen bier echter niet
op bet gedrag van de h ingaan, maar verwijzen naar de bibliografie, waar twee publicaties
worden genoemd waarin dit onderwerp uitgebreid ter sprake komt .
Dat de Twentse dialecten een gemeenschappelijk klinkersysteem kennen, wil niet zeggen
dat ze allemaal dezelfde klinker hebben in een woord dat voor een bepaald begrip staat .
Neem bijvoorbeeld bet woord `erf', dat op diverse manieren wordt uitgesproken in de
Twentse dialecten . In bet volgende kaartje van Overijssel (zie onder Scholtmeijer in de
bibliografie) is dat goed to zien . Het geeft de verschillende uitspraken van bet woord `erf'
in de dialecten van Overijssel .
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in de dialecten van OveriJ'ssel

5 .4 .2 .3 Verkleinwoordvorming
Voor dit onderwerp kijken we eerst naar het Hellendoorns . Dit dialect heeft vijf varianten
van de verkleinwoorduitgang. Enkele voorbeelden : vis-vissie, bien-bientie, riem-riempie,
zee-zeegie, bril-brillegie . Blijkbaar is de keuze van de variant afhankelijk van de laatste twee
klanken van bet zelfstandige naamwoord waar hij aan wordt gehecht (bet grondwoord) .
Soms wordt er een klank aangepast en in bepaalde gevallen verdwijnt er een klank . Laten
we de verschillende varianten van de verkleinwoorduitgang eens apart bekijken .
Verhleinwoorden met -ie

De uitgang -ie vinden we achter zelfstandige naamwoorden die eindigen op een wrijfklank of plofklank, eventueel gevolgd door een sjwa . Het Nederlands heeft in vergelijkbare gevallen -je . Voorbeelden : dbh-dohhie `deuk-je', streep-strepie, vis-vissie, tillegraef-tillegraefie, bdrg-bclrgie `berg je', grepe-grepie, bigge-biggie, leerze-leersie, boste-bossie `borst-je',
stifte-stiffie, vruchte-vruchie, peerd-peertie, vliege-vliechie, deuze-deusie `doos-je', bah-bahhie,
bot-buttie, doeve-dufie `duff-je', boorze-beursie `baars je'
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Verkleinwoorden met -tie

Eindigt een zelfstandig naamwoord op een l, r of n, voorafgegaan door een lange klinker
en eventueel gevolgd door een sjwa, dan krijgt het verkleinwoord de uitgang -tie . Het
Nederlands heeft in vergelijkbare gevallen de uitgang -tje . Voorbeelden : buul-buultie `builtje', teil-teiltie, pier-piertie, bien-bientie `been-tje', orhaen-orhaentie, biele-bieltie `bijl-tje',
schuure-schuurtie, deure-deurtie, hettel-hetteltie `ketel-tje', emmer-emmertie, huhen-huhentie
`kuiken-tje', appel-clppeltie, baal-baeltie, hoepel-hupelrie, moane-moontie `maan-tje'
Verkleinwoorden met -pie

De uitgang -pie komt voor bij zelfstandige naamwoorden die eindigen op een m die
wordt voorafgegaan door een lange klinker (die sours echter kort klinkt) en eventueel
gevolgd door een sjwa . Het Nederlands heeft in vergelijkbare woorden de uitgang -pje .

Voorbeelden : pluum-pluumpie, raem-raempie, bloeme-bluumpie, ome-eumpie, bessem-bessempie `bezem-pje', arm-drmpie `arm-pje', film filmpie .
Verkleinwoorden met -gie

De uitgang -gie komt voor bij zelfstandige naamwoorden die eindigen op :
(1) Een klinker, een halfklinker (j of w) of een tweeklank, eventueel gevolgd door een
sjwa . Het Nederlands heeft in vergelijkbare gevallen de uitgang -tje . Voorbeelden : autoauteugie, bougie-bougiegie, cafe-cafegie, eui-euigie `ooi-tje', lae-laegie `laa-tje', buuje-buujgie

`bui-tje', stow-stuwgie, ei-eigie, trui-truigie, vrouwe-vrouwgie .
(2) Een korte klinker, gevolgd door l, r, n of m en een sjwa . Voorbeelden: belle-bellegie,
bolle-bullegie `stier-tje', berre-berregie `bed je', torre-torregie, henne-hennegie, hanne-hannegie, tonne-tunnegie, remme-remmegie, vlamme-vldmmegie .
Verkleinwoorden met -egie

Zelfstandige naamwoorden krijgen de uitgang -egie als ze eindigen op l, r, n of m, voorafgegaan door een korte klinker . Het Nederlands heeft in vergelijkbare gevallen de uitgang
-etje . Voorbeelden : bal-ballegie, bar-bdrregie, begin-beginnegie, holbm-holummegie .
Verhleinwoordvorming van woorden op -ng

Zelfstandige naamwoorden die eindigen op ng, eventueel gevolgd door een sjwa, hebben
niet de verwachte uitgang -egie, zoals de woorden die eindigen op een m of n, eventueel
gevolgd door een sjwa . De desbetreffende verkleinwoorden worden uitgesproken met
de nasale klank die we ook aan het eind van ding en gang horen en met de schuurklank
ch, zoals we die in een woord als lachen horen : dingchie, gangchie, krengchie . Vergelijk de
volgende voorbeelden : kin -hinnegie, ding-dingie, lam-ldmmegie, gang-gdngie .
We zien hier dus een opvallend verschil met het Nederlands, dat bier -etje heeft, net als bij
de zelfstandige naamwoorden op n of m : kin-kinnetje, lam-lammetje, ding-dingetje . We
kunnen deze situatie bij de zelfstandige naamwoorden met ng bij verkleinwoordvorming
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verklaren door aan to nemen dat deze woorden in bet Hellendoorns eigenlijh een wrijfklank (de g) op bet woordeinde hebben . We kunnen hier niet dieper op dit onderwerp
ingaan . In mijn boek over bet Sallands, Twents en Achterhoeks, dat in de bibliografie
staat, kan men uitvoeriger informatie vinden .
Het Hellendoorns sluit zich met de ie-vorm in de verkleinwoorduitgangen aan bij een deel
van bet Sallandse gebied . Het Twents daarentegen heeft vier varianten van de verkleinwoorduitgang, die allemaal een sjwa hebben : -hen, -shen, jen en -tjen . Bovendien zijn de
omstandigheden waaronder de verschillende varianten voorkomen, complexer dan in
bet Hellendoorns . Het zou wenselijk zijn als voor bet Twents eens werd onderzocht hoe
verkleinwoordvorming zich systematisch laat beschrijven in een aantal regels .
Het dialect van Vriezenveen verdient opnieuw aparte aandacht . Het Vriezenveens wijkt
ook bier weer of van de andere Twentse dialecten . Opvallend bij verkleinwoordvorming
is dat alle varianten de klinker ie hebben, waar de andere Twentse dialecten een sjwa
bezitten . Zo heeft bet Vriezenveens, net als bet Hellendoorns, de varianten -ien, -lien, -gien
en -egien, maar verder verschilt dit dialect bij verkleinwoordvorming in allerlei opzichten
van bet Hellendoorns . Ook heeft bet Vriezenveens in tegenstelling tot bet Hellendoorns
niet de variant -pien . Waar bet Hellendoorns -pie heeft na een lange klinker, tweeklank,l
of r, gevolgd door m (met een eventuele sjwa erachter) bezit bet Vriezenveens de uitgang
-lien . Vergelijk de volgende voorbeelden .
Vriezenveens
doem-duumtien

reim-reimtien

helm-helmtien
proeme-pruumtien

Hellendoorns

geheim-geheimpie

doem-duumpie

`duim-pje'
`riem-pje' / `geheim-pje'

proeme-pruumpie

`pruim-pje'

helm-helmpie

5 .4.2 .5 Meervoudsvorming
In de Oudwestgermaanse talen zijn twee typen meervoudsvorming to onderscheiden :
zelfstandige naamwoorden eindigend op een medeklinker, krijgen een klinker of een
klinker + s als meervoudsuitgang, zelfstandige naamwoorden die eindigen op een klinker,
ontvangen een -n of een klinker + n als meervoudsuitgang. Vergelijk de volgende voorbeelden uit bet Oudsaksisch, de voorloper van de dialecten uit ons taallandschap .
grit-gesti
wurm-wurmi
blomo-blomon

`grit-gasten'
`worm-wormen'
`bloem-bloemen'

ahhar-ahharos
`akker-akkers'
fugal-fugalos `vogel-vogels'
tunga-tungun
`tong-tongen'

De meervoudsvorming in bet Twents is voor een deel gebaseerd op dit oude systeem .
In tegenstelling tot het Nederlands bezitten deze dialecten ook de meervoudsuitgang -e .
Voor dit onderwerp kijken we eerst weer naar bet Hellendoorns .
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Meervoudsvormen met -er
Meervoudsvorming met -er komt in bet Hellendoorns maar in enkele gevallen voor . Het
Nederlands heeft in de vergelijkbare gevallen de uitgang -eren : ei-eier, hoen-hoender, halfhalver, hind-hinder, lam-lammer, rend-render, wicht-wichter .

Meervoudsvormen met -e
Een vrij grout aantal zelfstandige naamwoorden heeft -e als meervoudsuitgang. Deze uitgang heeft altijd umlaut bij zich . In alle gevallen gaat bet om zelfstandige naamwoorden
die eindigen op een medeklinker . Deze uitgang is `in concurrentie' met de meervoudsuitgang -en, maar er is niet aan to geven waardoor bet verschil in keuze worth bepaald . Sums
verdwijnt de slot-d van bet enkelvoud, zoals bij peerd . In andere gevallen verdwijnt zelfs
de meervoudsuitgang -e zelf, samen met de -d, zoals bij bet meervoud van droad `draad' :
dro . Dit komt doordat deze uitgang na bet wegvallen van de d naast een volle klinker
komt to staan . Sums wordt de klinker langer gemaakt . Voorbeelden : bah-bdhhe, hnoophneupe, stal-stdlle, boom-beume, ding-dinge, balg-balge, hbnd-heune, peerd-pere, droad-dro,
blad-blae, dag-daege, gat-gaete, hues-huuze, weg-wege, wief-wieve .

Meervoudsvormen met -s
De meervoudsuitgang -s wordt toegevoegd aan de volgende zelfstandige naamwoorden :
zelfstandige naamwoorden eindigend op een klinker (moe-moes `moeder-s'), meerlettergrepige zelfstandige naamwoorden eindigend op -e (hestanje-hestanjes `kastanje-s'), zelfstandige naamwoorden eindigend op -el, -er, -em, -en, -aer, -ier, -sel, -ster en onbeklemtoond -ie (hettel-hettels `ketel-s', bedelaer-bedelaers, actie-acties, enz .), en verkleinwoorden
(beumpie-beumpies `boompje-s') .

Meervoudsvormen met -en
Ten slotte de meervoudsvorming met -en . De uitgang -en wordt toegevoegd aan de volgende zelfstandige naamwoorden : een aantal zelfstandige naamwoorden eindigend op
een medeklinker (beer-beren), zelfstandige naamwoorden eindigend op -e, -en, -erieje,
-inge, -inne, -esse,-heid, -ling, -naer, -nisse, -te en beklemtoond -ie (flesse-flessen, beuhenbeuhen, lunninge-lunningen `leuning-en', boerinne-boerinnen, enz . en pastorie-pastoriejen) .
Er zijn ook enkele zelfstandige naamwoorden met twee meervoudsvormen, zoals bot
(butte/botten), ring (ringe/ringen), tol (tulle/tollen) en voest (vuuste/voesten) `vuist-en' .
In bet Twents gaat meervoudsvorming op ongeveer dezelfde manier als in bet Hellendoorns . Er zijn wat meer zelfstandige naamwoorden die een -er als uitgang nemen . Ook
bier gaat meervoudsvorming met -e natuurlijk gepaard met umlaut .
Opnieuw verdient het dialect van Vriezenveen aparte aandacht . Het kent in de eerste
plaats ook wat meer zelfstandige naamwoorden die -er als meervoudsuitgang nemen,
zoals douh `doek' en gat (meervoudsvormen : douher en giiter) . Verder noemt Entjes voor
enkele zelfstandige naamwoorden de meervoudsuitgang -ne, in woorden als hneine `knie-
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en' (enkelvoud : hnie) en teine `tenen' (enkelvoud : tei) . We kunnen ons echter afvragen of
bier inderdaad sprak is van een aparte meervoudsuitgang, of dat de enkelvoudsvormen
eigenlijk eindigen op een n .
5 .4 .2 .5 De geslachten van het zelfstandig naamwoord
Deze paragraaf gaat over de drie woordgeslachten (mannelijk, vrouwelijk en onzijdig)
die in veel Nedersaksische dialecten voorkomen . Woordgeslacht is een eigenschap van
zelfstandige naamwoorden, die onder meer tot uitdrukking komt in de keuze van bet
lidwoord (in bet Nederlands, dat maar twee woordgeslachten heeft, is dat de of het) .
Met nadruk moet erop gewezen worden dat woordgeslacht iets anders is dan `referentieel' geslacht, dat tot uiting komt in de keuze van bet persoonlijk voornaamwoord . We
kunnen bijvoorbeeld zeggen Het mannetje at snel zijn bord leeg, want hij had honger. Het
woordgeslacht is onzijdig, zoals we kunnen opmaken uit bet lidwoord het . Het referentieel geslacht, dat we kunnen aflezen uit bet gebruik van de verwijswoorden zijn en hij (die
verband houden met bet biologisch geslacht als bet gaat om [onder meer] personen), is
mannelijk . Een taal als bet Engels heeft Been woordgeslacht meer (bet bepaald lidwoord
bijvoorbeeld is overal the), maar wel drie referentiele geslachten, die tot uiting komen in
de verwijswoorden he, she en it.
In bet onderstaande schema staat een overzicht van de woordgeslachten in bet Hellendoorns . Bij bet woordgeslacht staan alleen de vormen van de lidwoorden, bet aanwijzend voornaamwoord, bet bezittelijk voornaamwoord en bet bijvoeglijk naamwoord . Het
bepaald lidwoord den wordt uitgesproken met een sjwa, bet aanwijzend voornaamwoord
den met een voile klinker (de e van beh) .
ManneliJ'k

VrouweliJ'k

OnziJ'di 8

Bepaald lidwoord

den

de

het

OnbePaald lidwoord

nen

ne

een

Aanwijzend voornaamwoord

dissen den

disse die

dit det

BezitteliJ'k voornaamwoord

mienen

mime

mien

BiJjvoegliJjk naamwoord

groten

grote

groot/g rote

Voorbeeld 1

dissen boom

V0orbeeld 2

mime vrouwe

een S root huus
het rote huus

Ook bij dit onderwerp kijken we eerst naar de woordgeslachten in bet Hellendoorns .
Het mannelijh woordgeslacht
Zelfstandige naamwoorden in bet Hellendoorns zijn mannelijk als ze de volgende
uitgangen hebben : -el, -er, -em, -en, -erih, -aer, -naer, -ier, -ling, -ster, -ing, in bijv appel,
dbchter, bessem `bezem', hoezen `kies', dihhen `(de) dikke', beuhen `beuk', bangerih, hoppelaer, ambtenaer, banhier, leerling, hapster, hering .
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Het vrouwelijh woordgeslacht
Zelfstandige naamwoorden die eindigen op de volgende uitgangen, zijn vrouwelijk : -e,
-erieje, -esse, -inge, -inne, -de, -held, -nisse, -te, in bijv. doeve `duff', bahherieje, leraeresse,
lunninge, boerinne, liefde, oarigheid, duusternisse, diepte. Uitzondering vormt een aantal
woorden als hdtte `hart', oge `oog' hehhe `hek', die onzijdig zijn .
Het onzijdig woordgeslacht

Dan het onzijdig woordgeslacht . De volgende zelfstandige naamwoorden zijn onzijdig : verkleinwoorden (beumpie), zelfstandige naamwoorden met de uitgangen -e, -sel
en -s (mooie, bahsel, goeds) en zelfstandige naamwoorden met het omsluitende ge- + -te
(gebdrgte). Er zijn een aantal gevallen die aparte aandacht verdienen . We verwijzen hiervoor naar het genoemde boek over het Sallands, Twents en Achterhoeks .
Eigennamen vertonen heel consequent een afwijkend gedrag bij de keuze van het woordgeslacht . Ongeacht hun vorm hebben eigennamen (zowel voor- als achternamen) allemaal het mannelijk woordgeslacht .
Vergelijken we het Twents met het Hellendoorns, dan zien we nogal wat variatie bij de
zelfstandige naamwoorden zonder een uitgang :
Hellendoorns

Twents

den haand (m)
de mond (v)
het stow (o)

de haand (v)
den moond (m)
den stow (m)

`de hand'
`de mond'
`het stow'

Wat betreft de keuze van het woordgeslacht bij zelfstandige naamwoorden met een
uitgang vertonen bet Hellendoorns en bet Twents grote overeenkomst . Opvallend is dat
zowel bet woordgeslacht van winter als van zomer in bet Twents onzij dig is (Hellendoorns :
mannelijk) . Zelfstandige naamwoorden met -ster, zoals verpleegster, zijn in bet Twents
vrouwelijk (Hellendoorns : mannelijk) . Verder is neawe `neef' daar niet vrouwelijk, zoals
in bet Hellendoorns, maar mannelijk . Het lijkt er dus op dat bet Twents bij woordgeslacht
meer dan bet Hellendoorns rekening houdt met bet biologisch geslacht van de dingen
waarnaar de zelfstandige naamwoorden verwijzen, en in dat opzicht meer op bet Duits
lijkt dan bet Hellendoorns . In bet Duits bijvoorbeeld spreekt men van der Jan, maar van
die Eva . Zelfstandige naamwoorden op -e hebben in bet Duits overwegend bet vrouwelijk
woordgeslacht, maar bet is wel der Bube `de jongen', der Bure `de boer', der Jude `de jood',
enzovoort . Hier wordt dus wel gekeken naar bet biologisch geslacht, ongeacht de uitgang .
We hebben in bet Duits to maken met een heel algemene regel waarbij bet woordgeslacht
wordt bepaald door bet biologisch geslacht en die bet Standaardnederlands ook kent .
Het Twents lijkt zich, in tegenstelling tot bet Hellendoorns, dat bij de bepaling van bet
woordgeslacht zeer sterk steunt op de vorm van bet zelfstandige naamwoord, hierbij aan
to sluiten .
Kijken we ook nog even naar bet Vriezenveens . Opvallend is dat in dit dialect ook een
aantal mannelijke en onzijdige zelfstandige naamwoorden voorkomt die eindigen op -e,
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waaronder ook de vormen zitten die al voor bet Hellendoorns als uitzondering werden
genoemd (hdtte `hart', oge `oog', enz .) . Het is opmerkelijk dat een deel van de mannelijke vormen op -e een variant kept zonder deze uitgang . Dit zou een gevolg kunnen zijn
van bet feit dat ook in bet Vriezenveens de zelfstandige naamwoorden op -e overwegend
vrouwelijk zijn, en dat in dit dialect de vormen op -e die vanouds mannelijk zijn, zich
hierbij aansluiten door de -e to laten vallen . Dit zou betekenen dat in dit dialect wordt
gestreefd naar een grotere regelmaat in bet systeem van bet woordgeslacht bij woorden
op -e, niet door bet woordgeslacht aan to passen (wat een heel normale reactie zou zijn),
maar door de vorm van de desbetreffende zelfstandige naamwoorden to veranderen . In
bet Vriezenveens zien we verder dat zelfstandige naamwoorden op -ster bet vrouwelijk
woordgeslacht hebben . Ook zijn er in dit dialect diverse vormen met -el en -er, zoals
inboudel `inboedel', hdlster `halster', enz ., vrouwelijk die in bet Hellendoorns mannelijk
zijn
5 .4 .2 .6 Umlaut bij woordvorming
Deze paragraaf gaat over bet verschijnsel dat bij sommige processen van woordvorming
de klinker van bet grondwoord umlaut ondergaat . Het is interessant om dit verschijnsel to bespreken, omdat umlaut in de dialecten van ons taalgebied van toepassing is op
zowel lange als korte klinkers, terwijl bet Nederlands alleen umlaut van horte klinkers
kent (vergelijk : dah/dehhen, slot/sleutel en dergelijke) . In bet Hellendoorns komt umlaut
voor bij de volgende processen :
1 . verkleinwoordvorming : boom-beumpie,
2 . meervoudsvorming met -e : boom-beume,
3 . zelfstandige naamwoorden met -te : hoge-heugte `hoog-hoogte', en
4 . zelfstandige naamwoorden met ge- + -te : (vogel-geveugelte) .
De overeenkomst in alle gevallen waarbij umlaut voorkomt, is dat de tong bij bet articuleren van de desbetreffende klinkers meer naar voren komt to liggen .
Umlaut in bet Twents gaat op een vergelijkbare manier. Nu hebben we umlaut omschreven als een verschijnsel waarbij de tong bij bet articuleren van de desbetreffende klinker
meer naar voren ligt . Dat is een heel algemene omschrijving . Umlaut in bet Hellendoorns
is een zeer regelmatig proces . De klinker achter in de mond wordt veranderd in een klinker voor in de mond . Daarbij blijft de hoogte van de tong precies hetzelfde . Vergelijk bijvoorbeeld de articulatie van de Nederlandse oe in bloem met de uu in fuut, om een indruk
to krijgen . Dat geldt voor alle klinkers in bet Hellendoorns die umlaut ondergaan, zoals
onder meer de voorbeelden laten zien die werden gegeven bij verkleinwoordvorming en
meervoudsvorming . Het Twents vertoont bier echter een ander beeld :
1 . meervoudsvormen met -e : band-bende, baal-beele, broont-breende 'brand-en', hrdomphreempe `kramp-en',
2 . zelfstandige naamwoorden met -te : gaw-gewte `gauw-gauwheid', hranh-hrenhte `ziekziekte'
Deze vormen zouden er volgens de regel van umlaut in bet Hellendoorns als volgt uit
zien : bdnde, baele, broonde, hroompe, gdwte en hranhte .
Het dialect van Vriezenveen vraagt weer om aparte aandacht . We zien daar niet alleen umlaut bij meervoudsvormen met -e, maar ook bij meervoudsvormen met -er: douh-douher
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`doek-en', gat-gaeter, holt-holter 'bout-en', ld8nt-leender 'land-en' . Ook bij verkleinwoordvorming in bet Vriezenveens treedt umlaut op .
5 .4 .2 .7 De vervoeging van werkwoorden
In deze paragraaf gaan we in op de vervoeging van werkwoorden . Kenmerkend voor de
werkwoorden in een groot aantal Nedersaksische dialecten zijn : (1) de t-vormen in bet
meervoud van de onvoltooid tegenwoordige tijd (wiej (viej) paht `wij pakken'), (2) de
klinkerwisseling in de derde persoon enkelvoud van de onvoltooid tegenwoordige tijd
van de sterke werkwoorden (lopen, ih lope, hee lop), en (3) de e- in plaats van ge- in de
voltooide tijd (iej hebt eleupen `jij hebt gelopen') .
Zwakke werkwoorden worden in de Twentse dialecten als volgt vervoegd :
Infinitief : pahhen (voltooid deelwoord : epaht)
Onvoltooid tegenwoordige tijd

Onvoltooid verleden tijd

1 ev
2 ev
3 ev
1 my
2 my
3 my

ih pahten
iej pahten
bee pahten
viej pahten

ih pa/the
iej paht
hee paht
viej paht
iejleu paht
zee paht

iejleu pahten
zee pahten

De vervoeging van bet werkwoord ween `zijn' is als volgt :
Infinitief: w e n (voltooid deelwoord : ewds/ewes)
Onvoltooid tegenwoordige tijd

Onvoltooid verleden tijd

1 ev
2 ev
3 ev
1 my

ih zinne

ih was/wazze
iej warn

3 my

zee went

2 my

iej went
hee is
viej went
iejleu went

hee was
viej warn
iejleu warn

zee warn

Sterke werkwoorden worden in bet Twents als volgt vervoegd . De klinkerwisselingen
zijn per groep natuurlijk verschillend .
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Infinitief : gr-iepen `grijpen' (voltooid deelwoord : egreppen)
Onvoltooid tegenwoordige tijd

Onvoltooid verleden tijd

1 ev
2 ev
3 ev
1 my
2 my
3 my

ih grepe

ih griepe

iej griept
hee grip
viej griept
iejleu griept

iej grepen
hee greep
viej grepen
iejleu grepen
zee grepen

zee griept

5 .4 .2 .8 Een opmerkelijke woordvolgorde
In deze paragraaf komt een verschijnsel op zinsniveau in het Twents aan de orde dat we
vergeefs in bet Nederlands zullen zoeken : de opmerkelijke woordvolgorde in zinnen met
een object (lijdend voorwerp of meewerkend voorwerp) in de vorm van een persoonlijk
voornaamwoord . Dit object ('m, ze of 't) staat voor bet onderwerp . Heeft bet object echter
niet de vorm van een persoonlijk voornaamwoord, dan staat bet achter bet onderwerp
van de zin . In bet genoemde boek over bet Sallands, Twents en Achterhoeks wordt een
uitgebreid overzicht gegeven van de mogelijkheden . Hier beperken we ons tot enkele
voorbeelden . In bet Twents komen we zinnen tegen als de volgende :

Temet neemp ze de vrouwe met
(Ih hoppe) dat ze de vrouw metneemp
Dat hef hem de vrouw gevven

`Straks neemt de vrouw ze mee'
`Ik hoop dat de vrouw ze meeneemt'
`Dat heeft de vrouw hem gegeven'

In de eerste Twentse zin vinden we de volgorde lijdend voorwerp + onderwerp . Hetzelfde
geldt voor de bijzin in de tweede constructie . In de derde zin treffen we de volgorde
meewerkend voorwerp + onderwerp aan . Ik laat nu nog wat mogelijkheden uit bet
Hellendoorns volgen .
Hef 't de vrouwe gisteren ezegd?

`Heeft de vrouw bet gisteren gezegd?'

Hef de vrouwe det boeh metenommen?

`Heeft de vrouw dat boek meegenomen?'

(Ih hore) dat ze de vrouwe hef epaht

`(Ik boor) dat de vrouw ze heeft gepakt'

(Ih hore) dat de vrouwe de heune zag

`(Ik boor) dat de vrouw de honden zag

Hef 'm de vrouwe det boeh egeven?

`Heeft de vrouw hem dat boek gegeven?'

Hef de vrouwe den man det boeh egeven?

`Heeft de vrouw de man dat boek gegeven?'

(Het boeh) dat 'm de vrouwe gif
(De buuhe) die 'm de vrouwe gif

`(Het boek) dat de vrouw hem geeft'
`(De boeken) die de vrouw hem geeft'

Vergelijk :

Vergelijk :

Vergelijk:
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Vergelijk :

(Het boeh) dat de vrouwe den man gif
(De buuhe) die de vrouwe den man gif

`(Het boek) dat de vrouw de man geeft'
`(De boeken) die de vrouw de man geeft'

5 .4 .2 .9 Enkele dialectteksten
Tot slot geven we een drietal dialectteksten . De eerste tekst, een vertaling in bet dialect
van Enschede van het Onze Vader, is van Johan Buursink (1908-1993) :
Oonze Vader, Dee's in 'n hemmel beers,
dat heiligd women mag Dienen Naam,
dat komrnen mag Dien Konninkriek,
dat naoleafd women mag Dienen wil, in hemmel en op aer' .
Gew Dow oohs van dag tot dg oohs brood,
en rekken oohs oonze scheuldigheden rich an
za at wy ok rich an zolt rekken de scheuldigheden van wel
teggen oars wat misdrewwen hebt .
Bewaar Dow oohs da'w rich verzacht xnajt women
maer laot de duuwel rich too, oawer oohs to heerschen .
Want van I7y is bet Konninkriek,
en de Kracht,
en de Heerlijkheid, wur aaltied en aaltied .
Amen.
De volgende tekst in het dialect van Vriezenveen komt uit het boekje Vjenneproot van
Eshuis e .a . uit 1989, dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan
van de vereniging Oud Vriezenveen .
Timer'n in vroegcr Badge

Vroeger gong 't 'r heel oanders an tou as roe in de timmerwaaikplaase of timmerlooze . Meestal was 't 'n halt'n lo8sie, de schaafboanke in de midd'n en on
wierskoant'n vbn de boanke 'n paa oole battings um waaver hen to loop'n, w8nt
ne vloar zat t'r aait neit in en mesien'n wann'n d'r helemaale neit, alles gang met
de haane . Longs de koante 'n rek met baitels, ne ploanke met profielschaav'n, ne
raischaave, ne dissel en 'n paa biel'n wann'n ze bk noarig. Bwaav'n de waaikboanke
ne petrolieloampe en in 'n hook ne holtkachel den aai bie de weenterdag mooi
konn'n bnmaak'n met holtkrull'n en spbanties . (Jk in huus wonn'n de krull'n
gebroekt um 'n kachel of 't fenuus On to maak'n . De timmerman zjaa Ban wat es
't valgende vassie op vuur ziene vraauwe :
Wat wost doe leiver
nen b~kker of ne snieder
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ne snieder den goud snieder'n kbn?
of ne timmermOn den goud timmer'n ken?
Gieeft mie mar nen timmermbn
door koomp nog wal es 'ii spOantien von .
'n Spoantie is zoo goud vuur 't veer,
wont den broand den is zoo deur!
(zolle wal uut 'n Tw~nts'n Almenak hemm'n)
Ziene vraauwe zjaa dOn : `Aai noe owns neit wat hebt as spoanties!'
Ten slotte een tekst in het Hellendoorns van de hand van de dichteresJohanna van Buren
(1881-1962) . Het gaat bier om een van de bijdragen die zij schreef over het Hellendoorn
van vroeger, die vanafnovember 1954 verschenen in het Dagblad van het Oosten . De tekst
is overgenomen uit haar Verzamelde gedichten uit 1981 .
Veur 1834 was der in Heldern nog ginnen dokter . As der ne ~&ikele keer ene
kwam, was det der ene uut Den Ham of uut Roalte . De luu zOllen toew wel voile
huusmiddelties gebruken, de meesten verbouwen wel vOlderlei kruden in den hof
en van oalder by oalder wOdden 't oaververteid, woer ze goed veur waan .
1k hennnere miej nag, dek as kind heuren, aj 't taandvleisch rauw hidden, was 't
zoo goed, dej der een blaechien huuslook (nen poi, den op de pannen van 't huus
gruuit) teeg'n l~~n . En `zelve' (salle) was ook arg heilzaam spin en dan `ogenkloor',
een soort roet (onkruud) met gelle bluumpies, aj door de stelle van deurbrOkken,
kwam der wit vOcht uut, net melk. Det streken de luu achter de oren, woer 't goed
veur was, weet ik niet . En veur det hier nen dokter was, koej bier in de winkel van
Van den Berg, woer noew Van der Worp wont, Dorpsstr . 34, al vOlderlei kruden
en zalve, zooas noew biej nen drogist, kopen . 1k heur'n vertellen, dat nen messelder uut Ommen an nen timmerman uut Heldern den an 't zOlfde karwei biej
Ommen warken, vreug, of den urn dit of det mee wol brengen uut den groten
winkel in Heldern!
As der in Heldern ne vrouwe in den kroam was, wOdden de hulpe in ereupen
van Janna Pijffers, de vrouwe van Gemt Oithof (Gait de Bakker), dee wOnnen in
't huus an 't Brinkien, noew Smidstr ., dee was zoovOlle as vroedvrouwe . As al's
een gewoon verloop hadde, gung 't misschien vaeke goed, mar ik d~thke, dat der
in dee tied nog wet is ne doowage met ne witte (ongevarfde) taste noa 't k~rkhof
varen, det was nen teken, dat der ne vrouwe in den kroam estOrven was .
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5e5
Gelderland
5 .5 .1

De Achterhoek
Lex Schaars

5 .5 .1 .1 Indeling van de Achterhoekse (en Liemerse) dialecten
Karakteristiek voor de Achterhoekse dialecten zijn twee aspecten : een traditionele verdeling noord-zuid en vernieuwingen die west-oost gericht zijn .
Vanuit het noorden gezien neemt de verwantschap met bet Nedersaksisch naar bet zuiden
toe af. Natuurlijke factoren spelen daarbij een rol . De grote, moeilijk toegankelijke veenen heidegebieden die tot ver in de twintigste eeuw tussen Ruurlo, Zelhem, Lichtenvoorde
en Groenlo gelegen hebben, zijn er de oorzaak van dat de dialecten ten noordoosten en
ten zuidwesten van dit gebied duidelijke verschillen tonen . Vanuit bet zuiden gezien is
er een soortgelijke situatie, want de invloed van bet Nedersaksisch is geheel uitgespeeld
in de Zuidwestelijke Liemers : bet voormalige bos- en heidegebied dat tussen `s-Heerenberg, Didam en Wehl gelegen heeft en waarvan nog enkele grote delen bestaan, heeft
eveneens scheidend gewerkt . Dientengevolge treffen we daar Nederfrankische dialecten
aan ; meer precies : Kleverlandse dialecten . Tussen deze beide gebieden in bevindt zich
een overgangszone waardoorheen de Oude IJssel stroomt . Hier ontmoeten de Nederfrankische en Nedersaksische dialecten elkaar ; dit gebied wordt dan ook gekenmerkt
door een veelheid van isoglossen . Ten aanzien van de dialecten is de Oude IJssel eerder
een bindend element dan een scheidende factor. Dat blijkt uit bet feit dat veel isoglossen
niet de loop van de Oude IJssel volgen maar de rivier vaak een, sours twee keer passeren .
(zie hiervoor : Broekhuysen 1950 ; Schaars 1977, 1982 ; WALD (1984 e .v) ; kaart 1) .
Hoezeer bet zuidelijke deel van de Oude-IJsselstreek aansluit bij bet grotere Nederfrankische gebied blijkt uit bet feit dat ook bier de -n in werkwoorden (lopen) en zelfstandige naamwoorden (deuren) afvalt ; vgl . lope, deure . De isoglosse tussen (bet zuidelijke) gi j
en (bet Nedersaksische) i-j/ie jij' loopt in dit gebied . De ook voor Kleverlandse dialecten
kenmerkende meervoudsvorming door middel van klinkerwisseling als in tah - teh (`tak,
takken'), paol - pdol (`paal, palen'), dag - daag (`dag, dagen'), gat - gaet (`gat, gaten'), hoh
- hoh (`hok, hokken') komt in dit gebied vanouds nog voor .
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1 -f- 2
Noordelijke Achterhoek ;
2 + 3
Ooetelijke Achterhoek ;
1 + 2 + 3 Noordoostelijke Achterhoek ;
4
Zuidweetelijke Liemers ;
5

Oude-IJseelatreek .

veen ebied

'JlIIIii

bosSebied

Kaart 1 : Indeling van de Oost gelderse dialect en

De vernieuwing van de Achterhoekse dialecten vindt plaats vanuit bet westen . Dat is de
conclusie die getrokken kan worden als we de verspreiding van een aantal Standaardnederlandse woorden analyseren . Die nieuwe woorden komen als eerste voor rond de
steden Zutphen, Deventer en Doesburg en langs de Oude IJssel richting Doetinchem . Zij
komen in de plaats van de oorspronkelijke woorden, die als bet ware teruggedrongen
worden naar bet oostelijke deel van de Achterhoek . Het gevolg daarvan is dat dat laatste
gebied dialectologisch als conservatief kan worden aangemerkt : tal van woorden die ooit
in de hele Achterhoek inheems geweest zijn, zijn thans alleen nog in de omgeving van
Lichtenvoorde, Winterswijk en Aalten bekend (zie : Schaars 1977, 1979, 1995, 1996 ;
WALD ; kaart 2) .
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Kaart 2: 0pname van nieuwe woorden vooral
- = aarde • = ;
veer I = berg; 1= locht t

in

het westen

5 .5 .1 .2 Lange en korte klinkers en tweeklanken
Blijkens het onderstaande schematische overzicht van klanken, overgenomen uit de
WALD-spelling (Schaars 1985 : 6-7) komen in de Achterhoek de volgende korte en lange
klinkers voor :
Klank zoals
gespeld in de
WALD-spelling

voorbeelden van de
klank in Nederlandse
woorden

voorbeelden van de
klank in Achterhoeks
dialect

as
a
ae
ee

haat ; naam
angst ; gans
Franc : air
teen ; keer
stem
de (e zonder klemtoon)

plate 'plaat' ; name `naam'
bah `bak' ; dag `dag'
laeven `leven', laezen `lezen'

e
e

been `been' ; beer `beer'
bedde `bed', henne `hen'
poetereg `veil', onzeleg `veil'

259

DE ACHTERHOEK

U

uu
i
ao
00

o

do
o

eu

oe
ie

nut (u met klemtoon)
ruw ; duur
pit
Engels : talk
toon; boor
stok ; bom
Frans : soeur
Duits : Koln
deun ; deur
koe ; stoer
Piet ; mier

putte `put', spul `spul'

Duuts `Duits' ; hulen `rollen'
dihhe `dik', schih `plezier'
praoten `praten', staon `staan'
boom `boom' ; smoren `smoren'
schot `schot' ; tonne `ton'
prdotjes `praatjes',
potje `potje', hophe `kopje'
geleuven `geloven' ; veur `voor'
both `buik' ; Boer ` boer'
riehe `rijk' ; bier `bier'

De WALD-spelling onderscheidt de volgende tekens voor tweeklanken :
ei, ui, ooi, oei, ouw, auw, eeuw, ieuw,

aj, uj, i-j, iej, aej, uuj, euj, eej, aoj .l

Bij de distributie van een aantal klinkers speelt bet hierboven genoemde veengebied tussen Ruurlo, Zelhem, Lichtenvoorde en Groenlo een belangrijke rol . Dat is bijvoorbeeld
het geval bij de verspreiding van e tegenover ae (gel - gael `geel', schel - schael `scheel') van
ee - ei (zweten - zweiten `zweten', wehen - weihen `weken'), eu - uu (meu - muu `moe', veulen
- vulen `voelen') . In al deze gevallen wordt de Achterhoek in twee gebieden verdeeld : een
noordoostelijk en een zuidwestelijk . De isoglossen komen uit verschillende richtingen
maar worden alle als het ware aangetrokken door het veengebied ; na bet verlaten waaieren ze dan vervolgens weer uit . (zie Broekhuysen 1950 : 102-107 en bijv ook WALD,
De weerld-B : 199 (greujen - grujen `groeien'), 224 (beuh(e) - bu(u)h(e) `beuk'), 272 (geteling
- gieteling `merel'), 290 (grOs - gres `gras') .
In de oostelijke Achterhoek komen een aantal woorden voor die zich qua klank onderscheiden van de overige Achterhoek : e tegenover ee (gevven - geven `geven', ezzel - ezel
`ezel'), e% - ee (bevven/bovven - beven `beven'), o - ao (ovver - cover `over', bovven - baoven
`boven'), o - eu (vloggel - vleugel `vleugel', boggel - beugel `beugel'), e - ae (wezzen - waezen
wezen, zijn'), o - uu (sohher - suher'suiker') . Deze isoglossen lopen alle door bet oostelijke
deel van bet hierboven genoemde veengebied tussen Ruurlo, Zelhem, Lichtenvoorde en
Groenlo (zie Broekhuysen 1950 : 92-99, 110-111) . Kort gebleven klinkers als in ovver
over' en vloggel `vleugel' treffen we niet alleen can in delen van de Achterhoek maar ook in
delen van Twente . De kort gebleven klinkers in bijvoorbeeld etten `eten' en hoppen `hopen'
in een groot deel van de Achterhoek doen zich ook voor in Twente en oostelijk Salland
(zie ook de hoofdstukken over Overijssel en over klank- en vormleer in dit handboek) .
Dat de Oude IJsselstreek een overgangsgebied is, blijkt uit de distributie van de uuj en
doj in grujen en grdojen `groeien', de oe en uu in roet - rout, `onkruid' en oel(e) - uul `oil' :
1

Wle bovenmatlg g el"ntoresseerd is in nauwgezette spelling in relatie tot uitsPrack kan niet om de
Inleimg ' en de Verantwoording van de spelling' heen die oPgenomen is in Deunk 1971 : IX-XI) .
Ook het hoofdstuk `K1ankleer' in Wanink 1948 : 44-56 is in dat geval ve~lichte kost,; zie verder
ook: Schaars 1977 : 270-273 .
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alle klinkers komen er voor, met vaak van plaats tot plaats verschillende distributie . Zo is
voor Dinxperlo, Silvolde en Steenderen opgegeven rout en oel ; voor Zeddam zijn grdoje,
bldoje en bluje geattesteerd en voor Stokkum graoje, gruje en bluje (WALD, De weerld-B :
199, 202, 208, 366) .
Met betrekking tot de klanken moet speciaal de bijzondere positie die Zutphen inneemt,
genoemd worden. Wat in dit handboek door Bloemhoff-De Bruijn geschreven is over
het dialect van de IJsselstad Deventer, geldt ook voor Zutphen . De lange middenklinkers
ee, oo en eu namelijk worden ook in Zutphen sterk gediftongeerd : heejze `kaas', beujhng
'boeken', hoowning `koning' . Dit kenmerk karakteriseert niet alleen de Zutphenezen (de
Zutphens sprekende inwoners), maar ook de Zutphenaeren (de niet dialect-sprekende
inwoners) (Schaars 1999 : 93 ; Voortman 1994 : 70-83) . Ook andere verschijnselen die
in bet Deventers voorkomen, worden in bet Zutphens - en sours in plaatsen die in de
onmiddellijke nabijheid liggen - aangetroffen . De klinkers in woorden als hoper, jaar,
daar, olie, goot, eten, lepel, hopen, hohen bij voorbeeld worden in beide Hanzesteden (en
in bun onmiddellijke omgeving) gerealiseerd met do (haoper, jdor, ddor, dolie, gdote), ae
(aeten, laepel) en ao (haopen, haohen) . De Noordelijke Achterhoek heeft bier o (hopper),
00 of ao (joor/jaor, door/door) o (ollie, gotte), e (etten, leppel) en o (hoppen, hohhen) . Ook in
andere gevallen blijkt bet Zutphens andere klinkers to realiseren dan de dialecten van
de omliggende plaatsen (Schaars 1999 : 93-95) .
In de Oude IJsselstreek is in een zeer beperkt aantal gevallen de kwaliteit of kwantiteit van
de klinker betekenisonderscheidend . In bet dialect van Varsseveld bijvoorbeeld komen
voor de oppositieparen bos `wood' - bos `leeg', m6tten `mistig zijn' - motten `moeten' . Verschil in klinkerlengte dat betekenisonderscheid markeert, bestaat in boeh `buik' - boe :h
`boek', moes `muffs' - moe:s `boerenkool', mies `poes' - mie:s `boos' . Voor Gendringen en
omgeving zijn in dit verband nog bekend : dries `deftig' - dries `klaverland', hoed `huid'
- hoed `hoed' .
In een aantal plaatsen in de Noordelijke Achterhoek (Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Neede,
Beltrum, Zieuwent, Harreveld, Lievelde, Vragender) wordt de uitgang -eren (hnihheren,
stuiteren, opperen) uitgesproken als -aan (hnihhaan, stuitaan, oppaan) . De uitgang -ers (in
bijv hnihhers, oppers) wordt in enkele plaatsen in hetzelfde gebied (Gelselaar, Haarlo,
Neede, Beltrum) uitgeproken als -as (hnihhas, oppas) . De frec{uentatieven op -eren (flodderen) in Beltrum en rond Lichtenvoorde eindigen op -ashen (<_ -ershen) : floddashen
'flodderen', schettashen 'schetteren', schemmashen 'schemeren' . Een ander Beltrums en
Lichtenvoords kenmerk is dat de uitgangen -erd (stiehemerd) en -ert (versuhert `(de honing)
versuikert') uitgesproken wordt als -at : glieshat `stiekemerd', striehat `draai our de oren' ;
de honneg versuhat, `t peerd graashat ('bet paard eet met een knabbelend geluid') . Aangenomen mag worden dat bet bier relicten betreft die thans steeds minder voorkomen,
terwijl deze vormen ook in bet naburige Duitsland bekend zijn . Er zijn zelfs spotgezegdes
waarin deze kenmerken figureren : In Geestaan en Gelstaan hont ze hnihhaan en stuitaan (`in
Geesteren en Gelselaar kunnen ze knikkeren en stuiteren') en : Bie Soetas hoop ie hnihhas
en stuitas veur stuvas (`bij Soeters koop je knikkers en stuiters voor stuivers') (Schaars
1977 : 82 ; 1998 : 18-19 ; 2003 : 149) .

DE ACHTERHOEK

261

Fragmenten uit `De tuchtiging der Algerijnen op den 27 van Oogstmaand
1816' van Antonie Christiaan Wynand Staring (1767-184I) :
;
Van toeversan begas 't noe to duustern
Deur den damp, en wie ktaord ons wark op de gis .
Wol 't niet bes Taken? Geduld! Dan was 't mis .
Maor ik wil 't oe belaoven! A1 vlogg ze in den blinder,
Mannig kogel wis zien weg to vinden ;
En kostte 't heurluu, 't kastte ook osluu bloed!
't Slimste loch vergink `t 't Morenbroed :
De vonken weid uut de Stad [t.w. Algiers] naobaoven,
Van eersten of an : ze brier, krek as 'n aaveni (regei 56 - 64)
In 't end lag hee [t .w. Napoleon] dale ; en 't gruun
Van d'Ozanjeboom sloeg, as de Lelies daor ginter
flier uut den wortel op, nao 'n twintigjaorigen winter .
Knap spronk ze toe, die wat kost en wat had!
Waterloo het onze Kriegshaer zien vechten - de Stad
Algiers onze Vlote! En - meug ze anderen ook priezen
Van onz Provicies - wij durf op Gelderland wiezen!
Vief Landsluu hawwe, bie 't zeuvental opperste an boord
Van de Melampes! (regel 91- 98)

5 .5 .13 Medeklinkers
In de Achterhoek worden - geheel in lijn met andere Nedersaksische gebieden - de
zogenaamde nasale plofklanken tn, dn, hng en pm veelvuldig gerealiseerd . Laten worth
uitgesproken als laotn, deden als deedn, werhen als warhng en hopen als hoopm (zie ook
de bijdrage van Bloemhoff-De Bruijn) . Ten zuiden van de Oude IJssel vermindert bet
voorkomen van die nasale plofklanken sterk en in de - Nederfrankische - Zuidwestelijke
Liemers komen ze in werkwoordsuitgangen in bet geheel niet voor . In dat gebied wordt
de slot -n nooit gerealiseerd . Men spreekt er van laote, binde, warhe en lope . Die uitspraak
komt trouwens ook in de Oude IJsselstreek ten zuiden van de Oude IJssel voor . Hoezeer
de Oude IJsselstreek in dit geval wont dat bet een overgangszone is, valt ook op to maken
uit bet feit dat bier de -en uitgang eveneens vaak gerealiseerd wordt als -en : laoten, binden,
warhen, hopen (Schaars 1977 : 194-199) .
Ook de ch is een medeklinker die bier niet onvermeld mag blijven . De Zuidwestelijke
Liemers is een `zachte -g gebied' pur sang maar in de Oude IJsselstreek komt deze palatale
stemloze fricatief toch ook nog wel eens voor . Daar hoort men echter vaker - evenals in
de Achterhoek - de meer achter in de mond gerealiseerde (velaire) variant . Vooral rond
Zutphen en Deventer worden varianten gerealiseerd die nog verder achter in de mond
gevormd worden . Deze uvulaire stemloze ch en de uvulaire stemhebbende r komen
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dikwijls voor in de combinatie chr (Schaars 1977 : 193-194, 211-212) . Met de aanwezigheid van de `brouw'-r sluiten Zutphen en omgeving aan bij West-Overijsselse steden
als Deventer, Zwolle en Kampen (zie ook de bijdrage van Bloemhoff-De Bruijn) . In de
Noordelijke Achterhoek worden -yen en -dem aan het einde van een woord vaak geassimileerd tot mm . Zo worden laeven `leven' en breven `brieven' er uitgesproken als laemm
en breemm ; baodem `bodem' en aodem `adem' als baomm en aomm
Er is ook een andere medeklinkercombinatie die bier niet onbesproken mag blijven : de
sh . Meest opmerkelijk gegeven is dat sh - die zich regulier ontwikkeld heeft tot sch - in
bet Achterhoekse vernieuwingsgebied bij uitstek - Zutphen en directe omgeving - weet
to handhaven . Verder komt de sh voornamelijk nog voor in bet uiterste noordoosten . Naar
frequentie ten opzichte van sch beoordeeld, blijkt dat de sh een minimaal verschijnsel is
(Schaars 1995 : 131-134 ; 1999 : 94-95) .
5 .5 .1 .4 Zelfstandige naamwoorden
Geslacht

In bet oosten van de Achterhoek is bet verschil tussen manlijke en vrouwlijke woorden
nog min of meer in levend gebruik . Dat houdt in dat bet bepaalde lidwoord voor manlijke woorden den, do of 'n is (den/dn/'n hond), terwijl vrouwelijke woorden de hebben (de
hatte) . Het onbepaalde lidwoord is in beide gevallen ne (ne hond, ne hatte) . Vergelijking
met Twente toont aan dat bet systeem daar nog veel beter intact is dan in de Achterhoek
omdat men er ook nog onderscheid maakt tussen bet onbepaalde lidwoord in combinatie
met een manlijk woord (nen hond) en een vrouwelijk woord (ne hatte) . Er zijn aanwijzingen dat in Eibergen bet verschil tussen nen en ne nog bestaat, maar niet meer gekoppeld
is aan bet onderscheid manlijk - vrouwelijk . Daarop wijzen gevallen als nen bags, maar
ook : nen tante ha en nen haaibaai (`een bijdehante vrouw') .
Aanwijzende voornaamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden richten zich in principe
eveneens naar bet geslacht van bet zelfstandige naamwoord :
'n hond - den/dissen hond - ne groten hood
de hatte - dee/disse hatte - ne rooie hatte
't peerd - dat/dit peerd - 'n mooi peerd

Hoewel er geen onderzoek naar gedaan is, is bet ontegenzeggelijk zo, dat naar bet westen
toe bet onderscheid in woordgeslacht minder aanwezig is . Zo blijkt bijvoorbeeld uit de
woordgroep de hatte den dat bet aanwijzend voornaamwoord den ook voor vrouwelijke
zelfstandige naamwoorden gebruikt worth . Zelfs in combinatie met vrouwelijke voornamen als Janna, Dinie, Alie komt den als betrekkelijk voornaamwoord voor ; vergelijk :
Dinie, den geet naor huus .

Vergelijking van zinnen 6, 21, 8, 95, 68 en 74 uit de Reeks Nederlandse Dialectatlassen
voor de plaatsen Kotten (bij Winterswijk), Lichtenvoorde, Harfsen en Hengelo (G) geeft
een illustratie van bet onderscheid in mannelijk en vrouwelijk (zie ook kaart 3) .
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Kaart 3: Woordgeslacht en verbuiginS van het
zel standiS en
biJ'voegliJ'h naamwoord
- = in den vollen
trein = den olden
man; I = ziene
gezondheid,• 1= de
mooie armband
Kot :
Lich :
Harf:
Hen :
Kot :
Lich :
Harf:
Hen :
Kot :
Lich :
Harf:
Hen:
Kot :
Lich :
Harf:
Hen :
Kot:
Lich :
Harf:
Hen :
Kot:
Lich :
Harf:
Hen :

Nen timmerman hef nen splinter in 'n/in zien vinger
De timmerman hef ne splinter in ziene vinger
De timmerman hef 'n splinter in zien vinger
De timmerman hef 'n splinter in de vinger
Den heerl, den maahn de hele wald an 't vechtn
Den heerl maahte de hele wereld an 't vechtn
Den herel maahn de hele weerld an 't vechtn
Die herel mahen de hele weerld an 't vechtn
In dee fabrieh is nihs to zene
In dee/dat fabrieh is nihs to zene
In die fabrieh is nihs to zene
In die fabrieh is nihs to zie :n

'n Keulegen helder
Ne heulege helder
'n Kolde helder
'n Kolde helder
't Is nen warremen dag ewest en 't is nen zachtn aovend
't Is ne warremen dag ewes en 't is ne zachten aovend
't Is `n warmm dag ewest en 't is 'n zachtn aovend
't Is `n warmen dag ewest en 't is 'n zachtn aovend
De nije haore
De neje haore
De nieje harre
De nieje harre
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Meervoudsvorming

Evenals in andere delen van het Nedersaksisch taalgebied kunnen meervouden op verschillende manieren gevormd worden . Meervoudsvorming op -e (sours met umlaut van
de klinker van het grondwoord) en -s komt het meest frequent voor . Voorbeelden zijn :
boom `boom' - beume
book/both `boek' - beuhe/buhe
hond 'bond' - hunde
pot `pot' - potte
haoh `haak' - hdohe
beest `beest' - beeste
breef `brief' - breve
brummel `braam' - brummels
bessem `bezem' - bessems
Meervoudsvorming op -en komt vooral voor bij vrouwelijke woorden die eindigen op -e :
deure `deur' - deuren
vrouwe `vrouw' - vrouwen
hoeze `sufferd' - hoezen

barke `berk' - barhen
Met betrekking tot de meervoudsvorming moeten twee opmerkelijke zaken behandeld
worden . Oostelijke dialecten kennen zelfstandige naamwoorden op -ele : schottele `schotel', siepele `ui', taofele `tafel' . De uitgang -ele echter kan rond Winterswijk ook meervoudsvormen aanduiden . Zo bestaan naast laepels `lepels', sportels `sporten van een ladder',
wahels `jeneverbessen', hachels `kachels' en toggels `teugels' de meervoudsvormen laepele,
sportele, wahele, hachele, toggele (Deunk 1977 : 30) .
Meervoudsvorming door klinkerwisseling is - schreven we hierboven reeds - een verschijnsel dat in bet Kleverlands veelvuldig voorkomt . De Oude IJsselstreek zou ook in
dit geval weer Been overgangsgebied zijn, als bet deze meervoudsvorming ook niet kent .
Voor bet Gendrings zijn bijvoorbeeld opgetekend : haoh `haak', my : hcioh ; hnaoh `bot'
- hndoh ; paol `paal' - pdol ; hond 'bond' - hand ; boom `boom' - beam ; doos `doos' - deus ;
woord `woord' - weurd . Met klinkerwisseling en/of lengtewisseling : moes `muffs' - muu :s ;
voe: t `voet' - vuu : t . Zelfstandige naamwoorden als peerd `paard' en steen `steen' kunnen
in bet Gendrings zowel enkel- als meervoud zijn (Winands 1999 ; vgl. ook Harmsen
1982 : 184) .

In bet Achterhoeks komen weliswaar eveneens gevallen voor van meervoudsvorming
door middel van klinkerwisseling, maar bet betreft bier steeds zelfstandige naamwoorden
op -d, waarbij die -d in bet meervoud verdwijnt Voor Winterswijk zijn opgegeven : draod
`draad' - drdo ; naod `naad' - ndo; hammeraod `vriend' - hammerdo ; hood `hoed' - heu ; brood
`brood'- breu ; smid `smid' - smae, trad `stap' - trae ; scheed `scheiding' - schee ; blad `blad'
- bla, rad `rad' - ra ; pad `pad' - pae ; zaod `zaad' - zdo (Deunk 1977 : 30-31, 52) .
Vorming van verhleinwoorden

De vorming van verkleinwoorden kan in bet Achterhoeks op verschillende manieren :
in de oostelijke Achterhoek voegt men steeds -hen achter bet betreffende zelfstandige
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het gebied gebeurt dit door achtervoeging van -tjen of -hen .
verkleinwoorden gepaard met klinkerverandering : stool/stoel
steulhen/stuulhen ; hat - hetjen, hethen . Van het Winterwijks is
van de eindmedeklinker van het grondwoord - ook -ehen (bal
- bellehen ; veld - veldehen ; nacht - nechtehen) of -shen (bah - behshen ; oog - eugshen) als achtervoegsels gebruikt worden . In een beperkt aantal gevallen treedt dan homonymie op .
Zo kan weggeshen `wegje', (<= weg) en `klein broodje' (<= wegge) betekenen en schuurhen
`licht onweer' (<= schoer) en `schuurtje' (<= schure) (Deunk 1977 : 67-73) .
De -n aan het eind van het achtervoegsel -tjen worth tegenwoordig vaak niet meer uitgesproken ; zo staan naast elkaar hetjen - hetje en steultjen - steultje .
naamwoord, in de rest van
Soms gaat de vorming van
`stoel' - steultjen/stuultjen,
bekend dat - afhankelijk

Zelfstandige naamwoorden gevormd met ge- en -te
Van werkwoorden die een (lichamelijke of geestelijke) activiteit uitdrukken, kunnen
- vooral in de oostelijke Achterhoek - zelfstandige naamwoorden gevormd worden met
ge- en -te . Uit drammen `drammen' ontstaat zo gedramte, uit dozen `moeilijk werk verrichten' ge-doste, uit proelen `pruilen' geproelte en uit doon `doen' gedoote (zie kaart 4) . In
het aangrenzende Twente schijnt deze woordvorming veel minder productief to zijn . Voor
Haaksbergen is geattesteerd geblehte `geblaf', voor Albergen en Reutum respectievelijk
gedoonte en gedoote `gedoe' (Dijkhuis 1981 : 243-266) ; de andere in Dijkhuis opgenomen
gevallen betreffen steeds door H . Odink uit Eibergen gebruikte woorden) .

Kaart 4 . Woordvormin8 met ge- en te-
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nieuwe zelfstandige

naamwoorden

Jets ten noorden van de Oude IJssel loopt de isoglosse tussen de gebieden waar de -e in
o .a . zelfstandige naamwoorden wel en niet uitgesproken wordt (vrouwe, deure, hahhe in
plaats van vrouw, dear, hah) . Standaardnederlandse woorden als raps, eelt, ham, schommel
krijgen dan ook sours in de Achterhoek overeenkomstig de hierboven geldende regel
een -e: rupse, eelte, hamme, schommele . De oorspronkelijke woorden roepe, zwil, schinhe
en ruffle zijn verdrongen, maar in de plaats ervan zijn "aangepaste" woorden gekomen .
Bij een drielettergrepig woord als schommele kan overigens ook analogievorming een rol
spelen omdat in de (oostelijke) dialecten een aantal vrouwelijke zaaknamen niet uitgaat
op -el maar op -ele: schottele `schotel', siepele `ui', taofele `tafel' (Schaars 1995,1996 ; Deunk
1977 : 30 ; vgl . ook hiervoor onder Meervoudsvorming) .
5 .5 .1 .5 Werkwoorden
In de buurt van de Oude IJssel loopt de isoglosse die het gebied met prefix -e in bet verleden deelwoord scheidt van bet gebied met prefix ge- . Ook bier is de Oude IJsselstreek dus
weer een overgangsbied : een deel ervan kept de Nedersaksische vormen met e- (emaaht,
edaon) een ander deel gebruikt de Nederfrankische voltooid deelwoordvortning op ge(gemaaht, gedaon) . Dat - onder invloed van bet Standaardnederlands - in bet gebied dat
vanouds e- kent hoe langer hoe meer vormen met ge- voorkomen, is weliswaar nooit
onderzocht, maar wel aannemelijk . Hierbij moet opgemerkt worden dat Zutphen - in
tegenstelling tot Deventer - reeds in de vorige eeuw uitsluitend voltooid deelwoorden
kende op ge- (Hol 1949 : 55 ; 1953 : 270 ; Schaars 1980 : 28-31 ; 1999 : 91, 96) .
De meervoudsvorming in de tegenwoordige tijd (wij, jullie, zij) kent twee gebieden : de
Oude IJsselstreek heeft vorming met -en (lopen), de noordoostelijke Achterhoek heeft de
uitgang -t (loopt) . In de zuidwestelijke Liemers wordt de Nederfrankische vervoeging op
-e (lope) gebruikt (Schaars 1977 : 237 ; Taalatlas 6, 3) .
De tweede persoon enkelvoud kent in bet dialect van Groenlo en Winterswijk nog bijzondere vormen als dow haste jij kunt', dow deuste jij doet', dow mogste jij mag', dow
hofste jij koopt', dow baste jij bent' (Deunk 1977 : 121-124) . Een fraaie voorbeeldzin
hiervan is : Baste zo blij daste zo huphest en sprungste (Deunk 1977 : 98) . Deze eigenheid
is overigens uitgangspunt van spotzinnetjes . Het dialect van Winterswijk) wordt zo gekarakteriseerd : Aste deuste waste haste, wat wi'j dan nog meer (`als je doet wat je kunt, wat
wil je dan nog meer' (Deunk 1971 : 45) . Ter karakterisering van bet dialect van Groenlo
is opgegeven : As deus was has, wah sas nog meer (Temminghof 1994 : 29 ; zie ook Schaars
2003 : 145-154) .
In de oostelijke Achterhoek en in de Oude IJsselstreek komen bij de vorming van de
verleden tijd bijzondere gevallen voor . Het betreft werkwoorden die in bet Standaardnederlands en in de omliggende dialecten zwak verbogen worden, maar in plaatsen als
Winterswijk en Aalten, Gendringen en Ulft sterke werkwoorden zijn . Zo kennen Aalten
en Winterswijk breenn `brandde', smeeh `smaakte', meek `maakte' en Gendringen en Ulft
brienn `brandde' en mieh `maakte' . Ook in 19de eeuwse dialectverhalen komen dergelijke
vormen voor .
Evenals in bet Drents-Overijsselse gebied krijgen verleden deelwoorden van eenletter-
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grepige werkwoorden als goon `gaan', doon `doen' en teen `zien', vooral in de noordoostelijke Achterhoek, wel een -e aan bet woordeinde : egaone, edaone, ezene . In een beperkt
aantal plaatsen daar (Winterswijk, Eibergen, Lichtenvoorde) verschijnt deze slot -e altijd
bij sterke werkwoorden (elopene `gelopen', egevvene `gegeven' ; vgl . Deunk 1977 : 141) .
In aansluiting op bet hoofdstuk over West-Overijssel volgen bier van de werkwoorden
laeven `leven' en griepen `grijpen' de vormen in tegenwoordige en verleden tijd en bet
verleden deelwoord voor de twee Achterhoekse plaatsen Hengelo en Kotten .
Hengelo :
o. t. t.

o .v t .

ih laeve
i-j laeft
hie laeft
wi j laeft
i-jluu laeft
zi-j laeft

ih laeven
i-j laeven
hie laeven
wi j laeven
i-jluu laeven
zi-j laeven
elaefd

ih griepe
i-j griept
hie grip
wi j griept
i-jluu griept
zi-j griept

ih greppe
i-j greppen
hie grep
wij greppen
i-jluu greppen
zi-j greppen
egreppen

verleden deelw. :

verleden deelw. :

Kotten :
o .t .t .

ih laeve
i-j laeft
hee laeft
wi j laeft
i jleu laeft
zee laeft

verleden deelw :

ih griepe
i-j griept
hee grip
wi j griept
i-jleu griept
zee griept

verleden deelw. :

o .v t .

ih laeven
i-j laeven
hee laeven
wi j laeven
i-jleu laeven
zee laeven
elaefd
ih greppe
i-j greppen
hee grep/greep
wij greppen
i-jleu greppen
zee greppen
egreppene

Evenals in West-Overijssel hebben - zoals hierboven bij griepen blijkt - de meeste sterke
en onregelmatige werkwoorden in de derde persoon enkelvoud onvoltooid tegenwoordige tijd klinkerwisseling waarbij de -t van de uitgang verdwijnt (hie/hee grip) .
In een aantal plaatsen is een gebiedende wijs meervoud genoteerd . Zo is in Harfsen,
Gelselaar, Eibergen, Rekken, Varsseveld, Zelhem, Hengelo en Toldijk bet zinnetje `Doe
niet zo hebberig' vertaald met: Doot/doet niet zo hebberig.
5 .5 .1 .6 Zinsbouw
Ook de Achterhoekse zinsbouw is nauwelijks onderwerp van studie geweest . In dit verband kan wel gewezen worden op de studies van Van Bree over de constructie hebben +
predicatief gebruikt bijvoegelijk naamwoord en hebben + possessieve datief ; vgl . :

Ze hef de band leh
Ze hebt twinteg aenden dood
Ze hebt 'm de auto af-estollen

In bet Achterhoeks is er vanouds een voorkeur voor de zogenaamde groene woordvolgorde ; vgl . : Ih geleuve dat e ehommen is ; ih geleuve dat e is ehommen komt derhalve minder
vaak voor.
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Voornaamwoorden in combinatie met werhwoorden

In bet Achterhoeks wordt betrekkelijk vaak gebruik gemaakt van wederkerende werkwoorden waar in bet Standaardnederlands bet wederkerende voornaamwoord ontbreekt .
De zin `hij zette zijn fiefs weg' wordt dan : hee zetten zich de fietse weg . Andere werkwoorden
die in combinatie met een wederkerend voornaamwoord voorkomen, zijn : zich hopen
`kopen', zich nemmen `nemen', zich riemen `rijmen', zich aeten/etten `eten' .
Voor bet Winterswijks is beschreven dat de wederkerende voornaamwoorden ook als
wederkerig persoonlijk voornaamwoord gebruikt worden . Ze hebben dan de betekenis
`elkaar' . Dat is bet geval in zinnen als : Dee beide bunt zih gifteg `zij beiden zijn boos op
elkaar', ih leave a'w uns noo good begreppene hebt `ik geloof dat we elkaar nu goed begrepen
hebben', dee hunde doot zih nihs `die honden doen elkaar niets' .
Een snort stapelvorm komt sours ook voor ; dat is bet geval bij werkwoorden als zich
mehare hussen, zich mehaar hussen, zich mehare zoenen 'elkaar kussen' (opgegeven voor
Dirxperlo, Megchelen en Eibergen) en zich mehare afsmeren, zich mehare afdehhelen `elkaar
slaan' (opgegeven voor Aalten) .
Ten slotte verdient vermelding dat bet persoonlijk voornaamwoord in de noordoostelijke
Achterhoek ook bij de volgende werkwoorden gebruikt wordt : vrustern, vrezen, groezeln,
gruwweln, vergaeten, denhen, lusten, verlangen . Voorbeelden zijn : mi j vrus, mi j vrustert, 't
vrus mi j `ik heb bet koud', dat vergaet mi j neet `dat vergeet ik niet', lust ow dat neet 'hou
je daar niet van' (zie : Deunk 1977 : 77-80, WALD, De mens-D : 886 ; WALD, De mens-C :
570 ; WALD, De mens-B : 274 ; Broekhuysen 1948 : 56) .
Nevenschihhing, gepaard gaande met wijziging van woordvolgorde
Niet frequent voorkomend is bet verschijnsel dat een bijzin nevengeschikt gemaakt wordt
door bet voegwoord en, met als gevolg dat bet werkwoord in de bijzin in onvervoegde
vortn voor bet onderwerp geplaatst wordt . Voorbeelden zijn : Maor Aornt urns wel weerumme nao dare en ruilen de hip veer rib (Van Velzen) . Hie ging effen zitten en hiehen zich
an wat der gebeuren zol.
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5.5 .2
Gelderland ten westen van de IJssel
Harrie Scholtmeijer

5 .5 .2 .1 Taalkundige karakteristiek
De Veluwe en de Gelderse Vallei vormen de uitlopers van het verspreidingsgebied van
verschijnselen die als karakteristiek voor bet Nedersaksisch worden gezien . Sommige
van die verschijnselen lopen door over de Gelders-Utrechtse grens, en zijn ook nog
aan to treffen in bet oosten van de provincie Utrecht en zelfs nog in Huizen en Laren in
Noord-Holland . Daarentegen ontbreken ze in bet zuiden van de Veluwe (Ede, Wageningen, Arnhem) . Dat Westgelderse gebied, aangevuld met Eem- en Gooiland, maar zonder
de Rijnstreek, vormt bet onderwerp van dit hoofdstuk . In dit gebied komen we, van
oost naar west gaand, de volgende westgrenzen van de Nedersaksische taalkenmerken
tegen :
1 . De begrenzing van het gebied waarbinnen de werkwoorden van de eerste, tweede en
derde persoon meervoud van de tegenwoordige tijd op een -t eindigen (wiele loopt `wij
lopen', ule loopt jullie lopen', zee loopt `zij lopen') . Deze isoglosse valt geografisch samen
met de heuvelrug die vanaf Hattem, met een ruime boog langs Apeldoorn, naar Dieren
loopt en daar weer de IJssel raakt . Apeldoorn ligt net ten oosten van deze grens . Met
die zelfde uitgang voor de eerste, tweede en derde persoon (eenheidsmeervoud op -t)
onderscheiden de Oostnederlandse dialecten zich zowel van bet wat oudere Nederlands
(wij lopen, jullie looptl ) als van bet Duits (wir laufen, ihr lauft) .
2 . De begrenzing van bet gebied waarbinnen sommige woorden die in bet Nederlands
een ou hebben, in de dialecten met of worden uitgesproken : ih zol `ik zou', holt 'bout' .
Voor een deel volgt deze grens bet trace van de vorige grens, maar er is nogal variatie . In
de Reeks Nederlandse Dialehtatlassen (RND) heeft Apeldoorn towel (beuhen-)holt als hout
(Entjes en Hol 1973 : 89) . Soms ligt voor bet ene woord de grens westelijker dan bij bet
andere woord . Bij veldwerk ten behoeve van bet Woordenboeh van de Gelderse Dialecten
werd in 2003 in Wiesel, ten noorden van Apeldoorn, houwe `kou' naast holt 'bout' en zol
`zou' genoteerd . In de Nunspeetse buurtschap 't Hul (aan de westkant van de Zuiderzee1

Inmiddels zegt de overgrote meerderheid van de standaardtoa1Preker
s
s ook Julhe top en mogehJ k
naar analogie van wJi' topen en zJi' topen waardoor ook in bet Nederlands een eenheidsmeervoud
is ontstaan maar anno 2008 is de combinatie van jullie met een werkwoord dat een -t al ss uitgang
heeft nog altiJjd wel to horen .
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Kaart 1 : hout

Toelichting: Dit kaartJ'e laat zien waar in het woord hout een of to horen is, en waar diftongering tot ou

heeft Plaatsgevonden . Bovendien is het weglaten van de h zichtbaar . ron: Woordenboeh van de Gelderse
Dialecten/Veluwe, productie : BoudewiJjn van den Berg .

straatweg) werd hout en tout gehoord naast ih zol (Scholtmeijer 2005 : 11) . Voor een enkel
woord raakt de of/ou-grens dus de kust van het Veluwemeer, de voormalige Zuiderzee .
3 . De begrenzing van bet gebied waarbinnen woorden die in bet West-Germaans een
au hadden (in bet Nederlands voortgezet als oo), door umlaut een eu hebben gekregen
(heui `hoof') . De grens van dit verschijnsel valt samen met de provinciale grens tussen
Gelderland en Utrecht (Daan/Francken : ANKO, kaart 20) .
4 . De begrenzing van bet gebied waarbinnen woorden die in bet West-Germaans een ie
of een oe hadden nog altijd met een lange monoftong (ie (ee), uu) worden uitgesproken :
dieh `dijk', huus `huffs' . In bet Nederlands zijn deze klanken doorgaans gediftongeerd tot
ii resp . ui . De grens van dit verschijnsel loopt deels ten westen van de provinciegrens
tussen Gelderland en Utrecht, en omvat dus ook bet oosten van de provincie Utrecht .
Het zuidwesten van de Veluwe (Ede e .o .) heeft echter ij, ai resp . ui (Scholtmeijer 1996 :
178) .
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5 . De begrenzing van het gebied waarbinnen meervouden van werkwoorden en zelfstandige naamwoorden een uitgang hebben die eindigt op -n, -m, of -ng : warrehn, loopm,
denhng (in bet oosten), lopen, warrehen, denhen (in bet westen) . In bet Nederlands wordt
de n wel geschreven, maar meestal niet uitgesproken . Het gebied waar de meervouden
eindigen op een (nasale) medeklinker omvat, naast de Veluwe en (bet noorden van) de
Gelderse Vallei, ook Bunschoten-Spakenburg in de provincie Utrecht en Huizen in de
provincie Noord-Holland .
6 . De begrenzing van bet gebied waarbinnen woorden die in bet West-Germaans een
as hadden, door umlaut een ee of een ei hebben gekregen (heze, heis, haes etc . `kaas'),
en woorden die in bet West-Germaans een oo hadden (in bet Nederlands voortgezet als
oe), door umlaut een uu of een eu hebben gekregen (gruun, greun `groen') (Scholtmeijer
1996 : 179) . Umlaut van lange klinkers is een oostelijk verschijnsel ; bet Nederlands en
de westelijke dialecten kennen alleen umlaut van oorspronkelijk korte klinkers . Deze
Oostnederlandse umlaut vinden we, behalve in Gelderland en bet oosten van de provincie Utrecht, ook nog in bet oosten van bet Gooi .

1-6 in schema :
(hostVeluwe

een meervoudsvorm
Ned. ou = ol
3

uml . oo > eu

4

Ned. i' = ie ui = uu

5

meervouden op (e )n

6

uml, van as en oe

WestVeluwe

QostUtrecht

Huizen
NH

Laren
NH

NIIIIIIINIIIIIN

Toelichting : Een asterisk * betekent dat het verschiJjnsel er regelmatig wordt aangetroffen tossen h aakJes
wil zeggen dat het zich bePerkt tot een enkel woodd in een Paar Plaatsen .

Gelderland ten westen van de IJssel en bet aangrenzende gebied is, zoals uit bet bovenstaande blijkt, een overgangsgebied, waar bet Nedersaksische karakter van de taal terrasvormig afloopt, om iets over de provinciegrenzen definitief to eindigen . Winkler (1874-I :
324-5) schrijft : "De grenslijn die beide tongvallen [nl . bet saksisch en bet frankisch]
scheidt is moeilijk to bepalen of liever, die bestaat niet, want midden op de Veluwe vloeien
beide tongvallen in elkander" . Als er dan toch een lijn getrokken moet worden, geeft hij
overigens de voorkeur aan een oost-west lopende grens . "Wanneer men echter een rechte
lijn trekt, dwars over de Veluwe, van Zutfen tot iets bezuiden Harderwijk, tusschen de
dorpen Putten en Ermelo, dan geeft deze lijn ongeveer de grens van 't taalgebied aan ."
Latere indelingen komen ook tot twee helften, maar nu met een noord-zuid lopende
grens, die dus de Veluwe in een oostelijke en een westelijke helft verdeelt . Bij Te Winkel
(1898) wordt de westelijke helft van de Veluwe aangeduid met de naam `Suderseeisch' .
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Kloeke verdeelde in 1933 de naar de Zuiderzee gekeerde helft van de Veluwe weer in twee
stukken, waarbij de grens gevormd wordt door de sj/sch-isoglosse, die destijds de loop
van de Hierdense of Leuvenumse Beek volgde . "De onderscheiding van een sjaap-gebied
links en een schaap-gebied rechts van de Leuvenumse Beek ( . . . .) is van belang, wanneer
wij later de Zuiderzeedialecten in breder verband beschouwen . Dit smalle beekje blijkt
namelijk een dialectscheiding van grote betekenis to zijn . Ik meen daar even op to moeten wijzen, om vooral niet de mening to doen postvatten, dat de Zuiderzee-zijde van de
Veluwe dialectgeografisch een eenheid zou zijn" (Kloeke 1952 : 196) .
In 1935 maakte Kloeke een schematische indeling van bet Nederlandse taalgebied . Ten
oosten van de lijn Kuinre-Apeldoorn begon in zijn visie bet Nedersaksische taalgebied .
In 1954 noemde hij de of/ou-isoglosse de meest aanvaardbare taalscheiding in Nederland-boven-de-rivieren . Op de kaart van Daan (1969) vortnt de (min of meer met de
of/ou-isoglosse samenvallende) isoglosse van bet eenheidsmeervoud op -t de grens tussen
bet `Veluws' en bet `Gelders-Overijssels' . Dat laatste gebied omvat behalve de oostelijke
Veluwe ook een groot deel van West-Overijssel ; de gebieden ten westen en ten oosten
van de IJssel vormen dus een taalkundige eenheid (zie de bijdrage van Pb . Bloemhoffde Bruijn in deze bundel) . De naam `Veluws' is bij Daan gereserveerd voor bet Gelderse
gebied ten westen van de heuvels . De westgrens van bet Veluws, dat is de grens van de
bewaarde slotnasaal, is voor haar (1969 : 33) de westgrens van bet Nedersaksisch .
Frappant is dat Heeringa, in zijn op de RND gebaseerde dialectometrische indeling, weer
een oost-west lopende grens op de Veluwe tekent (2004 : 231), min of meer conform
Winkler. Het noordelijke deel sluit aan bij de noordelijke Achterhoek, Overijssel en ZuidDrenthe . Het zuiden van de Veluwe hoort bij bet overige deel van Gelderland, de westelijke provincies en bet grootste deel van Noord-Brabant . In Heeringa's classificatie wordt
een bijzondere plaats ingenomen door Nunspeet (Heeringa 2004 : 247) . Dit eigenaardige
karakter deelt Nunspeet overigens met Elspeet en Doornspijk . Van deze drie plaatsen
neemt Doornspijk nog wel de meest uitzonderlijke positie in, zoals blijkt uit talloze lemmata in bet Woordenboeh van de Gelderse Dialecten . In de uitspraak van woorden die in
bet Nederlands een ij resp . een ui hebben sluit bet Doornspijks overigens op opvallende
wijze aan bij bet Urks . Ook Van Schothorst, die een dissertatie schreef over bet westelijke
Veluws, vond dat bet Urks hem aan dit Veluws deed denken (Kaiser 1929 : 121) .

5.5 .2 .2 . Klankleer
De onderstaande beschrijving is hoofdzakelijk gebaseerd op Van Schothorsts dissertatie
uit 1904, deel 12 van de RND, Gelderland en Zuid-Overijsel (Entjes en Hol 1973, maar
met Veluwse opnames uit de jaren vijftig), en bet Woordenboeh van de Gelderse Dialecten
- Ueluwe uit 2005 en 2006 . Dat laatste werk baseert zich voor bet grootste deel op een
schriftelijke enquete, maar ook op veldwerk . In deze bijdrage zullen we geregeld verwijzen naar bet tijdens veldwerk opgenomen dialect van Nijkerk, voorbeeld van een
Westveluws dialect, en Wiesel, dat bet oostelijke Veluws representeert .
De beschrijving van de klanken streeft niet naar volledigheid, maar concentreert zich op
verschijnselen waarin bet westelijke Gelders afwijkt van bet Nederlands .
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Klinhers
Nederlands ij is ie, Nederlands ui is uu
Bij vergelijking met bet Nederlands valt ons bet ongediftongeerde karakter van de lange
gesloten klinkers (beantwoordend aan Westgermaans i en u, Ned . ij resp . ui) op . In bet
westen van bet gebied heeft aan bet begin van de 20ste eeuw bet proces van diftongering
ingezet . De eerste fase, verlaging van de oorspronkelijk zeer gesloten klinker, was toen
al aanwezig . Daarnaast is in hetzelfde gebied de oude, gesloten realisatie blijven bestaan .
Van Schothorst ziet de verdeling als een allofonische variatie, waarbij de keuze van de
klinker bepaald worth door de volgende medeklinker . Heeroma (1946) heeft deze opvatting op grond van Van Schothorsts eigen materiaal weerlegd, maar desondanks komen we
die opvatting ook later nog een aantal keren tegen (bijv bij Ryckeboer 1973, Goeman, Van
Reenen en Wattel 1993) . Zeer waarschijnlijk is er bier echter sprake van lexicale diffusie,
of zelfs een door een variabele regel tot stand gekomen verdeling . Het woord dat de ene
keer met een zeer gesloten monoftong uitgesproken wordt, kan bij een andere gelegenheid reeds een wat geopende monoftong hebben . Voor alles moeten we ons realiseren
dat we bier to maken hebben met een, per definitie instabiele, overgangssituatie .
In Doornspijk en Nunspeet zijn de meer geopende, monoftongische realisaties van de
oorspronkelijk gesloten lange klinkers (bet eerste stadium van bet diftongeringsproces)
aan bet begin van de 21ste eeuw nog altijd aanwezig : biite `bijten', miin `mijn (bezitt .
vnw)' . Deze klank kan duidelijk onderscheiden worden van de ie van schiete `schieten' .
Voor bet gehoor `hangt' de ii wat tussen de ie van schiete `schieten' en de i van pit `pit'
in .

Nederlands ij is uu, Nederlands ee is eu
Voor of tussen labiale medeklinkers (b, p, v, f, w) is in bet westelijke Veluws de ie gerond
tot uu : puup `pijp' (Scholtmeijer 1996 : 181-182) . Het westelijke Veluws vormt daarbij
een onderdeel van een zeer langgerekte strook, die ongeveer loopt van Wolvega in de
Stellingwerven tot Woudenberg in de provincie Utrecht . Opvallend is dat deze strook
sours zeer smal is, en in de breedte vaak niet meer dan een plaats omvat .z In Elspeet,
Nunspeet en Doornspijk is het rondingsproduct overigens niet uu, maar oo (de klank
van bet woord freule) . Ronding van ee tot eu vinden we onder andere in speun `speen'
(Van Ginneken 1943 : 74) .

Nederlands oe is oo, Nederlands ie is ee
Het uit Salland, Twente en de noordelijke Achterhoek bekende verschijnsel om klinkers
in woorden die in bet Nederlands de gesloten lange oe of ie hebben, wat meer open
(met oo resp . ee) uit to spreken, vinden we ook aan de Gelderse kant van de IJssel . De
ee is beperkt tot de IJsselvallei (bijv zeeh `ziek' in Twello), de oo vinden we ook in bet
2

BliJ'kens de cd-rom van het Goeman-Taeldeman-Van Reenen-Pr oJect Van den Berg 2003), gemsPecteerd op de woorden wJi' , PJi'p en viJ .
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Kaart 2 : deeldeur
Toelichting : 0p dit kaartJje is het woord getekend voor de deur die van het woongedeelte van een
boerderiJj toegang geeft tot het bedriJfsgedeelte . In het oosten words die deeldeur e deledeure > deem-deure delendeure deeldeure deelndeure delendeure of deur naar de deem enoemd. Al die woorden zijn
samengevat onder het type `deeldeur' . In het westen waar het woord deem ook bekend is), gebruikt men
ook woorden als middeldeur e mildeur e milndeure miln muldeur e en meeldeur . Al deze woorden
ziJ'n samengevat onder het type `middeldeur' . Het woord tussendeure staat hier semantisch dicht biJj . De
woorden eutdeur, heerddeur en staldeure hebben in het eerste deem van hun samenstellin net als deeldeur' de ruimte waarnaar de deur leidt . bron : Woordenboeh van de Gelderse Dialecten/Veluwe, Productie :
BoudewiJjn van den Berg .
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Kaart 3 : (hachel)pijp
Toelichting : 0p deze kaart zien we de typerende West- veluwse ronding van ie tot uu tussen twee
medekhnkers die evepeens met liPronding worden uitgesproken . Waar die ronding niet heeft Plaatsgevonden is de oude ie bewaard . Diftongering tot iJj is zeldzaam . Het DoornspiJjks en het Urks kennen
heel afwiJjkende klinkers . bron : Woordenboeh van de Gelderse Dialecten/Veluwe , productie : BoudewiJjn
van den Berg) .
noordwesten van de Veluwe (voot `voet' in Oldebroek, Elburg, Doornspijk, Nunspeet) .
Dit gebied sluit niet bij Salland aan, bet gaat dus om een enclave .
Nederlands ee is (voor n) ie, Nederlands e is (voor n) i

In bet noordoosten is Ned . ee voor een n een ie geworden (ien, stien), voornamelijk in
het westen is voor een n een korte e tot een i geworden (mins) .
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Kaart 4 : roentetuin

Toelichting : Het algemene Veluwse woord voor een tuin biJ' een boerderiJj of burgerwoning wasr groente
of fruit voor eigen consumPtie worden verbouwd is moestuin waarin ook kruiden en fruitbomen to
vinden ziJ'n of ho dat ook een siertuin kan aanduiden . Wil men sPecifiek de ruimte voor groente
aanduiden dan kiest men de samenstelling groentetuin . 0p de hele Veluwe heeft het eerste deel van de
samenstelling umlaut ondergaan, maar het resultant is niet overal hetzelfde . Het oosten heeft gruunte ,
het westen %reunte . Er ziJjn evenwel oPmerkeliJ'ke uitzonderingen! De eu en de uu komen we ook tegen
in het tweede deel van de samenstelling naast het gebruikeliJjke -tuin , en weer met een heel eigen
verdeling, die los staat van % ru unte/% reunte . Zo heeft Nunspeet %reuntetuun , en Urk %ruunteteun . bron :
Woordenboek van de Gelderse Dialecten/Veluwe > productie : BoudewiJjn van den Berg .
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Nederlands oo is oe

of ao

Met name voor een d wordt in bet gebied tussen Putten en Lunteren in woorden die in
bet Nederlands een korte o gevolgd door n hebben, in bet dialect een oe uitgesproken :
oender `onder', moend `mond' . Dit verschijnsel vinden we ook in bet dialect van Urk . Het
verspreidingsgebied van woorden als voegel `vogel' en zoemer `zomer' is de hele westelijke
Veluwe (alles ten westen van de lijn Doornspijk-Hoenderloo) en de aangrenzende delen
van Utrecht en het Gooi .
Rehhing van uu, oe en ie

De gerekte uitspraak van lange klinkers, zoals we die in bet Nederlands voor de r kennen,
treedt in bet oostelijke Veluws ook op bij ie, uu en oe voor stemhebbende fricatieven (z,
v, g) : wie :ze `wijze', dru :ve `druif', doe :ve `duff' . Aangezien de genoemde fricatieven alleen
aan bet begin van een lettergreep kunnen staan (bet Veluws kept net als bet Nederlands
verstemlozing aan bet lettergreepeinde), heeft deze fonetische rekking van ie, uu en oe
per definitie betrekking op open lettergrepen . Fonetisch bepaald is ook de rekking van
ie in lien `lijden', waarin de d weggevallen is . Maar er is ook een rekking die historisch
bepaald is, en dan kan de gerekte klinker voor heel andere medeklinkers staan, en hoeft
hij ook niet aan bet einde van een lettergreep to verschijnen : stoe :l `stoel', buu :h `beuk'
(Entjes 1982 : VII-VIII) .
Nederlands as is aa, ao, as

of (voor r) ee

Niet alleen de hierboven besproken ie, uu en oe (klinkers die met een vrijwel gesloten
mond worden uitgesproken), maar ook de meer open klinkers die beantwoorden aan
Ned . as zorgen voor een bijzonder gecompliceerde situatie (Kloeke 1933/34, Scholtmeijer 1996 : 176-177) . De oostelijke zijde van de Veluwe heeft, net als aangrenzend
Overijssel, een `verdonkering' van de oorspronkelijk lange Westgermaanse as tot ao
(elders ook gespeld als oa of oo) . De door rekking in open lettergreep lang geworden,
oorspronkelijk korte as is daar een heldere as-klank gebleven, of (in bet noordoosten)
een ad geworden . Aan de westelijke kant van de heuvels zijn de oorspronkelijk lange as
en de gerekte as wel samengevallen in een klank . Dit samenvallingsproduct is vervolgens
weer uiteengevallen in twee klanken, ao en aa, afhankelijk van wat op bet samenvallingsproduct volgt . Voorafgaand aan medeklinkers die voor in de mondholte worden
gevormd en aan bet woordeinde is dat samenvallingsproduct een ao . Voor medeklinkers
die achterin de mond of met de lippen worden gevormd is de as een as gebleven .
Zowel de oostelijke als de westelijke helft van de Veluwe kennen dus de ao en de as
in woorden die in bet Nederlands een as hebben, maar in bet oosten is er sprake van
een historische differentiatie (bet verschil gaat terug op twee reeds in bet Westgermaans
verschillende klanken), in bet westen van een fonetische differentiatie (de kleur van de
klinker wordt bepaald door wat na de klinker volgt) .
In bet uiterste westen van Gelderland, rond Hoevelaken en Nijkerkerveen (maar niet in
Nijkerk) wordt elke (Nederlandse) as uitgesproken als ao, ongeacht de historische herkomst en ongeacht de fonetische omgeving . Dit verschijnsel zet zich voort aan de andere
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kant van de provinciegrens . Het `verdonkeren' van elke as tot ao geldt dan ook vaak als
een Utrechtse eigenaardigheid, maar we vinden dit dus ook wel op Gelderse bodem .
Hlstorzsche

I sse

oorsPr.lang

schaop

herkomst a

Veluwe

'de

Hoeva ken
Nr kerkerveen

zuiderzee~c. . de

VeluweUrk

Utrecht
schaap, straot

gerekt

water maker

straot

schaap

schaop

waater

waoter

straot

water, water

maker maker

straot

maker

maaker

Voor een r wordt in woorden die in bet Nederlands een as hebben sours een ee uitgesproken : peerd `paard', heers `kaars' . Omgekeerd vinden we enkele gevallen waarin bet
Nederlands een ee heeft (gevolgd door r), in bet dialect een aa : aarst `eerst' . Bij dat laatste
sluit vaarve `verf', met een lange klinker, zich aan .

ee, ao en o03
Tussen de met vrijwel gesloten mondholte uitgesproken ie, uu en oe en de zeer open as
en da bevinden zich enkele lange klinkers die hieronder besproken worden .
In tegenstelling tot bet Nederlands, dat de centrale klinkers e, o en o (u) vrijwel uitsluitend in korte vorm kent, en de gerekte klinkers (ee, ao en oo) alleen in een paar Franse
leenwoorden, komen de gerekte centrale klinkers in bet oostelijke Veluws in veel, ook
inheemse woorden voor . De door Van Schothorst nog genoemde ee (elders ook gespeld
als ae of ea) (peerd `paard') lijkt inmiddels uit bet westelijke Veluws to zijn verdwenen,
afgezien van die paar Franse leenwoorden die ook in bet Nederlands met ee worden
uitgesproken . In bet oostelijke Veluws is de ee echter nog volop aanwezig :
~idJNederlands
meel

ml

`meel'

deke

d~izen

`deken'

heel

hp~l

`keel'

beter

biter

`beter'

Het oostelijke Veluws heeft bovendien de centrale klinker oo, in bet Nederlands aanwezig in bet leenwoord freule, maar in bet Oost-Veluws ook in woorden als gdte `goot' en
nolen `zeuren', en ao, vaak gespeld als o0 of oa, beantwoordend aan Ned . as (schaop) (zie
hierboven) of Ned . oo (haohen) . In bet westelijke Veluws is uitsluitend de ao een bekende
verschijning, en dan uitsluitend als tegenhanger van Ned . aa .
3

Voor de spelling van de gerekte middenklinkers sluit ik aan biJ j de spelling-Gallee (1895) .
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Korte hunkers
Het verschil dat Van Schothorst nog maakt tussen de o van hoh en de 6 van hrom is inmiddels uit het westelijke Veluws verdwenen (vgl . ook Schonfelds 1970 : 93 e .v), maar in
het oostelijke Veluws nog bewaard .
In het uiterste westen van Gelderland, to beginners bij Nijkerkerveen, en in bet aangrenzende deel van Utrecht wordt de korte a op `Utrechtse' wijze gerekt tot d (zie ook Nagel
en Hartog 1996 : 37) . In bet oostelijke Veluws wordt de a sours, dus niet altijd, meer naar
voren uitgesproken : hdrte `hart', ddt `dat' . Deze klank ligt tussen a en e in, en stemt overeen
met de Received Pronunciation (RP) van het Engelse woord cat `kat' . Evenzo bestaat er
naast de o op de oostelijke Veluwe een o . Zowel a als o treedt onder meer op als umlautsproduct, bij verkleinwoordvorming, in woorden die als grondwoord een beklemtoonde
a respectievelijk o hebben . De o (i .p .v o) is ook vaak aan to treffen voor een r .

Tweehlanhen
De lange klinkers ee, oo en eu worden in de westelijke helft van de Veluwe licht-gediftongeerd, zoals ook in de taal van veel sprekers van de Nederlandse standaardtaal bet geval
is . Dat wijkt of van de monoftongische uitspraak die elders in bet zuiden van bet Nedersaksische taalgebied heerst . Alleen voor -r en voor -1 vindt Been diftongering plaats .
In bet oostelijke Veluws is de of niet tot ou geworden (de tweede van de in de inleiding
genoemde grenslijnen) . Wel vinden we daar andere diftongen, die in bet Nederlands
onbekend zijn :

i-j :
iej :
euj:
uuj :
aoj:

spi-jen `spugen, overgeven'
sniejen `snijden'
greujen `groeien'
gruujen `groeien'
sjraoj `mager'
Medehlinhers

De Westgermaanse combinatie van medeklinkers sh aan bet woordbegin is in bet dialect
van Hattem bewaard gebleven : shoe :le `school, sholder `schouder' . De overige Veluwe heeft
net als bet Nederlands sch, waarbij een gedeeltelijke aanpassing (assimilatie) van de h
aan de s heeft plaatsgevonden : de plofklank is net als de s een wrijfklank geworden . Het
westelijke Veluws heeft een verdergaande assimilatie gekend, tot sj (als in Ned . jasje) .
Hierin zijn de twee medeklinkers versmolten tot een, gemouilleerde klank, die voorin
de mond wordt gemaakt .
Uit bet feit dat chef in Doornspijk als schef werd uitgesproken (hypercorrectie) concludeerde Kloeke (1924) dat dit verschijnsel oorspronkelijk zeker tot aan deze plaats
heeft gereikt . Aan bet begin van de 20ste eeuw werd de noordgrens gevormd door de
Leuvenumse (Hierdense) Beek . In de 20ste eeuw heeft deze inkrimping sterk doorgezet, en aan bet eind van deze eeuw Meek bet verschijnsel alleen bij oudere sprekers in
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kleine gemeenschappen in het hart van de Gelderse Vallei en in Bunschoten Spakenburg
bewaard to zijn (Scholtmeijer 1997) .
Hattem kent geen h, net als Urk . Weglaten van de h elders is meer incidenteel .
Op heel de Veluwe treffen we het verschijnsel aan dat sommige woorden die in het
Nederlands met een klinker beginnen, bier een n hebben : naarm `arm' (de n is een restant
van het lidwoord den) . In de Gelderse Vallei en het Eemland wordt n na een klinker tot
ng, waarbij de voorafgaande klinker kort wordt : ming brunge hning `mijn bruine konijn'
(Scholtmeijer 1996 :183-184) . Ook het Urks kent ng waar het Nederlands n heeft longer
`onder') .
In de Gelderse Vallei vinden we de consonantcombinatie ft waar het Nederlands en veel
Nederlandse dialecten cht hebben: hoft `kocht' . Het Nijkerker woordenboek zegt overigens van dit verschijnsel : `erg oud' (Niekarks 1998 : 145) .
In het Oost-Veluws kan tussen twee klinkers een d tot r worden : berre `bed', mirrag `middag', in het Westveluws tot l : millen `midden' .
5 .5 .2 .3 Vormleer
Ook in deze sectie beperken we ons in hoofdzaak tot de gevallen waarin het Veluws
afwijkt van het Nederlands .

Zelfstandige naamwoorden
Meervouden
Het meervoud van zelfstandige naamwoorden kan als volgt gevormd worden :
1. suffix -en4 :
vis
vissen
`vis'
2. suffix -s :
duvels
duvel `duivel'
3 . suffix -er :
hallef hallever
`kalf'
De uitgang -er vinden we in woorden die in het Nederlands een stapelsuffix (ere(n)) kennen : Bier, hinder (Van der Schaaf-Kamphuis e .a . 1998 : XVI) en in sommige dialecten ook
in het woord dinger `dingen', dat in het Nederlands geen stapelsuffiY kent (idem : 61) .
Van Schothorst onderscheidt daarnaast nog de volgende mogelijkheden :
4 . klinkerverandering :
wiif 5
wief
`vrouw'
5 . geen verandering :
sjaap
sjaap
`schaap'

4
5

In bet oosten met een nasale medeklinker, die zich aanPast biJ j de slotmedeklinker van het grondwoord biJjv schaoP'm `schaPen', in Wiesel . In dit hoofdstuk wordt steeds -en gespeld .
Voor een omschriJjving van deze klank zie blz 274 .

zsz

HANDBOEK NEDERSAKSISCHE TAAL- EN LETrERKUNDE

Verhleinwoorden

Het oostelijke Veluws kent de volgende diminutiefuitgangen :
-tje na lange klinker, aan het woordeinde of gevolgd door w, 1 of r :
school
schooltje
`school'
-etje na korte klinker gevolgd door l, r, m, n, ng:
stem
stemmetje
`stem'

-ie na overige medeklinkers :

fiets
fietsie
`fiets'
-sie na een h :
jurh
jurhsie
lurk' 6
-pie na een lange klinker gevolgd door m :

boom
beumpie
`boom'
-hie na ng wanneer de laatste lettergreep Been woordaccent heeft :
honing heuninhie
`koning'

Een eventueel aanwezige sjwa (dat is de e van het lidwoord de) in de laatste, onbeklemtoonde lettergreep valt weg bij de aanhechting van het diminutiefsuffux .
Afgezien van de opvallende en typerende uitgang -sie na een h, is de uitgang identiek
aan die van het Nederlands, met dien verstande dat de Nederlandse sjwa in het OostVeluws ie is, behalve wanneer er een t in de uitgang staat : dan is de klinker van het
Oostveluwse suffix een sjwa . De mogelijkheid om de uitgang met of e of ie to vormen
deelt het oostelijke Veluws met bijvoorbeeld het Blokzijls (Poorter 1989 : 27), het Utrechts
(Scholtmeijer 2002 : 109-111), en in toenemende mate ook het standaard-Nederlands
(Hamans 1997) .
Het Apeldoorns woordenboek plaatst aan het eind van de uitgang een -n (Van de SchaafKamphuis e .a . 1998 : XV) . Bij veldwerk in het even ten noorden van Apeldoorn gelegen
Wiesel viel die n niet waar to nemen .
In het oostelijke Veluws ondergaan sommige klinkers uit de beklemtoonde lettergreep
in het grondwoord umlaut bij diminutiefvorming:
ham
hdmmetje
`kam'
bol
bolletje
`stier'
hnoop
hneupie
`knoop'
bloeme
bluumpie
`bloem'
Bij umlaut van de diftong ou verandert het tweede element van de diftong :
touw
tuitJe
`touw'
Umlaut van as en ao, die door het Apeldoorns woordenboek wel genoemd wordt (Van
de Schaaf-Kamphuis e .a . 1998 : XV), is bij het veldwerk in Wiesel niet aangetroffen .
De westelijke veluwe wijkt in de verkleinwoordvorming niet van bet standaard-Nederlands af, op een belangrijke uitzondering na : als bet grondwoord eindigt op een 1 of een
r, en de medeklinker wordt voorafgegaan door een lange klinker, dan is de uitgang niet
6

In EP e, Vaassen APeldoorn en omgeving.
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tje maar tsje .

school
breur
leer

schooltsje
breurtsje
leertsje

`school'

`broer'
`ladder'

Deze uitgang vinden we ook wanneer de r gevolgd worth door een t (sours geschreven
d) .
haart
haartsje
`kaart'
hoord
`koord'
hoordsje
De bovenstaande regel treffen we ook in bet Utrechts aan, met dien verstande dat de
klinker van de uitgang daar niet e-sjwa maar ie is (Scholtmeijer 2002 : 109-111) .
Voornaamwoorden
Persoonlijhe voornaamwoorden

Hieronder staan de persoonlijke voornaamwoorden van zowel een westelijk (Nijkerks)
als een oostelijk (Wiesels) Veluws dialect . De woorden worden vermeld in de zogenaamde
volle vorm, dus niet in de verzwakte worm zoals die vaak na de persoonsvorm voorkomt
(`Om acht uur ga'h naar school') . Versterkte varianten (bijv ihhe) komen wel voor, maar
zijn in bet taalverkeer zeldzaam .
Onderwerp

Niet-Onderwerp

ik
jij
hij
zij
bet
wij

wute'

wiele

ons

oens

ons

jullie

juliee

ule

jullie

Julie

ule

zij

hutie, huilfe

zee

Typerend voor bet Veluws zijn vooral de persoonlijke voornaamwoorden van de eerste
en tweede persoon meervoud . Een overzicht gemaakt op basis van zin 44 in de RND (zie
Scholtmeijer 2002 : 87-88), laat dertien verschillende woorden voor wij zien, en vijftien
verschillende woorden voor jullie .

7
8

Minder gebruikeliJjk: wie .
Oudere vorm : J'ule .
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Wu :

wulie :
wulu :
wale :
wullie :
wullen :
wulle :
wielie :
wieleu :
wiele :
wie :

wiej •
WI-i .

wig :

Harderwijk, Spakenburg, Ermelo, Putten, Uddel, Nijkerk, Voorthuizen, Garderen, Hoogland, Stroe, Kootwijk, Leusden, Otterlo
Oene
Elspeet, Leusden
Voorthuizen, Kootwijk, Amersfoort
Hierden
Vaassen, Emst, Leusden
Hoenderloo
Loenen
Epe, Tongeren, Klarenbeek, Apeldoorn, Teuge, Barneveld, Brummen
Doornspijk, Elburg, Oosterwolde, Oldebroek, Wezep, Wapenveld, Harderwijk, Hulshorst, Heerde, Veessen, Vorchten, Spakenburg, Elspeet, Vierhouten,
Nijbroek, Terwolde, Teuge, Wilp, Gietelo, Hoenderloo, Woeste Hoeve, Beekbergen,Eerbeek
Nunspeet
Hattem
Woudenberg, Lunteren, Maarsbergen, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal,
Ede, Bennekom, Rozendaal, Spankeren, Dieren, Rheden

jullie:
Harderwijk, Spakenburg, Putten, Uddel, Nijkerk, Voorthuizen, Garderen,
Hoogland, Stroe, Kootwijk
julen :
Hulshorst
jule :
Elspeet
juul :
Hulshorst
Doornspijk, Elburg, Oldebroek, Wezep, Hattem, Wapenveld, Ermelo, Terjullie :
wolde, Voorthuizen, Amersfoort, Woudenberg, Lunteren, Otterlo, Hoenderloo, Woeste Hoeve, Maarsbergen, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal, Ede,
Bennekom, Rozendaal
jullen :
Nunspeet, Hierden
julle :
Vierhouten, Leusden
Epe, Tongeren, Heerden, Veessen, Vaassen, Nijbroek, Klarenbeek, Apeldoorn,
ale:
Teuge, Wilp, Gietelo, Barneveld, Eerbeek
Vorchten, Emst
ulle :
ielie :
Spankeren
ielu :
Oene
:
ielud/jen Oosterwolde
Beekbergen, Loenen, Brummen
iele :
illie :
Dieren, Rheden
oelie :
Woeste Hoeve
Julie :
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Net als in het standaard-Nederlands wordt er in de dialecten van de Veluwe geen onderscheid (meer) gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden .
Alleen in persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden wordt een verschil gemaakt,
wanneer deze tenminste verwijzen naar natuurlijke personen . Aan het begin van de
20ste eeuw was overigens zelfs dit onderscheid verdwenen : naar meisjes en vrouwen
kon met dezelfde woorden verwezen worden als die welke gebruikt werden voor jongens
en mannen . Onder invloed van de standaardtaal is bet vrouwelijk persoonlijk voornaamwoord opnieuw ingevoerd . In Nijkerk is bet nog maar een enkeling die vrouwen
met hie aanduidt, maar bet komt anno 2003 zeker nog voor . Ook voor baby'tjes wordt
een geslachtsneutrale aanduiding (hie) gebruikt . In bet oostelijke Wiesel staat hee als
aanduiding voor vrouwspersonen nog tamelijk sterk. Opvallend is, dat bier bet zelfstandig naamwoord vente `kinderen' zowel voor jongens als voor meisjes gebruikt wordt,
ondanks de vormovereenkomst met bet Nederlands vent, dat alleen voor een manspersoon gebruikt kan worden .
De vertoren zoon in het Ueluws

Hierander staan twee vertalingen, een Westveluwse uit Nijkerk en een Oostveluwse uit Uddel, van de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15 :11-32) . De
vertalingen zijn gemaakt door mevr . J . Kamphorst (Nijkerk) en mew. J . VermeerVlijm (Uddel) 9 in 1996, als een reprise van de vertalingen in het Diaiecticon van
Johan Winder (zie Scholtmeijer 1999 : 96), De apmerkingen onder de vertalingen
zijn afkomstig van de vertaalsters .
Nijiterh

11 . En Hie zei : d'r was iemand en die had twee zoons (zoens, zie de aant .) . 12 .
De jongste van die twee zei tege(n) z'n vaoder : vaoder, geef mien `t deel van oens
bezit, dat mien toekomt . En hie verdeilde `t oender hulie . 13 . En een paor dage
laoter verkocht de jongste zoon (zoen) wiles en ging op reis naor een veer land,
waor die alles verbraste in een leve vol overdaod . 14 . Tae `ie alles op `emaakt had,
kwam d'r een zwaore hoengersnaod over dat land en hie begon gebrek to lieje .
15 . Hie trok `t er op uut en klampte zich vast an een van de burgers daor en die
stuurde `em naor `t land am (um) in varkes (keuie) to verzorge . 16 . Greig zou
die z'n buuk vulle (dik ete) mit de schelle, die de varkes atte, mor gien mires gaf
ze an `em . 17 . Hie begon (begos) es nao to denke en zei : Hoeveul daggelders van
m'n vaoder hen brood zat en ik kom hier om (um) van de hoenger. 18 . Ik stao op
en `k gao naor m'n vaoder en zal tegen `em zegge : `vaoder, ik het verkeerd `edaon
tege de hemel en tege joe, 19 . ik bin met meer weerd je zaon (men) to hete ; doe
mit mien `t zelfde as mit de daggelders . 20. En hie stored (sting) op en grog terug
naor z'n voader. En toe die nog veer von was, zag z'n vaader `enn en z'n hart liep
over. En hie liep `em tege, viel `em um z'n teals en kuste(n)em . 21 . En de noon
9

Graag spreek ik ook op deze plaats miJjn dank uit wan de vertaalsters .
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(zoen) zei tege(nYem : Vaoder ik het verkeerd `edaon tege de hemel en tege joe,
`k bin nie(t) meer weerd je zoon (zoen) to hete . 22 . Mar de vaoder zei tegen z'n
slave : Breng gauw de beste kiere hier en trek ze `em an en doe `em een ring an
z'n hand en schoen an z'n voete . 23 . En haul `t gemeste kaif en slacht et, en laote
we een feestmaol hen, 24. want m'n zoon (zoen) hier was dood en is weer leved
`eworre hie was verlore (verleure) en is `evonde . En ze begonne (begoste) feest to
vieren. 25 . Z'n oudste zoon (zoen) was op `t land en toe die dicht bie huus kwam
heurde(n)'ie meziek en darts . 26 . En hie riep een van de knechte bie `em en vreug
water to doen (duun) was . 27 . Die zei tege(n)'em :je breur is `ekomme en je vaoder
het `t gemeste kalflaote slachte, umdat'ie `em gezoend en wel terug het (beet? . 28 .
Mar hie wier Teed en wow niet in huus gaon . Toe kwam z'n vaoder naar bole en
drung bie `em an (prebeerde `em urn to praote) . 29 . Mor hie antwoordde en zei
tege z'n vaoder: Zie, zoveuljaor bin ik al bieje an `t wark en nooit he'k jets tegeje
wil `edaon, mor mien he]e nooit een geitebokje `egeuve urn mid rn'n vrinde feest
to viere . 30 . Mar noe die zoon (zoen) van je `ekomme is, die alles t'er deur ebrocht
bet min slechte vrouwe he le veur hum `t gemeste kalflaote slachte . 31 . Mor hie zei
tege(n) `em : Kiend, jie bin allied bie me en alles wat van mien is is bet joewe . 32 .
We moste feestviere en blie weze, want je breur bier was dood en is leved `eworre,
hie was verlore en is `evonde ('evunde) .
Enkele woorden staan tussen haakjes, bijvv noon (zoen) ; bet woord tussen haakjes
is ouder en wordt bijna nooit meer gebruikt . 20 . Hij wend met ontferming bewogen .
Vroeger zoo gezegd zijn : hie scheut vol . 20 . En kuste(n)em . In bet dialect hoorje de
n, bet lijkt dan den woord . Idem in 21 : tege(n)em .

Uddel
1 1 . En I-lie zei : Un meens had twee jonges . 12 . De jongs'n van dee twee zei tegen
z'n vaor : Vao, geefrnien ut part van wat we he'n, dat mie toekump . En hie verdeil'n
dat onder hullie . 13 . Een paor daag'n laoter rnaak'n de jongste jonge alles to gelde
en gong vort nor een veer hand, waor hie alles wat hie had dur deur broch deur
veuls to riekeluk to leef'n . 14 . Toe hie alles dur deur e'broch had, kwam der un
zwaore hongersnood over dat hand en hie began gebrek to lieen . 15 . En hie trek
tur op gut en drung z'n eigen op an een burgerman van dat hand en dee jeug `rn
nor Ut vuld urn de vaarke's to heuj'n . 16. En hie woe grig z'n book vull'n mit de
schellen, dee de vaarke's vratten, mer gien meens gaf z'um . 17 . Toen kwam hie
tot z'n eigen en zei : hoeveul dagloners van mien vao hen brood bie de bann'n
en ik korn urn van de honger . 18 . 1k zal opstaon en nao m'n vao gaan, en `k zal
tegen `m zjeigen : vao, ik het ezondig teeg'n de hemel en tegenjoe . 19 . ik bin nie
me'r weerd um joe jange to wees'n; stel mie geliek mit en van joe dagloners. 20 .
En hie stung op en gong weer nor z'n vao . En toe hie nog lange met der was, zag
zun vao hum a en kreeg medeliejen met urn . En hie leup op urn a `n veil urn urn
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de hats en kust'n urn. 21 . En de jonge zei teeg'n urn : Vao, jk het ezondig teeg'n
de hemel en teeg'njoe, ik bin niet meir weird um joejonge to wees'n . 22 . Mer de
vao zei teeg'n z'n knech'n : Breng rap het goeie grei bier en trek urn dat an en doe
urn een ring an z'n haand en schoen'n an in voet'n. 23 . En haol et gemeste kallef
en slack ut, en laot'n we un feesmaol he'n . 24 . want mien junge hier was dood en
is veer levend ewurd'n hie was verleur'n en is evund'n . 25 . Z'n oudstejonge was
op et Iaand en toe hie dich bie huus kwarn heurd'n hie rnuziek en daans'n . 26 .
En hie reup ~~n van de knech's bie urn en vreug, wat of ter to doe'n was . 27 . Dee
zei teeg'n urn : joe breur is wear ekornrn'n en joe vao heet het gemeste kaUeflaote
s1achn, urndat Me urn gezond en wel weer beet . 28 . Mer hie worn ondeugende
en wow met nor binn'n gaon . Toe'n kwam z'n vao nor buut'n en drung bie urn an .
29 . Mer hie zei teeg'n z'n vao : Kiek, zoveulejaar'n bin'k a in joe dims en nooit he't
`kjoe gebod overtreej'n, rner mie he je nag nooit een geitebokjen egeef'n urn mit
mien karneraaj'n fees to vier'n . 30 . Mer noe dee aandere jonge van joe ekornrn'n
is, deejoe goed heet opemaak mit slechte wief'n he je veur hum het gemeste kallef laot'n slach'n. 31 . Mer hie zei tegen urn ; Kiend, jie bin altied bie mien en al ut
mime is hetjoewe . 32 . Wule mos'n feesvier'n en schik hen, waantjoe breur hier
was dood en hie is levend ewurd'n, hie was verleur'n en is evund'n .
11 . Meens ; klinkt als mees .Jonges ; zonen wordt eigenlijk nooit gezegd, altijdjonges .
12 . Vaor; `vader' is meestal vao of vaor, of ook wel vort. 13 . Deur broth; `verkwisten'
is verkwiezen, maar meestal wordt gezegd alles er door brengen . 28 . En woo niet nor
binn'n gaon ; ook is mogelijk mer wilde nie et hues in gaon .

Bezittelijke voornaamwoorden
Bijvoeglijk

Zelfstandig
Nijkerk

Wiesel

mijn

miin

mien

(de, het) mine mime

Nijkerk

miende

jouw

joe

OCW

(de, bet) jouwe joewe

oewe

zijn'o

zien

zien

(de, bet) zijne

ziende

baar

heur

zien, cur

(de, bet) hare

ziende, heure

ons

oens

ons

(de, het) onze

jullie

julie

ule

(de, het) owe

bun

hullie, der

hun

oenze

Wiesel

onze
oewe

Buiten de eerste en tweede persoon wordt in plaats van het zelfstandig gebruikte bezittelijke voornaamwoord meestal een omschrijvende worm gekozen : van hum ('van hem'),
van heur ('van haar'), van joe ('van jullie'), van hulie ('van hen') .
1 0 In Putten wordt ook vaak gezegd : hum z'n (boek), in Lunteren kortweg hum (boek) .
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Aanwijzende voornaamwoorden

De aanwijzende voornaamwoorden luiden die/dee, disse (`deze'), dit en dat/ddt . Ze worden bijvoeglijk en zelfstandig gebruikt . Van Schothorst onderscheidt nog een aparte
vorm voor bet zelfstandig gebruikte aanwijzend voornaamwoord : dendiejen, dendezen
`die (daar), deze (bier)' . In bet dialect van Bunschoten-Spakenburg wordt geen verschil
gemaakt tussen `deze' en `die' . In beide gevallen wordt dee gebruikt . Naast dit bestaat wel
dat, maar dat wordt veel vaker gebruikt dan dit .
Werhwoorden
Tegenwoordige tijd

In de werkwoordsvervoeging zijn belangrijke verschillen tussen bet westelijke Veluws
(met bier weer bet Nijkerks als voorbeeld) en bet oostelijke Veluws (voorbeeld : Wiesels)
to constateren . Als voorbeeld van een zwak werkwoord nemen we bet woord warrehen
`werken' .
Bij sterke werkwoorden treedt er alleen in bet oostelijke Veluws een klinkerverkorting op
in de derde persoon enkelvoud . Bovendien verliest deze vorm zijn uitgang (voorbeeld :
bliev(e)n `blijven') .
Beide dialecten kennen een van bet Nederlands sterk afwijkende vervoeging van
wezen .

Bli'ven

" V'erken

V ezen
'iese

ik . . . .

warrek

warreke

blie

blieve

bin

binne

JiJ . . .

warrehe

wurrekt

blieve

blie t

bin

hint

hiJ ' , ziJ j . . . .

warrekt

warrekt

blie t

bli

is

is

warneke

warrekt

blieve

blie t

bin

hint

Verleden tijd

Ook bier weer een verschil tussen West en Oost . Achtereenvolgens de vervoeging van
een zwak werkwoord, een sterk werkwoord en van wezen .

._

Biijven

Werken

Wezen

warrehte

wcirrehen

bleef

bleve

was

wazze

warreizte

wdrreiten

bteve

bleven

was, ware

wazzen

hij, zij . . . .

warrehte

wdrrehen

bleef

bleef

was

was

wij, jullie, zij . . .

warreizte

wdrreken

bteve

bteven

ware

waren

ik . . . .
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Bij Van Schothorst (1904) luidt de verleden tijd van zwakke werkwoorden in zowel
enkelvoud als meervoud : warehen . Deze uitgangen passen in onze tijd bij de oostelijke
Veluwe, en niet bij de door Van Schothorst honderd jaar geleden beschreven (Noord-)
West-Veluwe .
Van Schothorst kent naast was (eerste en derde persoon enkelvoud) ook war, en naast
warren (tweede persoon enkelvoud, meervoud) ook wazzen .

Onregelmatige werhwoorden
Door de Veluwe loopt de zuidgrens van de umlaut in werkwoorden in de verleden tijd
en in voltooide deelwoorden . Hol, geintrigeerd geraakt door een opmerking van Kloeke
(1932) in De Nieuwe Taalgids, wijdde een flunk deel van haar proefschrift aan de zuidelijke umlautsgrens (1937 : 105-109 en 125-156) . Daarin constateert zij meer dan eens
een naast elkaar bestaan van vormen met en zonder umlaut, in die zin dat bijvoorbeeld
de verleden tijd geen umlaut kent, en het voltooid deelwoord wel, of dat een bepaalde
vervoeging (bijvoorbeeld het voltooid deelwoord) towel een vorm met als zonder umlaut
kent . Hol noemt in dit verband onder meer de plaatsen Vaassen, Epe en de bij Epe gelegen
buurtschap Zuuk (1937 : 133-134), en ziet dat naastelkaar bestaan als een overgangsstadium . Ruim zestig jaar later komt bet grenskarakter van bet Veluws tot uitdrukking in
bet feit, dat in een Nijkerks overzicht naast elke ablautsrij met umlaut inmiddels ook een
rij zonder umlaut staat (geut-egeute vs . goot-egote), en dat sours ook een verleden tijd met
umlaut (besleut) wordt vergezeld door een voltooid deelwoord zonder umlaut (beslote) . 11
Het onderstaande overzicht is gebaseerd op de lijst met onregelmatige werkwoorden in
't Nieharhs (1998) .
Ablautsrij

Werkwoord

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

I.

blieve

bleef

ebleve
egeute

II .b .

giete
huge
huge

goot
beug
boog

egote
ebeuge
eboge

III .b .

helpe

hulp

ehulpe

giete
geut
ha .
In de volgende vormen is geen umlaut meer aanwezig :

`blijven'
`gieten'

`buigen'
daarnaast
In deze klasse komt ook een voltooid deelwoord zonder umlaut naast een verleden tijd
met umlaut voor :
beslute
besleut
beslote
`besluiten'
drunk
edrunhe
`drinken'
III .a .
drinhe
dronh
edronhe
daarnaast
drinhe
biende
bund
ebunde
`binden'
bond
ebonde
daarnaast
biende
Naast de bovengenoemde vorm kept het werkwoord helpen ook vormen die aan bet
1 1 De umlautsvormen horen vooral biJ NiJjkerkerveen dat ten opzichte van het stedeliJjke NiJjkerk
waarschiJ'nliJjk een wat oudere taalfase heeft bewaard .
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Nederlands ontleend zijn (zonder umlaut, maar nog wel onregelmatig, en uit analogiewerking ontstane ie (zie Van Bree 1977 : 317)) :

helpe

Zonder ie, en ook zonder umlaut :

hielp

eholpe

gelde
gold
egolde
Het werkwoord schelden is voor de helft al regelmatig geworden :
schelde
scheldde
escholde
Ills .
starve
sturf
esturve
Zonder umlaut, en met later-ontstane ie :

IVb .
Va .
Vb .

Bidden is regelmatig.

VI .a .
Zonder umlaut :

`schelden'
`sterven'

starve

srierf

estorve

arve

urf
arfde

e-urve
e-arfd
eneume

neme
schere
geve

nam

schoor
gaf
zat

enome
eschore
egeve
ezete

`scheren
`geven'
`zitten'

drage

dreug

edreuge

`dragen'

drage

droeg

edroege

drage

droeg

edrage

vrage

vroeg

evraagd

bahhe

bahte

ebahhe

bahhen

buh

ebahhen

vaoren

voer

evaoren

Soms staat naast een onregelmatige rij een geheel regelmatige rij :
IVa .
Zonder umlaut :

`gelden'

arve

neme

zitte

nam

`erven'
`nemen'

Zonder klinkerwisseling in het voltooid deelwoord, maar wel met de uitgang van het
sterke werkwoord :
De laatste vorm treffen we ook aan bij Van Schothorst (1904) . In `t Nieharhs komen ook
geheel regelmatige voltooide deelwoorden (naast onregelmatig verleden tijd) voor :
VI .b .
bahhe
Daarnaast zonder klinkenvisseling :

bahte

ebuhhe

`bakken'

Opvallend is, dat van Schothorst de klinkerwisseling juist in de verleden tijd kent :

evaore
`varen'
De bovenstaande vormen herinneren alleen nog in de uitgang van het voltooid deelwoord
aan de oude, onregelmatige vervoeging. Van Schothorst kept ook nog (gedeeltelijk) klinkerwisseling :
VI .c .

op het

vaore

vaore

kaartje van de umlaut in (e)geuten `gegoten', waarmee Hol haar dissertatie (1937)
besluit, zien we dat de naar de Zuiderzee gekeerde helft van de Veluwe een eenheid vormt
met Overijssel, de Stellingwerven en het zuiden en midden van Drenthe .
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5 .5 .2 .4 . Woorden
Het is niet mogelijk om binnen dit korte bestek een overzicht of indruk to geven van de
Veluwse woordenschat . In plaats daarvan volgt een korte opsomming van de belangrijkste bronnen waar de woorden to vinden zijn (voor een volledig overzicht zie Berns en
Scholtmeijer 2005 : 230) .
De eerste die zich beziggehouden heeft met het Veluwse dialect, is de 18de-eeuwse
Barneveldse predikant Ahasuerus van den Berg geweest, die ook in onze tijd nog wel
bekend is . Niet als dialectoloog, maar vanwege zijn teksten in bet Liedboeh voor de Kerhen . Het klassiek-geworden Ruwe stormen mogen woeden (Lied 445 :3) is van zijn hand .
Een andere bekende dichter uit bet Liedboek, K . Heeroma, gaf de dialectologische nalatenschap van Van den Berg uit (Heeroma 1960) . Ene Q .X .Z . publiceerde in 1856 naar
aanleiding van enkele Noord-Hollandse woordenlijstjes een kort overzicht van Veluwse
en Achterhoekse woorden . In de gebiedsafbakening is Q .X .Z . breder dan Van den Berg,
en nog breder is Gallee's Woordenboeh van het Geldersch-Overijssels Dialect (1895) ; in de
inleiding maakt de auteur evenwel duidelijk dat de westelijke Veluwe in zijn woordenboek niet vertegenwoordigd is (V) . Dat gebied is dan weer aanwezig in de dissertatie van
Gallee's leerling Van Schothorst (1904) . Het boek bevat een uitgebreide woordenlijst,
waarbij de woorden fonetisch genoteerd zijn . De titel, Het Dialect der Noord-West-Veluwe,
is weer redelijk algemeen, en bovendien niet adequaat : bet noorden van de Veluwe wordt
niet behandeld, daarentegen wel tien plaatsen uit bet oosten van Utrecht .
Het zou nog vele decennia duren voordat de Veluwse dialectlexicografie oog krijgt voor
de plaatselijke eigenaardigheden van bet dialect, en dat is dan eigenlijk nog een toevalligheid : de monografieen die dan verschijnen beperken zich tot een specifieke plaats . Vooral
vanaf bet eind van de jaren zeventig zien we een stroom van lokale dialectwoordenboeken op gang komen . Tot nu toe zijn beschreven de dialecten van Heerde en Wapenveld
(Otten en Klein Kranenburg 1979, op basis van Bosch 1940), Epe (Van den Bremen-van
Vemde en Van den Bremen 1982 en 1988), Elburg (Elburgs 1982, 2007), Hattem (Mulder 1992), Nunspeet (De Boer 1996), Scherpenzeel (Dorrestijn 1998), Apeldoorn (Van
der Schaaf-Kamphuis 1998), Nijkerk (Niekarks 1998), Putten (Putters praoten 2003),
Oldebroek en Wezep (Oldebroek z .j .) en Barneveld (te verschijnen) . Buiten Gelderland,
maar binnen bet bier besproken taalkundige gebied, kunnen dan nog genoemd worden
bet woordenboek van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk (Nagel en Hartog 1996), en
de woordenlijst van Huizen (Kruijning-Teeuwissen en Rebel-Gooijer 2005 : 132-134) .
Het in 2002 gestarte project Woordenboeh van de Gelderse Dialecten lijkt een terugkeer
naar de oude situatie, waarin de hele streek (in ons geval : de Veluwe) beschreven werd,
maar dat is slechts schijn : van elk woord is nauwkeurig verantwoord waar bet opgetekend werd . Aan de basis van de woordverzameling ligt dan ook een informantennetwerk,
waarin nagenoeg elke Veluwse plaats van enige omvang vertegenwoordigd is .
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6
Taalsociologische aspecten
Henh Bloemhoff

Inleiding
De sociolinguistiek wordt vaak omschreven als de studie van taal in samenhang met
de maatschappij . Het gaat daarbij om taalverschijnselen die to begrijpen zijn uit de
maatschappelijke omgeving . De `taalsociologie' probeert aan het licht to brengen hoe de
maatschappij met een of meer talen omgaat . Meestal vat men taalsociologie op als een
worm van sociolinguistiek ; het is dan een kwestie van onderwerp en van meer of minder
nadruk of men zich meer met de `sociologie van de taal' bezighoudt, dus met taalsociologie, of dat men zich overwegend richt op verschijnselen in de taal zoals die kennelijk
door maatschappelijke factoren bepaald worden . In het laatste geval spreekt men alleen
van sociolinguistiek, die dan dus in engere zin opgevat moet worden .
In dit hoofdstuk gaat de meeste aandacht uit naar de plaats die het Nedersaksisch in de
samenleving inneemt. Die positie is toch ook duidelijk van invloed op verschijnselen in
die taal zelf, dat wil zeggen op de kwaliteit van de taal . In die zin is de structuur van de
taal dus gevoelig voor de maatschappelijke omgeving. Verder is de kwaliteit van de taal
ook weer van invloed op de positie, dat wil zeggen op de wijze waarop en in hoeverre
men van de taal maatschappelijk gebruik wil maken, en dat ook inderdaad doet .
De taalnaam `Nedersaksisch' zelf had in de voorbije decennia en heeft nog steeds een
niet onbelangrijke relatie met de maatschappelijke positie en status ; daarover gaat par. 1 .
De maatschappelijke positie van het Nedersaksisch ligt voor een groot deel vast door de
beheersing en het gebruik . Het is dus van belang daar zicht op to krijgen . Pas in 20022003 is er een uniform onderzoek gehouden naar de omvang ervan, in alle gebieden waar
het Nedersaksisch vanouds in ons land wordt gesproken . De voornaamste bevindingen
uit dat onderzoek worden gepresenteerd en toegelicht in par . 2 . In grote lijnen wordt
duidelijk hoe frequent het gebruih is en hoe groot het vermogen om de taal actief en passief to bezigen . Net als bij andere regionale talen en dialecten kunnen we concluderen
dat bet gebruik en bet kunnen gebruiken (de `beheersing') afneemt . Dat is bet gevolg van
bet toenemende gebruik van de standaardtaal, ook in de thuissituatie . In par. 3 worden
eerst oudere onderzoekingen op verschillende locaties in de regio aangehaald, omdat ze
eveneens een inkijk bieden in bet verminderende gebruik en de afnemende beheersing .
Dat snort teruggang is echter niet bet enige verlies, want daarnaast verandert ook de
structuur van bet Nedersaksisch zelf, ook in dit geval onder de toenemende invloed van
de standaardtaal Nederlands . Het Nedersaksisch verliest eigen kenmerken ten gunste van
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Nederlandse kenmerken en groeit daarmee naar het Nederlands toe : qua woordenschat,
klank- en vormstructuur, zinsbouw en betekenis . Dit geheel aan `structuurverlies' oftewel
`convergentie' komt in bet vervolg van par . 3 aan de orde .
In de jaren vijfig en zestig van de vorige eeuw al groeide het regionale bewustzijn van bet
belang en de mogelijkheden van bet Nedersaksisch als onderdeel van de beleving van de
identiteit, als waardevol cultureel erfgoed en als middel tot expressie . Bij de cultuurdragers die zich ermee bezighielden en die de nodige inspanningen pleegden, groeide de wil
om de taal to laten voortbestaan . Vanaf de vroege jaren zeventig ontstonden in verschillende van de regio's nieuwe of zich vernieuwende streektaalbewegingen, die resulteerden
in verenigingen en de huidige streektaalinstituten . Die namen in toenemende mate de
zorg voor bun regionale variant van bet Nedersaksisch op zich . Vanaf 1994 zag men bet
Europees handvest voor regionale talen of talen van minderheden als een uiterst belangrijk instrument om bet Nedersaksisch officieel erkend to krijgen, en ook als katalysator
om tot een effectiever en meer structureel beleid to komen . Dat bleek mogelijk op basis
van de bepalingen van bet handvest ; die vragen, al naar gelang een land wenst, om lichte
dan wel verdergaande maatregelen per maatschappelijk (sub)domein . Gedacht moet
worden aan bijv bet gebruik in de peuterzaal, in bet basisonderwijs enz ., aan bet gebruik
in bet bestuurlijk verkeer van de diverse overheden, etc . De steun die bet Nedersaksisch
langzaam maar zeker meer en meer heeft gekregen door deze maatschappelijke inspanningen, is een tegenwicht tegen bet verlies dat in 2 en 3 wordt beschreven . De essenties
ervan worden beknopt behandeld in par . 4 .
6 .1 `Nedersaksisch' : betekenis, geldigheid en `status'
Het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) legt zich sinds
1953 toe op studie en onderzoek van en onderwijs over de regionale taal, literatuur,
geschiedenis en volksleven van Groningen, Drenthe, Overijssel, Stellingwerf, de Gelderse
Achterhoek en de Veluwe . Die instituutsnaam is een voorbeeld van officieel gebruik van
de taalnaam Nedersaksisch . Dat is niet toevallig, want in 1953 werd de leerstoel Nedersaksische taal- en letterkunde ingesteld . Vanaf 1917 al waren er de nodige pogingen om
tot zo'n leerstoel to komen, hoofdzakelijk in Groningen, en in teksten die op de inspanningen van voor en na WO . II betrekking hebben, is de term Nedersaksisch volop in
gewoon, ongedwongen gebruik (vgl . Reker 1998) . Bij de instelling van de leerstoel was de
naam Nedersaksisch handig om de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van bet Nedersaksisch Instituut voor `ons' Nedersaksisch en voor het nauw verwante West-Nederduits
samen aan to duiden . Dat wil dus zeggen voor de talen van bet gebied waar ze thuishoren
en waar een gezamenlijke regionalistische (taal)beweging was ontstaan, zo laat Hendrik
Entjes in zijn inaugurate rede weten (1975) .
Onze nationale volksvertegenwoordiging had die leerstoel gewenst, en men aanvaardde
en gebruikte de aanduiding Nedersaksisch zonder problemen . In de context van de jaren
vijftig niet, maar nu achteraf is bet merkwaardig to noemen dat bet Nedersaksisch pas in
bet najaar van 1995 in Nederland, bij besluit van de Tweede Kamer, een officiele erkenning kreeg . Het werd onder de al tang gebruikelijke naam aangewezen als regionale taal,
die beschermd zou gaan worden in bet kader van bet al genoemde Europees handvest,
ingesteld door de Raad van Europa . Na behandeling ook door de Eerste Kamer werd het
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Nedersaksisch in Nederland in 1996 bij de Raad van Europa onder de werking van bet
handvest gesteld, waarbij bet meervoudig werd aangeduid als `Low Saxon languages' .
Door de rijksoverheid, door de betrokken lagere overheden - de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en de gemeenten Oost- en West-Stellingwerf - en
door de gezaghebbende streektaalinstituten wordt de taalnaam Nedersaksisch sindsdien
gebruikt . De erkenning door de overheden impliceert dat de naam Nedersaksisch nu
ook officieel vastligt .
In Engelstalige context heet bet Nedersaksisch Low Saxon, in bet Frans bas-soon en
in bet Duits noemt men bet Sassisch, Westsassisch of, `onvertaald', Nedersaksisch . In
de Nedersaksische gewesten zelf zegt men Nedersaksisch, evenals in bet Fries . Om bet
Nederlandse Nedersaksisch en bet Duitse (noordwestelijke) `Niedersachsisch' to onderscheiden spreekt men wel van West-Nedersaksisch en West-Nederduits (zie ook Niebaums bijdrage over bet Oostnederlandse taallandschap) ; als overkoepelende benaming
voor beide gebruikt men in ons land wel `Nedersaksisch', terwijl Peters (2003) daarvoor
in bet Duits `Sassisch' hanteert .
Hoewel in onze tijd de taalbenaming Nedersaksisch dus in officieel, semi-officieel en
ook in minder formeel taalgebruik veel wordt gehanteerd, is eerder bet gebruik niet
helemaal zonder problemen geweest . In de eerste plaats was de naam tot voor kort niet
of nauwelijks bekend bij een groot deel van de bevolking . Maar de erkenning in 1995
en de activiteiten van de verenigingen en de relatief jonge streektaalinstituten hebben
daarin verbetering gebracht . In de tweede plaats zijn er langer geleden problemen rond
bet gebruik van de term ontstaan doordat in kringen van vooral oudere dialectologen en
historici de juistheid van de naam Nedersaksisch ter discussie werd gesteld en door sommigen ook werd verworpen . Dat heeft ook buiten die kringen tot de nodige twijfel geleid
en tot enige steun voor de nog niet zo lang geleden sterk concurrerende taalbenaming
`Oost-Nederlands' . De eerste hoogleraar Nedersaksisch, K .H . Heeroma, stelde in zijn
inaugurate rede (1953) al voor om `Nedersaksisch' door een `betere term' to vervangen,
om to voorkomen dat hij verantwoordelijk zou kunnen worden voor `voortleving of herleving van een saksenmythe', zo meldt zijn opvolger Entjes in zijn oratie . Heeroma koos
liever 'bet inhoudloze en dus onbelaste woord Oostnederlands', maar had daarin ongelijk, aldus Entjes . Hij keek naar Entjes' mening to zeer met de ogen van een westerling en
zag daarbij bet Nedersaksisch aanvankelijk vooral als `een tak van de Nederlandse stam' .
Toch blijkt hij later een duidelijker begrip van de eigen samenhang van bet Nedersaksische gebied gekregen to hebben, die ook door bet taalgeografisch onderzoek, onder meer
van zijn eigen Nedersaksisch Instituut, werd bevestigd . Niettemin heeft in de opvatting
van Entjes de term Nedersaksisch `vroeger noch later ooit een eenheid benoemd, geen
taalkundige, geen culturele, geen politieke, het is altijd een verzamelnaam geweest van op
elhaar betrohhen varianten, en dat is het flog' (1975 ; mijn cursivering) .
Ook in de hedendaagse opvattingen gaat het niet om een eenheid die in alles uniform
is, ook niet om een taal die als een `standaard' kan worden opgevat of om een taal die
gemakkelijk tot een standaardtaal zou kunnen worden omgevormd, maar wet om een
samenhangend geheel van over bet algemeen licht verschillende varianten . Daarvan kan
de historische verwantschap aangetoond worden, terwijl de bevolking die samenhang
over bet algemeen ook aanvoelt en beleeft . In een aantal hoofdstukken van dit handboek
is van die samenhang en verwantschap getuigenis afgelegd . Ook daardoor kan Entjes'
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uitdrukking `een verzamelnaam van op elkaar betrokken varianten' explicieter worden
begrepen .
In het taalgebruik is Nedersaksisch tot in de 17de eeuw een van de benamingen van de
Middelnederduitse schrijftaal, met inbegrip van varianten in Noord- en Oost-Nederland .
De term Nedersaksisch is in 1 654 bijv in gebruik bij een Gelderse geschiedschrijver . In
schoolboeken van vorige generaties sprak men vaak van Saksisch (zoals in taalopsommingen als `Fries, Frankisch en Saksisch'), en ook in oudere gezaghebbende taalkundige
publicaties zoals die van Bergsma (1906), Van Ginneken en Te Winkel en in Schonfelds
historische grammatica is `Saksisch' een heel gewone taalnaam . Van Ginneken sprak in
1913 al van `West-Nedersaksisch' (zie Niebaums hoofdstuk over het Oostnederlandse
taallandschap) .
De betrekkelijke onbekendheid van de naam bij de bevolking tot voor kort komt
door gebrek aan onderwijs over de regionale taal, maar het is ook een gevolg van de
dagelijkse praktijk in de diverse Nedersaksische regio's . Daar spreekt men verreweg het meest over de varianten van de eigen regio : het Twents, het Sallands, het
Gronings, het Drents, het Stellingwerfs, het Veluws en het Achterhoeks ; ook lokale varianten noemt men frequent en zegt dan dus Staphorsters, Zwols, Borns (in Borne), Blokzieligers (Blokzijls') etc . De behoefte om met een taalaanduiding Nedersaksisch over het geheel
van varieteiten to spreken deed zich eerder in de dagelijkse praktijk ook niet zo vaak voar.
Met name de werking van het handvest, de ontwikkeling van cursussen en materiaal voor
scholen en andere activiteiten hebben daar inmiddels verandering in gebracht .
De twijfel over de juistheid van de taalnaam vraagt om toelichting, met name ook omdat
de maatschappelijke waardering ervan of kan hangen en dus de positie . Net als bij andere
namen gaat het om een klankvorm, `Nedersaksisch' dus, en het `begrip' waarnaar die
klankvorm verwijst, hier de groep van bedoelde taalvarieteiten . De relatie tussen klankvorm en betekenis is er een van gewoonte, net als bij andere namen en verwijzende
woorden : men gebruikt nu eenmaal die naam, en weet wat die naam aanduidt . Het hanteren van de term brengt tot uitdrukking dat men er in de communicatie bewust gebruik
van wil maken . Nedersaksisch is ook in officieel gebruik, en is dus ook Tangs die weg
gewoon geworden . De discussies over de naam kwamen voort uit de vraag of `Saksisch'
eigenlijk wel een juiste benaming is . `Saksisch' mogen we wel zonder meer interpreteren als `vergelijkbaar met het Saksisch in Noordwest-Duitsland' en ook waren er, denkt
men, Saksers of daarmee verbonden groepen die zo genoemd werden in ons gebied na
de volksverhuizingstijd (vgl . bijv. Quak en Van der Horst 1997, Willemyns 1993 en ook
Spitra en Kersken 2007) . Maar of taalbijzonderheden van het huidige Nedersaksisch
zoals men die ook kept in het noordwestelijke Nederduits rechtstreeks op de Saksers in
Oost-Nederland teruggaan is niet zeker, onaannemelijk is het echter ook weer niet .
In tegenstelling met Nedersaksisch is het alternatief Oost-Nederlands niet officieel vastgelegd, het wordt niet gebruikt door overheden en instellingen en is ook bij de bevolking
niet in zwang gekomen ; het is dan ook een `geleerdenterm' . Ook zijn de associaties die
Oost-Nederlands als taalbenaming op kan roepen onjuist. In het dagelijkse taalgebruik
slaat `Nederlands' direct op de standaardtaal ; het specificerende host' doet aan `regionaal gekleurd standaard-Nederlands' denken, maar dat wordt met de op elkaar betrokken varianten niet bedoeld . De voarstelling `van, in Oost-Nederland' is ook niet goed
bruikbaar, omdat dat gebied gemakkelijk wordt begrepen als `Overijssel en Gelderland
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achter de IJssel', met voorbijgaan dus aan de andere gebieden . Gebruikt men de term
Nedersaksisch, dan wordt men wat het gebied betreft niet op het verkeerde been gezet .
`Oost-Nederlands' als taalnaam suggereert ook dat bet gaat om een dialect van (= vorm
van) bet Nederlands (in bet oosten van Nederland), en dat is bet niet ; de indruk `dialect'
roept bovendien gemakkelijk een negatieve waardering op, en ook daarom is de taalnaam Nedersaksisch to verkiezen . Als we zeggen dat de Nederlandse standaardtaal als
cultuurtaal `boven' bet Nedersaksisch staat en dat dat de reden moet zijn om toch van
een Nederlands dialect to spreken, dan zouden we de Berberdialecten, bet Koerdisch
enz . i n Nederland ook als Nederlandse dialecten moeten aanduiden, en zelfs bet Fries .
Dat laatste vond degene die als een der eersten `overkoepeling door een cultuurtaal' als
criterium van `dialect' voorstond, de taalgeleerde J . Goossens wel niet, maar hij oordeelde
toch dat `dialecten' in Nederland dialecten van bet Nederlands zijn omdat die taal `complementair' als cultuurtaal fungeert ; zo ook zijn taalsystemen in bet gebied met Fries als
cultuurtaal volgens zijn definiering Friese dialecten . Het bestaan van bet Frans-Vlaams
in Frankrijk, van bet Nedersaksische Stellingwerfs in Friesland en van bet niet-Friese
Westerschellings en Vlielands eveneens in Friesland en ook nog eens bet complementair
zijn van bet Nederlands als cultuurtaal `boven' allochtone talen in Nederland maken
duidelijk dat die opvatting niet goed houdbaar is . Hij is voor de sprekers van bet Nedersaksisch verwarrend en voor betrokkenen bij taalzorg en onderwijs niet werkbaar, dit ook
als gevolg van de common sense-opvatting van dialect als `vorm van, worm uit' . Daarbij
speelt ook de kennis mee dat bet Nederlands naar verhouding vrij laat ontstond en bet
Nedersaksisch en ook bet Fries daar niet uit voortkwamen, wat tot de conclusie moet
leiden dat bet geen dialecten van bet Nederlands genoemd mogen worden .
Vrij algemeen is men in ons land van opvatting dat de inwoners van een gebied met een
regionale taal en cultuur vooral zelf moeten uitmaken in hoeverre ze die taal en cultuur willen steunen en ontwikkelen . De hoofdzeggenschap in aangelegenheden van taal,
streekcultuur en -identiteit moet bij de bevolking in de regio zelf liggen, dus ook bij de
locale en regionale overheden, niet elders . Men heeft bet Nedersaksisch officieel als taal
vast laten leggen omdat men bet zelf nadrukkelijk wilde en omdat de rijksoverheid de
decentrale overheden hierin heeft willen volgen, ook wat de naam betreft . Dit alles laat
natuurlijk onverlet dat men bet Twents, bet Winterswijks enz . nog altijd een dialect kan
blijven noemen, wat dan inhoudt dat bet om een varieteit van bet Nedersaksisch gaat,
eventueel : om een dialect in Nederland, niet van bet Nederlands .
6 .2 Gebruik en beheersing : `taaltelling Nedersaksisch'

De `taaltelling Nedersahsisch'
Met bet oog op de ontwikkeling van bet Nedersaksisch, de verdere erkenning ervan en
ook ten behoeve van dit taalsociologische hoofdstuk werd eind 2002, begin 2003 een
taaltelling gehouden over bet gehele Nedersaksische gebied in Nederland . De hoofdvraag
daarbij was in hoeverre bet Nedersaksisch wordt gebruikt en beheerst . Op die manier
immers kan men zich een voorstelling maken van zijn werkelijke plaats in de huidige
samenleving en hoeft men zich niet voornamelijk op indrukken to baseren . Het feitelijke
gebruik is gelijk aan de omvang als actueel communicatiemiddel, en de inventarisatie
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van de beheersing weerspiegelt de mate waarin het Nedersakisch in ons tijdsbestek han
worden gebruikt . Het laat ook zien op welke basis men voort kan bouwen bij toekomstig
gebruik en bij beleidsontwikkeling voor de taal in de komende tijd, en men heeft in de
toekomst een basis om de voor- of achteruitgang van de taal to meten . Het onderzoek,
doorgaans als `Taaltelling Nedersaksisch' aangeduid, werd uitgevoerd door het Nedersaksisch Instituut en ondervond steun van de overkoepelende Streektaalorganisatie in
het Nedersaksisch taalgebied (SONT) voor de verwerving van subsidies .
Hoe bet onderzoek verder werd opgezet en verantwoord, wat de kenmerken ervan waren
en wat bet opleverde valt uitvoerig na to lezen in Bloemhoff 2005 . Hier kunnen alleen
de resultaten worden samengevat . Bovendien is er aandacht voor enkele bijzondere
uitkomsten die tot nu toe minder in beeld waren .
Voor de taaltelling werd bet gebied opgedeeld in negen regio's : Groningen, Drenthe,
de gemeente Oost-Stellingwerf (zonder de vanouds Friestalige dorpen Haulerwijk en
Waskemeer), de gemeente West-Stellingwerf, de gemeente Steenwijkerland, WestOverijssel (zonder Steenwijkerland), Twente, de Achterhoek en de Veluwe . En wel om
twee redenen : in de eerste plaats hebben betrokkenen in alle regio's er baat bij om zicht
to krijgen op de taalsituatie in bun `eigen gebied' . Dat geldt in bet bijzonder voor regionale of locale streektaalinstituten en -organisaties, voor de regionale en locale overheden
en ook voor overkoepelende organisaties en instellingen die anderszins in of voor bet
gebied werken . Ook de geinteresseerde sprekers en schrijvers van bet Nedersaksisch zijn
doorgaans in de eerste plaats geinteresseerd in de toestand in bun regio ; daarnaast en
daarna wil men ook wel vergelijken met andere regio's en van bet geheel van die regio's
kennis nemen . Door bet tamelijk grootschalige karakter van bet onderzoek zijn kleine
Nedersaksisch getinte randgebieden, zoals Urk (Flevoland) en oostelijk Kollumerland
(Friesland) buiten beschouwing gebleven .
Kunnen sprehen, thuis sprehen, hunnen lezen, frequent lezen

In tabel 1 zijn de tellingen samengevat waaraan de meeste behoefte bestond . Het gaat
daarbij om bet kunnen spreken (redelijk tot zeer goed), om het thuis hoofdzakelijk de
Nedersaksische streektaal spreken (eventueel samen met bet Nederlands), om bet kunnen lezen en om de frequentie van bet lezen (wekelijks tot maandelijks) . Het totaalbeeld
van bet gebruik van bet Nedersaksisch in bet gehele gebied wordt nog iets gunstiger als
we bet autochtone Nedersaksisch per regio optellen bij bet percentage waarin men thuis
overwegend ander Nedersaksisch zegt to spreken .
Uit tabel 1 blijkt dat de regionale taal Nedersaksisch thuis nog bet meest gesproken
wordt in bet gebied dat men traditioneel vaak Oost-Nederland noemt : West-Overijssel,
Twente en de Achterhoek . Dan volgen de noordelijke provincies Drenthe en Groningen,
waartussen toch nog een verschil van 7% bestaat ten gunste van Drenthe . Net als Drenthe
zitten ook de noordelijke gemeenten West-Stellingwerf en Steenwijkerland in de buurt
van de 50% . Het relatief grote, westelijke gebied van de Veluwe neemt een bijzondere
positie in met een naar verhouding lage score, en zo ook, `midden in bet noorden', de
gemeente Oost-Stellingwerf in Zuidoost-Friesland .
Over de hele lime zien we een aanzienlijk verschil tussen bet kunnen spreken en bet
thuis daadwerkelijk spreken . Voor bet `kunnen spreken' zijn de scores in de noordelijke
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Kaart 1 . De Sebtoden die werden onderschetden voor de TaaltellinS Nedersahsisch : 1 . Groningen 2 .
Dr en
the 3 . Oost-Stellingwa 4 . SteenwiJ herland 5 . Twente 6 . West-OveriJ'ssel 7 . Achterhoeh 8 . Veluwe 9.
West StelltnSwe
ontwe '~. a d. Ca rtoSra 'e provincie F ~'sldn
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Nedersaksische
streektaal van :

`kunnen
spreken'

thuis hoafdzakelijk
autochtoon Neder
saksisch spnken,
evt . in combinatie

met bet Nederlands;
tussen haak,jes =
thuis alleen aatoctr
town Nedersaksisch
De provincie

percentage
wel kun- frequent
ander Nedersak nen lezen lezen
sisch in de regio
(thuis overwegend gesproken; al dan met
in cambinaties)

77,7%

45,6% (33,9%)

+0,8%

72,6%

46,4%

De provincie
Drenthe

76,6%

52,9% (35%)

+4,8%

82,8%

49,9%

De gemeente
Oost-Stellingwerf

48,8%

29,5% (16,3%)

+9,6%

66,7%

47,5 %

De gemeente

64,6%

53,2% (32,3%)

+4,6%

77,2%

52,3%

67,4%

49,3% (Stell .-Ov.
+1,5% autochtoon
anderszins) (35,5%)

+5,0°k

77,9%

41,7%

73%

62,9% (54,1%)

+0,3%

75,7%

45,6%

76,1%

61,6% (28,1%)

+1,9%

77,6%

47,0%

73%

59,6% (28,4%)

+2,2%

87,7%

45,3%

48,6%

37,0% (13,9%)

+3,7%

65,3%

34,4%

Groningen

West-Stellingwerf
De gemeente
Steenwijkerland
Het gebied WestOverijssel
De regio Twente
Achterhoek
Ueluwe

Tabel 1 : De beheersing en het gebruik van het Nedersaksisch in Nederland : samenvattend overzicht

provincies Groningen en Drenthe niet alleen hoog, maar zelfs hoger dan in West-Overijssel, Twente en de Achterhoek . Het grote verschil tussen `wel kunnen' en `thuis niet doen'
verdient nader onderzoek, waarbij ook een verklaring gevonden zou moeten worden
voor bet resultaat dat de beheersing in bet noorden groter is en bet gebruik thuis geringer
dan in West-Overijssel, Twente en de Achterhoek . Opmerkelijk is verder de naar verhouding hoge score van 54,1 % voor thuis alleen Nedersaksisch spreken in West-Overijssel .
Het gebruik in de thuissituatie van Nederlands en Nedersaksisch beide is er met 8,8%
gering, zeker in vergelijking met Twente, dat een imago heeft van een regio met een sterk
streektaalbewustzijn . Twente scoort voor `alleen' Twents 28,1 %, men gebruikt beide talen
volgens 32,7% van de ondervraagden . Kijken we naar Steenwijkerland, dan zien we daar
net als in bet naburige West-Overijssel eveneens een lage score voor `beide talen' in de
thuissituatie, nl . 12,3%, tegenover 35,5% streektaal `zonder Nederlands' .
De percentages voor `frequent lezen' varieren van 34,4% op de Veluwe tot meer dan
52% in de gemeente West-Stellingwerf . Ook Oost-Stellingwerf scoort bier relatief hoog,
ondanks bet lage percentage voor thuis streektaal spreken . De hoge score heeft bier
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waarschijnlijk to maken met het verhoudingsgewijs frequente aanbod van teksten en
met de belangstelling van niet-Stellingwerfstaligen . Voor de media en instanties die zich
inzetten voor het in het Nedersaksisch publiceren in dag- en weekbladen en voor het
uitgeven van boeken en periodieken zijn de positieve scores een belangrijk gegeven . De
regio Oost-Stellingwerf, met een relatief lage score dus voor `thuis spreken', laat immers
zien dat de belangstelling voor het lezen in het Nedersaksisch niet zonder meer afhangt
van het aantal sprekers van het Nedersaksisch . Ook al is dat relatieE klein, de belangstelling bij anderen om in het Nedersaksisch to lezen hoeft daarom niet gering to zijn .
Wel tekent met name de Veluwe zich wat het lezen betref hier enigszins negatief af, met
slechts een percentage van 34,4%, maar bier geldt ongetwijfeld dat het aanbod lager is
dan in de Stellingwerfse gemeenten .
Tussen het frequent lezen en het `kunnen lezen' zit over de hele lime een verschil dat to
vergelijken is met het verschil tussen het kunnen spreken en het thuis daadwerkelijk
spreken . Dat verschil varieert van 19,2% in Oost-Stellingwerf tot 42,4% in de Achterhoek . Net als bij de leesfrequentie scoort de Veluwe het laagst voor het kunnen lezen,
namelijk met 65,3% . Dat zou waarschijnlijk anders zijn bij een groot en gevarieerd
aanbod van teksten .
Helaas zijn er geen recente cijfers bekend over het aanbod van Nedersaksisch in de krant .
Wel is het opmerkelijk to noemen dat al in de jaren zestig door redacties van dag- en
weekbladen in het Nedersaksische gebied werd opgegeven dat er regelmatig `dialect' in
de krant verscheen . Dat is of to lezen van kaart 2, een kaart die door Entjes werd samengesteld naar aanleiding van een oudere kaart van P.J . Meertens, die in elk geval voor het
noorden en oosten een soortgelijk beeld gaf (Entjes 1974) .
Kaart 2 : Dialect in de krant van 19601970 . (Wit = nooit • licht = onregelmatiS ; donkey = reg elmati g; bron : EntJ•e s
1974
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Het valt in tabel 1 op dat `Oost-Nederland' (Overijssel, de Achterhoek) niet frequenter
Nedersaksisch leest dan andere regio's, terwijl juist het `thuis spreken' bier het hoogst
scoort . Wanneer bet aanbod van bet Nedersaksisch in geschreven vorm bier groter en
gevarieerder zou zijn, hoeft er geen reden to zijn waarom er in dat gebied geen percentages gehaald zouden kunnen worden die vergelijkbaar zijn met die voor bijvoorbeeld
Drenthe en West-Stellingwerf. Illustratief is dat door bet bereik van een weekblad in
West-Stellingwerf een aanzienlijk deel van de bevolking van West-Stellingwerf jarenlang
elke week Stellingwerfse teksten aangeboden kreeg ; bet `wekelijks lezen' van die varieteit scoort daar dan ook 40%, maar in Twente, West-Overijssel en de Achterhoek is dat
`slechts' 22,8%, 22,3% en 24,9% .
Vergelijken we voor alle gebieden de kolommen voor `kunnen lezen' en `frequent lezen',
dan valt eveneens to veronderstellen dat het percentage van bet frequent lezen hoger zou
kunnen zijn bij een groter en gevarieerder aanbod .
De gegeven percentages vragen erom de gebieden in een rangorde to plaatsen, zodat
opvallende verschillen nog sterker naar voren komen . Wanneer we dat, zoals in tabel2,
doen voor `kunnen spreken', `thuis spreken' en `frequent lezen' tegelijk, dan komt duidelijk in beeld hoe de regio's verschillen naar gelang de vaardigheid en bet daadwerkelijke
spreken en lezen .
A kunnen sPreken

B thuis sPreken

C frequent lezen

rond 75%

rond 60%

rond 50%

1 Groningen
2 Drenthe

1 West-OverijsselJssel
2 Twente
3 Achterhoek

1 West-Stellin ~'erf
2 Drenthe
3 Oost-Stellin erf

rond 66%

rond 50°

rond 45%

6 SteenwiJ'kerland
7 West-Stellin ~'erf

4
5
6
7

4
5
6
7
8

teen 5O%

rond 33°

3 Twente
4 5 West-OveriJjssel
en Achterhoek

8 Oost-Stellin
9 Veluwe

erf

West-Stellin ~'erf
Drenthe
SteenwiJ'kerland
Groningen

8 Veluwe
9 Oost-Stellin

Twente
Groningen
West-OveriJjssel
Achterhoek
SteenwiJ'kerland

rond 33`
9 Veluwe
erf

Tabel 2. De regios' ge c1assi iceerd naar `kunnen sp reken' i `thuis-sp reken' en 'frequent lezen'

West-Overijssel, Achterhoek en Twente staan hoog geclassificeerd in kolom A en B, maar
zijn middenmoters in C . Het ligt voor de hand to veronderstellen dat een groter aanbod
van streektaalliteratuur in deze regio's de percentages voor lezen langzaam maar zeker zou
doen verhogen . In West-Stellingwerf en Drenthe is dat kennelijk beter, want die regio's
zijn dan wel middenmoters in kolom B, maar ze staan in de kopgroep van kolom C .
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Vergelijkbaar is het gesteld met Oost-Stellingwerf : bet Nedersaksisch staat er zelfs relatief
zwak wat bet kunnen spreken en het feitelijk gebruik betreft, maar deze regio scoort naar
verhouding hoog wat de leesfrequentie betreft . Zien we in de kolommen A en B in de
kopgroep Twente, West-Overijssel en de Achterhoek steeds bij elkaar, in kolom C is dat
eveneens een aaneengesloten gebied . In vergelijking met West-Overijssel, Achterhoek
en Twente maakt Groningen een wat afwijkende indruk : in kolom A staat Groningen
aan de top, maar in de kolommen B en C is die regio een middenmoter . De Veluwe zit
in alle kolommen in de staartgroep .
Net zoals al opgemerkt is over bet lezen blijkt ook bet `potentieel' aan sprekers dat
bet Nedersaksisch nog gemakkelijk volop zou kunnen gebruiken in bet mondelinge
taalgebruik veel groter dan bet gebruik thuis laat zien . Er valt immers steeds een groot
verschil to constateren tussen bet overwegend Nedersaksisch spreken (eventueel samen
met bet Nederlands) in de thuissituatie en bet `kunnen spreken' . Uitschieters zijn de
provincie Groningen met 32,1% verschil en de gemeente Oost-Stellingwerf met 19,3% .
Het verschil is bet kleinst in West-Overijssel met 10,1% en in de gemeente WestStellingwerf met 11,4% . We zouden voorzichtig kunnen concluderen dat, nu blijkt dat
bet met de beheersing over bet algemeen nog meevalt - die varieert immers naar gelang
de regio tussen 48% en 78% - bet spreken van bet Nedersaksisch voor een veel hoger
percentage dagelijkse praktijk kan zijn als degenen die bet beheersen bet ook daadwerkelijk gebruiken . Zouden de mensen die bet Nedersaksisch van bun regio naar eigen
zeggen nog kunnen spreken dat inderdaad frequent en in veel domeinen gaan doen, dan
zou dat natuurlijk een versterking inhouden van de positie van bet Nedersaksisch . Dat
daadwerkelijke gebruik zou gestimuleerd kunnen worden . Met name op de Veluwe en in
Oost-Stellingwerf zou dat van belang kunnen zijn, met bet oog op de onzekere toekomst
voor bet Nedersaksisch daar, zoals die uit de cijfers spreekt .
Bij dit alles moet nog wel aangetekend worden dat de enquete wat bet daadwerkelijk
spreken betreft alleen ging over bet gedrag thuis en niet over andere situaties . Maar er
lijkt geen reden om aan to nemen dat grote aantallen die zich thuis niet van bet Nedersaksisch bedienen, dat in alle andere situaties wel frequent doen . En natuurlijk zijn er
ook personen die alleen thuis Nedersaksisch spreken, elders niet .
Naast deze beperking moet nog een andere genoemd worden: de opgaven van de ondervraagden zijn een vorm van `zelfrapportage', bet gaat niet om een objectieve waarneming
door anderen van bet individuele taalgedrag per persoon, en ook is de feitelijke beheersing niet objectief getest . Dat doet echter niet zonder meer veel of aan de waarde van bet
onderzoek, temeer niet omdat de onderzoeken die of en toe in delen van de regio zijn
gehouden eveneens gebaseerd zijn op zelfrapportage, evenals vergelijkbare onderzoeken
elders, zoals voor bet Nederduits in Duitsland en voor bet Fries .
Overzien we bet geheel aan cijfermateriaal dat tot nu toe werd gepresenteerd, dan blijkt
dat bet `kunnen spreken' van bet Nedersaksisch meevalt in die zin dat in elke regio de
bevolking nog voor een aanzienlijk percentage zegt bet Nedersaksisch redelijk tot zeer
goed to kunnen spreken . Uitschieters naar onderen zijn bet Nedersaksisch van de Veluwe
met 48,6% en dat van de gemeente Oost-Stellingwerf met 48,8% . Een stuk sterker staat
bet Nedersaksisch in Groningen met 77,7%, in Drenthe met 76,6% en in Twente met
76,1% . De beheersing varieert zo to zien, naar gelang de regio, tussen 48% en 78% . Als
we echter kijken naar bet thuis overwegend spreken van de autochtone streektaal samen
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met het thuis overwegend autochtone streektaal + Nederlands spreken, dan blijkt dat
voor het hoogste percentage to gebeuren in Overijssel, namelijk voor een percentage
van 62,9% in West-Overijssel en voor 61,6% in Twente . Voor de hekkensluiters gelden aanzienlijk lagere percentages : de Veluwe scoort hier 37,0% en de gemeente OostStellingwerf 29,5% .
Als we de percentages nog eens omrekenen in `vermoedelijke aantallen' en we tellen
die op voor bet gehele gebied, dan komt nog nadrukkelijker tot uitdrukking dat bet
Nedersaksisch in onze tijd nog steeds door een aanzienlijk deel van de bevolking wordt
gedragen, vgl . tabel3 .
totaal mental
inwaners

thais Neders .
spreken,
evt. + NederlL

Nedersaksisch
kunnen spreken

Nedersaksisch
kunnea lezen

leesfrequenue
(wekelijks tot
maandelijks)

3 .035 .000

1 .605 .000

2 .152 .000

2317 .000

1363 .000

Tabel 3 Samenvatt end: de beheersin g en het Sebruih van het Nedersahsisch . De percentages voor het
autoch tone Nedersahsisch per regio ziJ'n omg
aantallen ~erhndi • die ziJ'n opgeteld .

Nedersahsisch naargelang maatschappelijhe factoren van invloed

Uit tabel l in de vorige par. volgt automatisch dat tegenover meer `alleen maar Nederlands
spreken' een naar verhouding lagere score staat voor bet Nedersaksisch . Er zijn echter ook
andere factoren die in aanzienlijke mate bet daadwerkelijk spreken, bet kunnen spreken
en bet lezen bepalen . Net als bij andere streektalen of dialecten hoort leeftijd daarbij .
Het is zelfs een factor die van doorslaggevende betekenis kan zijn : naar gelang `de jeugd'
minder Nedersaksisch leert spreken, wordt bet waarschijnlijker dat de regionale taal
ooit niet meer gesproken zal worden . Het lijkt daarentegen erg onwaarschijnlijk dat bet
verlies bij jongeren zal worden gecompenseerd door toename van bet leren door oudere
generaties en door personen die zich nieuw in bet gebied vestigen, al valt wel duidelijk
waar to nemen dat groepen jongeren na bun lagere schoolleeftijd toch wel weer van de
streektaal gebruik gaan maken en dat de belangstelling bij Nederlandstaligen om een
vorm van bet Nedersaksisch to leren, niet alleen een incidentele zaak is . De teruggang bij
de jongeren valt niet alleen bij bet Nedersaksisch maar ook bij streektalen en dialecten
elders to constateren .
Tabel 41aat de teruggang van bet `overwegend thuis spreken' zien, voor bet gebied als
geheel . Er zijn drie leeftijdscategorieen onderscheiden . Die leeftijdsindeling is gemaakt
op basis van de geboortedata van de informanten . We zien hoe bet gebruik varieert naar
gelang de leeftijdscategorie, d .wz . kennelijk geringer is naar gelang de categorie een
jongere is . Door bet gebruik van de onderscheiden generaties to vergelijken kunnen we
zien of en hoe bet gebruik van een taal verandert . Ook al vergelijken we de generaties
eenmaal en tegelijkertijd, en beschikken we niet over een reeks van bijvoorbeeld om de
tien jaar gehouden onderzoeken naar bet gebruik en de beheersing, toch kunnen we zo
een redelijk zeker inzicht krijgen in de ontwikkelingen van bet Nedersaksisch . Uitgangspunt is dat wanneer men eenmaal volwassen is en volgroeid is in z'n (streek)taalsysteem
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en bet gebruik daarvan, dat er din op latere leeftijd Been al to grote veranderingen in
`taalvermogen' zullen optreden . Dit leidt tot bet algemeen aanvaarde type onderzoek
`in schijnbare tijd', waarin men bet taalgebruik en/of de beheersing van de onderscheiden generaties op een en hetzelfde moment met elkaar vergelijkt . Die generaties staan
voor de door hen verworven teal in bun jeugdperiode, zodat we dus door de teal en de
beheersing daarvan van de generaties to vergelijken zicht krijgen op verandering door de
werkelijke tijd . Hier moet wel bij aangetekend worden dat trends zoals die uit onderzoek
in schijnbare tijd blijken, zich niet altijd hoeven door to zetten . Zo ken de frequentie
van bet gebruik van een teal bijvoorbeeld sterk veranderen als er zich in korte tijd grote
groepen anderstaligen in een dorp of stadswijk vestigen .
(h*erwegend teal-

18 tlm 39 jar

40 tJm 5f1 jeer

62 jeer en ouder

Nedersaksisch

17,3%

30,4%

39,8%

Nederlands

53,2

39,796

34,5%

beide

22,4%

21,5%

12,4%

7,196

8,496

13,20

iets anders

Tabel 4: Het gebruih van het Nedersaksisch in Nederland thuis,

onderverdeeld

near

lee

tiJ'dsg roeP en

Uit tabel 5 komt near voren hoeveel procent bet Nedersaksisch ken spreken, al near
gelang de leeftijdsgroep . Nemen we de percentages voor zeer goed, goed en redelijk per
leeftijdscategorie semen en vergelijken we de resultaten met tabel4 din blijkt - opnieuw
- dat de percentages van de onderscheiden leeftijdsgroepen die bet Nedersaksisch kunnen spreken een stuk hoger zijn din de percentages van bet feitelijk gebruik thuis doen
vermoeden . Per leeftijdsgroep, en bet geldt ook voor de jongste groep, is er dus zeker
potentieel om bet Nedersaksisch meer to gebruiken .
De mate waarin men

18 tiru 39 jaar

40 t{m 60 jeer

61 jeer en outder

zeer goed

20,3%

32,2%

37,3%

goed

18,2%

20,2%

18,4%

redelijk

25,9%

14,5%

14,4%

semen (=beheersen) :

64,4

66,9,%

70,190

slecht

12,9%

11,2%

8,1%

22,7%

21,4%

21,8%

het Nedersaksisch
beheerst

Tabel 5: De mate waarin men het Nedersaksisch

beheerst

near Selang de

lee

tiJ'dscateS orie
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Verder verdient bet aandacht dat de jongste categorie naar verhouding bet meest aangeeft
het Nedersaksisch redelijh to beheersen, in de middelste en in de rechtse kolommen zien
we de rollen omgedraaid : binnen de mogelijkheden `zeer goed', `goed' en `redelijk' scoort
daar `zeer goed' bet best, en `redelijk' bet geringst . Ook dat zegt waarschijnlijk iets over
de positie van bet Nedersaksisch : de beheersing neemt of ook in kwalitatieve zin, wat
spoort met de algemene indruk dat streektalen en dialecten (inclusief bet Fries) `vernederlandsen', de jeugd is `minder streektaalvast' . Toch moeten we voorzichtig zijn met
oordelen: jongere generaties zullen zich misschien meer bewust zijn van de noodzaak
tot formele beheersing van een taal voordat ze menen to kunnen zeggen dat ze die goed
beheersen . Misschien ook zijn ze onzekerder over de norm en dus voorzichtiger in de
zelfrapportage dan de oudere generaties, omdat die eerder naar gewoonte vinden dat ze
de streektaal `goed spreken' .
Behalve de verschillen naar gelang de leeftijd hebben we ook de relatie tussen de opleiding aan de ene kant en gebruik en beheersing van bet Nedersaksisch aan de andere kant
onderzocht . Tabel 6 toont per groep die werd onderscheiden door bet kenmerk `hoogst
genoten opleiding' de mate van bet gebruik thuis van bet Nedersaksisch, al dan niet in
combinatie met Nederlands . Het gebruik thuis is in elke cel als eerste genoemd . Ook valt
of to lezen hoe de percentages over de opleidingsniveaus zijn verdeeld voor wat betreft bet
`kunnen spreken' . Dat is uitgedrukt met bet tweede, dus bet onderste cijfer in elke cel .
Dre
%

OSte
%

Stw*ijk

WOv

Ach-

Ve

WSte

96

terh.

%

%

71,9

54,5
68,2

74,1
85,2

75,0
84,4

91,3
95,7

75,0
83,3

70,6
88,2

60,0
80,0

70,0
93 3

80,6
91,9

41,7
58,3

60,0
81,3

87,2
93,6

75,0
90,6

89,1
92,7

66,0
67,9

58,8
68,8

mavo/

45,5
86,4

52,4
81,0

42,2
48,9

42,9
51,4

60,4
73,6

57,4
78,7

50,9
63,2

28,9
53,3

54,3
65,2

mbo

45,9
80 0

52,6
79,5

23,0
48,6

38,2
72,1

63,0
83,6

51,6
62,5

66,2

83,8

36,4
45,5

52,1

havo

33,3
77,8

66,7
77,8

65,8

19,0
42,9

25,0
66,7

42,9
64,3

58,3
58,3

50,0
25,0

23,8
42,9

50,0
25,0

hbo

16,7

21,2

51,9

5,9
33,3

35,3
51,0

42,E
58,0

26,8
50,0

36,5
58,7

16,4
30,9

16,7
44,4

15,4

6,3

0

18,2

9,1

0
16,7

0
14,3

0
11,8

0
0

Hoogst
genoten
opleiding

Gro
9b

lager ond .

90,9

97,0

87,5

Ibo

mulo

wo

56,7
46,2

50,0

30

°6

18,2

Twe
%

45,5

%

Tabel 6 . Nedersahsisch naar gelang de opleidinS . De percentages van het overwegend g ebruih thuis
N reehtaal en
i de' dat is Nederlands en de Nedersaksische streektaal en, steeds op
de tweede n1de beheersinS, dus het al dan niet kunnen sp reken.
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We kunnen aflezen dat bet gebruik afneemt naar gelang het `opleidingsniveau' . Wel zien
we dat in sommige regio's het mbo-niveau toch iets hoger scoort voor bet thuis spreken

van de streektaal dan de categorie met mavo/mulo als hoogst genoten opleiding . Ook
bet `kunnen spreken' vertoont een afname naar gelang bet opleidingsniveau hoger is, al

zien we ook nu tussen mbo en mavo/mulo weer een soortgelijk verschil . Het verschil
tussen beheersing en gebruik thuis lijkt bet sterkst aanwezig in de hogere regionen

van de opleidingen . Hoe hoger de opleiding, hoe minder men bet Nedersaksisch thuis
spreekt . Toch zijn de categorieen met hbo en wo die bet Nedersaksisch beheersen, niet
zeer gering . Opmerkelijk genoeg vallen bier in gunstige zin bet meest op de provincies

Groningen en Drenthe, en de regio Twente . Het minst gunstig is de situatie op de Veluwe

en in Oost-Stellingwerf. Mogelijk hangt deze situatie samen met verschillen in status

tussen de varianten van bet Nedersaksisch in de verschillende gebieden . Zo bestaat bijvoorbeeld de indruk dat de status van bet Twents in Twente een hogere is dan die van
bet Stellingwerfs in Oost-Stellingwerf .
Naast de afhankelijkheid van leeftijd en van de genoten opleiding wordt in de taal-

sociologische literatuur doorgaans ook bet verschil tussen mannen en vrouwen in beeld

gebracht . Niet zelden komt naar voren dat mannen `dialectvaster' zijn dan vrouwen,

en dat is ook volgens de Taaltelling Nedersaksisch bet geval . De score bij de vraag `wat

spreekt u thuis hoofdzakelijk' voor bet gebied als geheel is weergegeven in tabel 7 . Het
verschil in beheersing van bet Nedersaksisch tussen mannen en vrouwen komt tot uitdrukking in tabel8 . Opvallend hoog blijkt bet percentage vrouwen to zijn dat zegt bet

Nedersaksisch niet to kunnen spreken . Opmerkelijk is verder dat er geen verschil tussen
beide seksen viel op to merken op bet punt van bet kunnen lezen en de frequentie van
bet lezen . Daarom zijn de afzonderlijke percentages bier niet weergegeven .
Taalgebruik thuis

Man

Vrouw

Nedersaksisch

34,4%

27,9%

Nederlands

38,4%

43,196

beide

17,6%

19,2%

9,6%

9,8%

100,0%

100,0%

lets anders
totaal

Tabel 7: Gebruik van het Nedersaksisch thuis naar geslacht
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Mate van beheersing

Man

Vrouw
30,2%
17,5°
16,3°k

samen

73,1%

64,0

slecht

10,0%

10,9%

16,996

25,296

Tabel 8: De mate van beheersin g van het Nedersahsisch naar geslacht

Veel minder gebruikelijk dan bet weergeven van de verschillen naar met name geslacht
en leeftijd is bet om to kijken naar bet eventuele onderscheid tussen stad en platteland .
Maar voor bet Nedersaksische gebied is dat wel de moeite waard : hoewel delen van bet
platteland in meerdere opzichten lijken to verstedelijken, valt er toch een aanzienlijk
verschil to verwachten tussen gebruik en de beheersing in steden als Zwolle, Apeldoorn
en Groningen en die op bet omringende platteland . Zetten we de percentages voor de
grotere steden of tegen die voor bet platteland, dan vallen inderdaad aanzienlijke verschillen op, vgl . tabel9 . In de grotere streektaalgebieden varieert bet verschil van 17%
in Groningen tot 24% op de Veluwe en 25% in Twente .
Aan de andere kant zien we ook scores die we in eerste instantie niet zouden verwachten .
In Drenthe blijkt bet verschil tussen `stad' en platteland met 9% bij vergelijking niet erg
groot . Voor de kleinere gebieden Steenwijkerland en Oost- en West-Stellingwerf zijn de
hoofdplaatsen Steenwijk, Oosterwolde en Wolvega vergeleken met de rest van elk van
die gemeenten . In deze kleinere plattelandsgebieden is de situatie duidelijk anders dan
in Groningen, West-Overijssel, Twente, de Achterhoek en op de Veluwe . Met name in
de beide Stellingwerfse gemeenten zijn de verschillen tussen hoofdplaats en omgeving
minimaal . Het Stellingwerfs wordt er in dezelfde mate beheerst als in bet omringende
gebied . Is in de steden van de grotere gebieden de aanwezigheid en groei van grote groepen Nederlands- en anderstaligen de verklaring voor bet verschil met bet platteland, in
de Stellingwerfse hoofddorpen zijn juist meer Stellingwerfstaligen gaan wonen, terwijl
er veel inwoners van elders in de buitengebieden gingen wonen .
Wellicht valt op die manier ook de opmerkelijke Drentse positie in dit geheel to verklaren .
Net als in Steenwijkerland neemt in Drenthe `de stad' een middenpositie in vergeleken
met de grote steden elders en de centrumplaatsen van bet Stellingwerfse platteland .
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Percentage van de onder- Percentage van de ondervraagden in de genoemde ; vraagden tilt het overfge
gebied dat Itet aatochtone
`stall' of `steden' dat het
Nedersaksisch kan spreautochtone Nedersaksisch kan spreken
ken

Groningen : stall versus `Ommelanden'
n = 66 (274)

65%

82%

Ihenthe : Assent Emmen,
Coevorden, Meppei
n = 87 (291)

70%

7996

gem. Oost-Stellingwerf: bet hoofddorp
Oosterwolde
n = 133 (282)

49%

50%

gem. Steenwijkerland : de stall Steenwijk
n 112 (285)

61%

7296

Twente : Enschede, Almelo,
Hengelo
n = 97 (281)

60%

85%

West-Overijssel : Kampen,
Zwolle, Deventer
n = 116 (296)

6196

80%

Achterhoek Zutphen,
Doetinchem
n = 61 (285)

59%

77%

Veluwe : Apeldoorn

31%

55°l0

gem . West-Stellingwerf: bet hoofddorp
Wolvega
n = 138 (285)

65%

64%

n = 77 (288)

Tabel 9 . De beheersi ng van het Nedersaksisch in de stall tog enover die op het platteland. De percentages
l a geron d. n = het aantal geenaueteerde sprekers in de genoemde stall o steden samen c . aq in het
zJn
gonoemde hoo ddo ~ . Het totaal aantal geinterviewden in de regio staat tussen haakJ'es .

We zien dus dat er inderdaad een fors verschil is in de beheersing van het Nedersaksisch
bij de inwoners van de (grote) steden versus die in de rest van het (omringende) gebied .
In de grotere streektaalgebieden loopt het verschil op tot maar liefst 25% in Twente .
In vergelijhing met het Nederduits en Fries

Het is de moeite waard om to vergelijken met de situatie elders, met name die van het
verwante Nederduits (waaronder het Noordwest-Duitse Sassisch) en die van het Fries in
Nederland . In beide gevallen hebben we to maken met erkende talent het Nederduits en
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het Fries zijn beide onder de werking gesteld van bet Europees handvest voor regionale
talen en talen van minderheden, bet Fries geldt daarnaast ook als rijkstaal en ondergaat al
veel langer erkenning en aanzien in Nederland zelf. Er zijn interessante overeenkomsten
op to merken die nauwelijks op toeval kunnen berusten, al zijn de Nederduitse en Friese
cijfers die in tabe110-11 worden gegeven niet onder precies dezelfde condities verkregen
als die bij de Taaltelling Nedersaksisch . De cijfers in tabel 10 tonen de beheersing van bet
Nederduits, volgens Niebaum en Macha 2006, op basis van Stellmacher 1987 . Aan bun
publicatie ontleen ik de cijfers van een drietal naburige deelstaten, inclusief Bremen . Net
als in ons onderzoek in Noord- en Oost-Nederland gaat bet ook bij deze Duitse auteurs
om een zelfinschatting van bet eigen doen en kunnen door de geenqueteerden . In de
zomer van 2007 is een nieuw taalonderzoek gestart in bet Nederduitse gebied van de
Noordduitse deelstaten .
Nederduits bEeheersen
in drie deelstaten:

J'a, heed goed

j aa,i goed

Ja, een beet1a

ne e

SleeswiJjk-Holstein

31%

16%

24%
l

29%

NedersaksenlBremen

33%

20%

20%

27%

Noord- NoordriJ'nWestfalen

15%

12%

22%
l

51°/o

Tabel 10: Het kunnen sp reken van het Nederduits in een aantal naburige Duitse deelstaten. 0p basis van
Stellmacher 1987, g eciteerd uit Niebaum en Macha 2006) .

Stellmacher 1987 oordeelt dat ja, een beetje' zowel voor erg bescheiden inschattingen
staat als voor zeer optimistische . Als we daarom die categorie voor de helft bij `kunnen
spreken' optellen en we vergelijken dan met onze regio's in tabel 1 en 2, dan komen
Nedersaksen/Bremen en Sleeswijk-Holstein boven de Veluwe en Oost-Stellingwerf uit,
maar staan ze onder de andere regio's .
Het Fries spoort met de Nedersaksische kopgroep voor bet kunnen spreken, vgl . tabel
2 en 11, en bet thuis spreken correspondeert met 54% voor Fries (evt . inclusief Nederlands of een andere streektaal) met de Nedersaksische middengroep, vgl . tabel2 . Net als
bij bet Nedersaksisch is bet verschil tussen bet thuis inderdaad spreken en bet kunnen
spreken aanzienlijk, vgl . tabel 11 .
Fries beheersen :
s reken

schri'ven

onderzoek van 1967

onderzoek van 1980

onderzoek van 1994

84,9%

73,4%

74,0%l

68,9%

64,9%

64,5%

115%

10,6%

17,0%

Tabel 11 : Het kunnen sp reken, lezen en schriJ'ven van het Fries . Volgens Gorter en onkman 1995 : 8) .
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6 .3 Structuurverandering : onder druk van het Nederlands
A1 zolang men serieus het Nedersaksisch heeft onderzocht, bestaat de indruk of heeft
men ook aangetoond dat bet in verandering is, en wel als bet gevolg van de steeds
sterker wordende positie van bet Nederlands . In 1974 schetste Entjes hoe de Twent
H . Engelbertink naar bet voorbeeld van L . Pietersen in Friesland de positie van bet Twents
van de gemeente Rossum rond 1970 heeft onderzocht . In bet gezin spreekt dan 84%
Twents, maar in bet beroep loopt dat terug tot 60% en in een gesprek met dokter, chef
of pastoor is dat 9% . Hoe verder `buiten de eigen gemeenschap', hoe minder Twents. In
bet Friese gebied daarentegen spreekt men in die tijd voor 49% Fries tegen de dokter.
Maar bet Fries heeft nu eenmaal een andere, meer algemene functie dan een Twents
dialect, zo stelt Entjes vast . Toch hebben de Rossummers belangstelling voor geschreven
Twents : 35% leest bet Twents, 81% wil meer Twentse boeken en 51% zag graag meer
Twents in de krant . Het onderzoek bleef min of meer vaag over verschil in taalgebruik
tussen ouderen en jongeren . Dit kon aandacht krijgen in een steekproef in Winterswijk,
die bet Nedersaksisch Instituut hield in vervolg op bet onderzoek van Engelbertink. Het
bleek dat de ouders van leerlingen onderling voor 77% Winterswijks spraken, maar ze
deden dat voor maar 53% met bun kinderen . `Nederlands heb je nu eenmaal nodig in
bet meer algemene taalverkeer . Daarmee zal bet ook wel samenhangen dat maar 51
van de ouders de vraag of bun kinderen onder elkaar dialect gebruikten, met ja beantwoordde' (Entjes 1974) .
We hebben met bet Rossumse en bet Winterswijkse onderzoek een aardige inkijk in
situaties waarin bet gebruik van bet Nedersaksisch a . nogal beperkt blijft tot de minder
formele domeinen en b . terug lijkt to lopen naar gelang bet jonger zijn van de taalgebruiker. Dat gebeurt niet zomaar : in de formele domeinen is bet Nederlands beer en
meester, en de achteruitgang bij jongere generaties heeft eveneens met de positie van bet
Nederlands to maken : die taal immers is voor ieders ontwikkeling erg belangrijk want
die `heb je nu eenmaal nodig' .
Dit snort onderzoek en bet zicht krijgen op de sterker wordende positie van bet Nederlands in de dagelijkse leefsituaties is Binds de jaren zeventig sterk toegenomen en verfijnd ; zie voor een reeks belangwekkende verwijzingen de bijdrage van Kremer aan dit
handboek . In zijn studie naar bet Vordens laat Boers 1993 bijvoorbeeld zien hoe bet
taalgebruik varieert naar gelang de situatie en gesprekspartners (zie tabel 12a, b) : meer
formeel betekent minder dialect, en bet dialectgebruik tegen kleinkinderen is gering .
Van bet spreken van bet Nedersaksisch tegen de kinderen in de jaren tachtig geven verder
de cij fers uit een vij ftal Nedersaksisch sprekende plaatsen in tabel 13 een aardig beeld . We
zien, net zoals o .a . Entjes al eerder signaleerde in Winterswijk, een breuk in bet gebruik
tussen ouders en kinderen . Geen Nedersaksisch spreken door de ouders tegen kinderen
betekent geen taalaanbod van die kant . De impliciete uitnodiging om bet zelf `terug to
spreken' blijft daarbij ook achterwege . Dat betekent dat de taal door de tijd been zwakker
komt to staan in bet gebruik en ook in de beheersing . De resultaten van de taaltelling
Nedersaksisch in par. l lieten zien dat dit proces alleen maar doorgegaan is, en wel in die
zin dat bet gebruik en de beheersing over de generaties steeds verder afneemt .
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Tabel 12a: Het gebruik van het Vordens in ga zins- o amili everband
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Tabel 12b: Het Sebruik van het Vordens in situaties
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ron: Boers 1993
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Nedersak
sisch tegen:

Zwalle
(G1dJ

Sauwerd

Bredevoort

Winterswijk

Yorden

partner

93%

62%

84%

77%

61 .9%

kind

35%

35%

57%

53%

21 .0%

Tabel 13 : Het gebruih van het Nedersaksisch togen p artner en kinderen uit: Boers 1993 , op basis van
een eerdere publicatie van J. Daan

Het teruglopen of zelfs geheel verdwijnen van het taalaanbod door de ouders aan de
kinderen wordt wel gezien als de definitieve bezegeling van het lot van de taal in kwestie ;
bet zou dan wel zeker zijn dat de taal met deze generaties verdwijnt . Maar taaloverdracht
kan ook gebeuren door anderen : door leeftijdgenoten, door mensen op het werk, door
school, door cursussen etc . A . Sassen heeft na zijn onderzoek naar bet Drents van Ruinen
in de jaren vijftig al gemeld dat taaloverdracht daar ook in belangrijke mate plaatsvond
van grootouders op kleinkinderen ; maar in Vorden is dat, volgens tabel 12a, tegen het
eind van de 20ste eeuw juist niet bet geval . De overdracht door deze gezinscategorie is
kennelijk gebonden aan tijdperk en maatschappelijke context, een indruk die versterkt
wordt als we vergelijken met tabel 14, waarin `essentieel taalaanbod' is weergegeven op
basis van onderzoek uit de jaren negentig naar bet Bretons . De tabel toont dat in Bretagne
grootouders wel een belangrijke rol spelen en ook dat er zelfs een tendens kan ontstaan
naar leren door `onderdompeling' in bet taalaanbod van anderen, d .w z . door een andere
maatschappelijke omgeving met voornamelijk dus de `te leren taal' .

BRETON?
COMMENT
AwE2-VOUS APPRIS LE
goo

90
so

70
60
50

40
30
24
iQ
0

∎ 1997

parents grends-parentsimmersion

tours

Tabel 14: Bepalend taalaanbod in soorten en tenderzen in het Bretons . Van links naar rechts . voor
naamste aanbod door ouders • door S
~rotudes • door `onderdomP elfin g' en `door cur sus/onderwtJ "s' ron.
Broudic 1999 : 63
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Het verminderde gebruik van de streektaal, de sterke positie van bet Nederlands in de
praktijk en bet `vanzelfsprekend' doen zijn van bet gebruik van bet Nederlands in de
meer formele situaties - op school, bij de dokter, de notaris en in Vorden kennelijk ook
in contact met bet kleinkind - maakt de taal zelf kwetsbaar, onder meer in bet gebruik
van `taaleigen' woorden en ander idioom, in bet gebruik van dito zinsconstructies en
in bet gebruik van niet-standaardtalige woordvormen . In een naar verhouding vroege
studie laat Reker 1983 zien hoe met bet schriftelijk gebruik van in Groningse klanken
aangepaste verbindingen als zuh rot schrihhen `zich rot schrikken' en nait zitten zien `niet
zien zitten' bij een naar verhouding jonge schrijfster bet Gronings vernederlandst . In
wezen gebeurt dat door een algemeen bekend procede, nl . door leenvertaling, in dit
geval dus van uit bet Nederlands gekende vaste verbindingen en uitdrukkingen . Zo ook
is Gronings voor `schaatsen' en `kruiwagen' eigenlijk scheuvels en hoar, maar in de plaats
daarvan komen in Groningse klanken uitgesproken `Nederlands' schoatsen en hruwoagen
in gebruik.
Naar gelang de drie door Reker nader onderzochte generaties blijken in een zevental
plaatsen verschuivingen op to treden `richting Nederlands' : zo neemt bet gebruik van
bet meervoud op -s of in bijv woning(s) en meubel(s), de verkleiningsuitgang -he neemt
of ten gunste van je, typisch Groningse bijzonderheden bij de sterke/onregelmatige
werkwoorden verminderen in aantal, de typische naam `Boers' voor bet Gronings neemt
of in gebruik ten gunste van `Grunnings', en zo is er meer . In zijn dissertatie (1989) doet
Reker verslag van een grootschalig onderzoek bij 500 correspondenten over de gehele
provincie en brengt in beeld hoe bij de werkwoordsvormen aanzienlijke veranderingen
gaande zijn . Onder meer concludeert hij `met een zekere voorlopigheid ( . . .) dat de convergente ontwikkeling (bet verwijderen van de vocaalalternantie uit de tweede en derde
persoon sing .) de meest voorkomende is, en dat de divergente (waarbij de vocaalalternantie wordt uitgebreid over andere persoonsvormen) beperkt blijft tot een klein deel
van de verba' . Het verlies van de stamklinker i in (hij) gript (3de persoon tegenwoordige
tijd enkelvoud) ten gunste van griept bij bet werkwoord griepen `grijpen' is een geval van
convergentie (vocaalalternantie ontbreekt immers ook in bet Nederlands), de uitbreiding
van de u in (hij) huft over meerdere vormen van huiven `hoeven' is een voorbeeld van
divergentie : de uitbreiding van bijzondere vormen van `hoeven' is juist tegengesteld aan
wat normaal is in bet Nederlands .
Op bet punt van `divergente' ontwikkelingen, men zou ze als `Gronings-eigen' kunnen
aanduiden, wordt bier verder niet ingegaan, maar wel is bet goed erop to wijzen dat bet
verlies van vocaalalternantie in de tegenwoordige tijd een van de klank- en vormeigenaardigheden is die ook elders in bet Nedersaksisch onder druk is komen to staan of komt
to staan, afhankelijk van de regio . In bet Stellingwerfs van Wolvega is die alternantie in
de 3de persoon zo goed als verdwenen en in enkele dorpen in de buurt van Wolvega
staat hij zwak ; in bet Achterhoekse Bredevoort staat deze alternantie nog redelijk sterk,
al spreekt nog maar 71,5% van de vrouwen van 20 tot 30 op dit punt correct en vormen
de mannen van 40-50 een merkwaardige categorie met maar 68% correcte vormen (Gerritsen 1993) . Het structuurverlies lijkt dus ook bier in to zetten . De tweejaarlijkse bundel
van de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) uit 1995, getiteld Dialect in beweging, biedt
een staalkaart aan waarnemingen van veranderingen in bet gebruik van woorden en
hun (klank)vormen, overigens niet alleen voor bet Nedersaksische gebied (Belemans en
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Van de Wijngaard 1995) . Opvallend parallel bijvoorbeeld aan de generatiegewijze afname
van bet gebruik van Gronings vii (Ned . `viel') (67% > 59% > 41% > 7%) loopt de opkomst
van Nederlands viel, d .wz . een toename van 17% > 21% > 38% > 75% voor viel, zo blijkt
uit de bijdrage van S . Reker. Daarin zien we onder meer ook een heel lichte toename van
jullie naast de Groninger vormen . In vergelijking daarmee zien we in de bijdragen van
H . Bloemhoff voor Drenthe en die van Ph . Bloemhoff-de Bruijn voor West-Overijssel aan
die bundel al veel meer terreinwinst voor jullie .
Het structuurverlies onder invloed van bet Nederlands en de tendens tot meer gelijkvormigheid onder sommige aangrenzende dialecten leidt tot veranderde taal . Men kan
dit nieuwe `lecten' noemen, systematische tussenvormen tussen de `oudste taal' en de
taal die als standaardtaal fungeert . In ons geval spreekt men van regiolecten, omdat ze
aan regio's gebonden zijn . Expliciet over `regiolectisering' in ons gebied is veel to vinden
in Hoppenbrouwers 1990, in de daar aangehaalde onderzoeken en in themanummer 6
van Taal en 1"ongval : Dialectverlies en regiolectvorming (1993), met daarin ook bijdragen
van S . Reker over bet Gronings en van A . Hottenhuis over bet Twents . De al genoemde
SND-bundel heeft wat dat betreft ook veel to bieden, en zo ook Kremer 1993 .
Kremer wijst er in zijn bijdrage aan dit handboek op dat de teruggang in gebruik in
ons Nedersaksisch minder sterk is geweest dan aan de andere kant van de grens, maar
omgekeerd is bij ons bet structuurverlies sterker geweest, als gevolg namelijk van bet
meerdere gebruik, en door de grotere overeenkomst met de standaardtaal in vergelijking
met de Duitse situatie .
Meer dan vijftig jaar geleden reageerde `A .H . t . B .' in Driemaandelijhse Bladen op opmerkingen over bet fenomeen `mevrouw Slapsma-Tiessens', die als `vast medewerker van
bet Maandblad Groningen' bij de lezers steeds de lachlust wist op to wekken met haar
Nederlands vol `Groningismen' . De inzender meldt dat dit genre ook eerder al bestond ;
een der eerste auteurs zou R . Koopmans van Boekeren zijn geweest, over wiens vertellingen men zich `lang geleden' in Zwolle al vrolijk maakte ; in 1864 verschenen ze al in
boekvorm . Hij citeert ter illustratie uit bet taalgebruik : Als ih dat weten had, dan was ih ja
veel liever met de snihhe gaan, dan was ih veur elf stuivers de man weest . Dialectismen, als
gevolg dus van interferentie bij degenen die Nederlands proberen to spreken maar dat
bepaald niet goed kunnen, moeten meer dan 140 jaar geleden al een bekend verschijnsel
geweest zijn, anders zou bet niet tot pret bij bet publiek hebben kunnen leiden . Zie over
bet gebruik van mengvormen van Nederlands en Nedersaksisch ook in andere tekstsoorten, met Groninger voorbeelden uit bet eind van de 18de eeuw, Van der Kooi 1983 . In
tegenstelling met zulk Nederlands vol Nedersaksisch idioom zit bet structuurverlies van
bet huidige Nedersaksisch in die taal zelf : de interferentie bestaat erin dat men voortdurend taalelementen uit bet Nederlands in z'n streektaal gebruikt . Nu dat op allerlei
plaatsen in ons gebied nog steeds verdergaat, kan dat regiolect bet stadium naderen van
Nederlands met nu en dan nog eens iets idiomatisch uit bet Nedersaksisch . Tegen de
tendens tot teruggang in aantallen sprekers en tot verlies van de eigen structuur, kunnen
echter ook tegenbewegingen opkomen . Dat is bet onderwerp van de laatste paragraaf.
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6 .4 Zorg voor de taal en `hoe verder'
Al voor W O . II en direct erna waren er pleidooien voor studie en behoud van de verschillende vormen van het Nedersaksisch ; het meest zelfbewust vanuit Groningen . In
Heeroma 1969 en uitvoeriger in Reker 1998 valt na to lezen hoe taalkundigen en andere
cultuurdragers, in het bijzonder K. ter Laan (die overigens in eerste instantie een professoraat voor het Gronings nastreefde), zich na de oorlog ingezet hebben voor de instelling
van een leerstoel Nedersaksisch aan de Groninger universiteit . Daarbij wist men ook
steun to verwerven in Drenthe, Overijssel en Gelderland . In de regio's zelf werd regelmatig
zorg uitgesproken over de achteruitgang van gebruik en kwaliteit van de streektaal . De
Stellingwerver H .J . Bergveld bijvoorbeeld vraagt in 1952 bescheiden om enige aandacht
voor bet Stellingwerfs op de scholen, waarmee hij ook reageert op de roep vanuit de Friese
beweging voor Fries op alle scholen in Friesland . Hij merkt dan ook op eerder al gepleit
to hebben voor een leerstoel voor de `Nedersaksische dialecten' in Groningen .
Die werd in 1953 ingesteld dankzij brede steun bij de regering en de volksvertegenwoordiging . De eerste hoogleraar Nedersaksisch, K .H . Heeroma, formuleerde weldra
waarom men z'n streektaal zou kunnen koesteren en gaf aan hoe men z'n Nedersaksische
streektalen zou kunnen uitbouwen tot `complete cultuurtalen', dat wil zeggen, talen
die geschikt zouden zijn voor bet gebruik in alle domeinen . Het Afrikaans en bet Fries
werden door Heeroma in 1956 nadrukkelijk ten voorbeeld gesteld : elk van die talen was
bet immers gelukt zich tot `complete cultuurtalen' to ontwikkelen, en voor bet Afrikaans
was dat zelfs in relatief korte tijd gegaan (Heeroma 1968) . Dat de `dialecten' daartoe in
principe geschikt zijn, is voor de meeste taalkundigen wel zeker, bet gaat in taalkundige
zin immers om talen zoals alle andere . Zo laten de sociolinguisten Boves en Gerritsen
(1995) voorbeelden zien van goed gebruik van bet Twents resp . Stellingwerfs als cultuurtaal in wetenschappelijke teksten uit de jaren zeventig. De uitbouw van Nedersaksische
streektalen tot cultuurtalen hoeft zo lastig niet to zijn, zo wordt in de loop der tijd ook
duidelijk (zie bijv. Bloemhoff 1980) . Dat blijkt ook uit de snelle ontwikkelingen in en
na de jaren zeventig . Zonder al to grote problemen is er naar verhouding veel onderwijsmateriaal in de diverse varieteiten van bet Nedersaksisch vervaardigd, en dat geldt ook
voor de publicatie van vele boeken en artikelen en de frequente publicatie van verhalen
en poezie in met name de dagbladen en de regionale weekbladen . Met name door de
inspanningen van de streektaalinstituten in de verschillende regio's zien we vandaag de
dag een steeds duidelijker toename van als cultuurtaal gebruikt Nedersaksisch .
In onder meer 1965 memoreerde Heeroma de totstandkoming van de Vosbergenspelling
in 1955, een spelling die als belangrijk kenmerk had dat een bepaald schrijfteken voor
regionaal uiteenlopende uitspraken kon staan . Het ging om een systeem zodanig dat
`ieder gemakkelijk de fonemen kan herkennen, onverschillig of hij in Nederland dan wel
in Duitsland op school is geweest' (Heeroma 1968) . Het nieuwe spellingsysteem bleek
echter in de praktijk voor velen to zeer een `geleerdenspelling', waarschijnlijk doordat
men er onvoldoende z'n eigen taal in beleefde en zeker ook doordat de schrijftekens voor
een deel `vreemd' waren (ze overkoepelden nl . Duitse en Nederlandse schrijftekens) . Het
gevolg was dat bet nieuwe systeem niet in frequent gebruik kwam en zodoende in de loop
van de tijd zo goed als vergeten raakte . De praktijk vroeg ondertussen om oplossingen

318

HANDBOEK NEDERSAKSISCHE TAAL- EN LETTERKUNDE

en zorgde er ook voor. In de regio's ging men meestal door in de bestaande traditie, zoals
we die al vanaf 1902 in de Driemaandelijhse Bladen kunnen bespeuren . Het schriftelijk
gebruik werd gaandeweg meer gestuurd door bet voorbeeld van regionale streektaalschrijvers met gezag en door de uitstraling van verenigingen, instituten en cursuswerk
in de verschillende regio's . Op die manier groeide een situatie met over bet algemeen
maar lichte regionale verschillen . In bet noorden is de Drentse spelling officieel, nl . door
autorisatie van de provincie, en de spellinggewoonten in Groningen en Stellingwerf zijn
dermate goed afgesproken en gangbaar en ook geaccepteerd geraakt dat ze als semi-officieel kunnen gelden . In bet westelijk deel van Overijssel en in de Achterhoek hebben de
uitstraling van de IJsselacademie resp . bet Staring Instituut een soortgelijk effect, en zo
ook die van bet Van Deinse Instituut in Twente . De door sommigen bepleite eenheidsspelling voor bet Nedersaksisch om daarmee de per regio licht verschillende tradities to
overbruggen is tot nu toe niet verwezenlijkt, maar wordt uit praktische overwegingen
door veel betrokkenen ook niet als direct noodzakelijk gezien, eenvoudigweg omdat de
praktijk er ook niet om vraagt .
Belangrijk wat de opvattingen over de maatschappelijke positie van bet Nedersaksisch
betreft zijn ook Heeroma's formuleringen van bet belang van het bestaan van de regionale
taal, door hem vaak streektaal genoemd . Die heeft alleen bestaansrecht als de mensen
bet zelf willen, zo redeneert hij . Het gaat daarbij niet om de logica, maar omdat men bet
taalbehoud zelf wil, dus om de kracht van 'bet irrationele' . Het is `taalwil' waar bet om
gaat ; naar zijn mening kunnen de streektalen heel goed blijven bestaan, als de dragers
van die talen maar over taalwil beschikken (Heeroma 1968) .
Dit type motivatie lag ook vaak ten grondslag aan diverse taalbewegingen en instellingen die na de jaren zestig ontstonden of die zich vernieuwden, to beginnen met de
Stellingwarver Schrieversronte in 1972 . Weldra ontstonden er regionale instellingen als
de IJsselacademie in Kampen (1977), bet Staring Instituut in Doetinchem (1979) en meer
(zie verder ook Kremer's bijdrage aan dit handboek) . Zulke instellingen garandeerden
deskundige zorg voor bet Nedersaksisch in de verschillende regio's . Zo ontstonden er
over bet gehele gebied verantwoorde woordenboeken, spellinggidsen en grammatica's,
en kwam er met de instelling van prijzen, bet organiseren van schrijfwedstrijden, bet
betrekken van deskundigen ter voorlichting ed . literatuurbevordering.
In de jaren zeventig en daarna was bet vooral H . Entjes, verbonden aan bet Nedersaksisch
Instituut, die de betrokken besturen, schrijvers, onderzoekers enz . op zeer doordachte
wijze adviseerde en inspireerde met zijn visie op de waarde die bet Nedersaksisch en
andere streektalen en dialecten kunnen hebben (zie o .a . Entjes 1974) . Ook in die zin
volgde hij Heeroma op, niet alleen in formele zin als hoogleraar. Hij en andere medewerkers van bet Nedersaksisch Instituut zagen een voorlichtende en adviserende rol
ten opzichte van de instellingen en verenigingen in de regio, voor zover men die daar
wenste, ook als bun taak, waarbij wel steeds voor ogen werd gehouden dat bet instituut
onafhankelijk was en er niet was om taalpolitiek, maar om wetenschap to bedrijven .
De taalwil als zeer belangrijke, zo niet doorslaggevende factor is inmiddels bewezen door
bet ontstaan en de groei van met name regionale streektaalinstituten . Die ondervonden
niet alleen rechtstreekse steun van de bevolking, maar kregen, ook in verband met de wil
van de bevolking, steun van de regionale en locale overheden . Soms, zoals in bet geval van
de IJsselacademie, ontstonden ze ook op initiatief van locale of regionale overheden .
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Ook voor de verdere uitbouw van de voorzieningen voor bet Nedersaksisch is taalwil
noodzakelijk, naast overwegingen van zorg voor bet geheel van `cultureel erfgoed' . Daartegenover staat weer dat taalwil bij grote delen van de bevolking gering of afwezig is, en
daaraan is weer to wijten dat de `invloed van bet Nederlands' zo sterk is . Terecht wijst
Veldman 1983 op bet gebrek aan taalwil bij de bevolking als `eigenlijke oorzaak' van de
teruggang in gebruik en kwaliteit van de taal, die bier in de vorige paragraaf met structuurverlies, convergentie en regiolectisering is aangeduid en met voorbeelden toegelicht werd .
Twee kanttekeningen passen bier : a . was de kracht van bet Nederlands niet zo sterk of
was bet Nederlands niet in gebruik dan was bet natuurlijk gewoonte om Nedersaksisch
to spreken en daarbij is niet direct taalwil nodig, en b . de taalwil zelf sluit kwaliteitsverlies
niet zonder meer uit ; bet verschijnsel van `min Frysk' (`slecht Fries') door interferentie
laat dat duidelijk zien .
Een bewust gebruik en goed onderwijs kan veel goeds doen . We zien dat taalcursussen in bijna alle gebieden in meerdere of mindere mate gewoon geworden zijn en een
toenemende belangstelling ondervinden . De kwaliteit en kwantiteit van Nedersaksische literatuur is sterk toegenomen en de muziek in de streektaal heeft met name
de laatste jaren een haast explosieve groei meegemaakt . Dat versterkt de culturele
positie van bet Nedersaksisch en intensiveert bet maatschappelijk gebruik . Vanaf de
jaren tachtig werd bet gewoon om onderwijsmateriaal to vervaardigen en de scholen
aan to bieden . Inmiddels is dit gegroeid tot een regelmatig aanbod van lespakketten in
Groningen, Drenthe, Twente, de Achterhoek en Stellingwerf aan de basisscholen . Meestal
zorgen de streektaalinstituten daar voor, en ze proberen ook to voldoen aan de algemene
maatschappelijke vraag naar materiaal en voorlichting . Ook verzorgen ze wel lessen bij
andere instellingen .
Vanaf 1994 zagen de regionale streektaalinstellingen en verenigingen de mogelijkheden
die bet Europees handvest voor regionale talen en talen van minderheden biedt . Na
een levendige periode van onderling overleg in de regio, gecoordineerd door de SONT,
van overleg op bet ministerie van Binnenlandse Zaken en met name van overleg door
de provinciebesturen van Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en de gemeentebesturen van Oost- en West-Stellingwerf met leden van de vaste kamercommissie van
Binnenlandse Zaken, raakte de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken J . Kohnstamm
overtuigd van bet belang dat de regio en ook de nationale volksvertegenwoordiging
hechtte aan de erkenning van bet Nedersaksisch in bet kader van bet handvest . De facto
vond die erkenning plaats in een kamerdebat in oktober 1995 . Daarna zou regelmatig
overleg plaatsvinden tussen rijk en lagere overheden, waarbij nagegaan zou worden of de
erkenning onder deel II van bet handvest opgewaardeerd kon worden met de toepassing
van deel III, wat in de systematiek van bet handvest als bet normale geval geldt . Tot op
heden heeft de landelijke overheid bet echter zover niet willen laten komen, ondanks
herhaald aandringen van de Nedersaksische lagere overheden . Men zou dat tekenend
kunnen noemen voor de macro-taalsociologische verhoudingen in Nederland . Die worden in wezen bepaald doordat men in de Haagse bestuurlijke wereld Nederland beleeft
als eentalige natie, terwijl de praktijk in een groot deel van bet land zo anders is, zoals
ook dit handboek laat zien . Men lijkt weinig besef to hebben van de meerwaarde van
meertaligheid en is vooral bang voor financiele claims .
In 2000 gaf toenmalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken G . de Vries aan dat de
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regionale overheden voldoende draagvlak zouden moeten aantonen voordat bet Rijk
toepassing van deel III verder in overweging zou kunnen nemen . Dat draagvlak moest
blijken uit bet ambitieniveau, de beleidsplannen en de concrete beleidspraktijk van de
lagere overheden en zou in overeenstemming moeten zijn met bet niveau van deel III
van bet handvest . De genoemde regionale overheden hebben daarop de bestuurskundige
D . Vliegenthart een inventarisatie laten maken van bet beleid betreffende en de activiteiten voor bet Nedersaksisch in de verschillende regio's, aan de hand van de bepalingen
onder deel III van bet Europees handvest . Het Nedersaksisch bleek al zodanig to voldoen
aan de bepalingen dat niet alleen erkenning onder deel II logisch werd gevonden, maar
ook toepassing van deel III, dat voorziet in een krachtiger mechanisme waarmee de Raad
van Europa per land bet beleid kan controleren . Vliegenthart (2003) kwam verder tot
de conclusie dat er een formeel juridische basis moet komen voor bet gebruik van bet
Nedersaksisch, dat bet gebruik van bet Nedersaksisch actief moet worden gestimuleerd
en dat kinderen tijdens de gehele onderwijsperiode in aanraking moeten komen met bet
Nedersaksisch . Ook zou het schriftelijk gebruik meer aangemoedigd moeten worden :
bet Nedersaksisch moet meer zichtbaar zijn, bet moet meer worden gesteund door de
geschreven vorm .
In bet algemeen werd de positie van bet Nedersaksisch sinds 1995 nog versterkt door
toenemende inspanningen van de regionale en lokale overheden . Vanaf de erkenning in
1995 is er ook een constante inspanning van de streektaalorganisaties, in bet bijzonder
de SONT en van de lagere overheden om de rijksoverheid tot erkenning ook onder
deel III to bewegen, tot 'bet normale geval' dus . De vorige minister, de Groninger (sic)
J . Remkes heeft bet verzoek van de lagere overheden tot overleg helaas afgehouden . De
hoop in de regio is nu gevestigd op bet kabinet Balkenende IV (anno 2007) . Na Drenthe
en Overijssel is nu Groningen de overheid die bet geheel van de regio's leidt, en wel in
de persoon van gedeputeerde Hans Gerritsen . In een gezamenlijke petitie van de regiooverheden aan de waste commissie van Binnenlandse Zaken in 2006 wordt opgeroepen
tot de toepassing van deel III op bet Nedersaksisch en de instelling van een Consultatief
Orgaan . Met bet oog op de verslechterende positie van de taal, gegeven ook de cijfers
volgens de Taaltelling Nedersaksisch, achten zij dat in hoge mate gewenst . Deel III wordt
als een uiterst belangrijk instrument beschouwd om bet beleid to controleren, verder to
ontwikkelen en in to kaderen, en de gelijkwaardigheid van bet Nedersaksisch met bet al
onder deel III erkende Nederduits wordt ermee benadrukt .
Anno 2008 zijn elders in den laude de status van en de inspanningen voor bet Nedersaksisch een stuk bekender dan eerder, maar wel zijn er buiten bet gebied nog resten van
onwil tegen bet beeld van bet Nedersaksisch als aparte, regionale taal . Als men echter
de uitgangspunten en de bepalingen van bet handvest ter harte neemt, moet men wel
constateren dat bet Nedersaksisch (c .q . Nederduits) niet alleen in een funk aantal Duitse
deelstaten terecht erkend is, maar ook in Nederland . De verwarring die er elders sours
nog is, is eerder onder meer gevoed door de Nederlandse Taalunie, die zich expliciet
tegen `erkenningen' anders dan voor bet Fries keerde, waarbij de bier eerder genoemde
opvatting van Goossens : `wat bet Nederlands als cultuurtaal boven zich heeft is dialect',
als middel werd gebruikt our andere regionale talen uit to kunnen sluiten . Op de achtergrond speelt mee dat Belgie, participant in de Taalunie, bet Europees handvest niet heeft
ondertekend, omdat men in dat geval claims ten gunste van bet Frans benoorden de
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taalgrens zou kunnen verwachten en uit angst dat de status van bet Nederlands in Waalse
ogen geringer zou worden als men benoorden de taalgrens meer talen zou erkennen . Toch
wint buiten bet Nedersaksische gebied in Nederland langzaam maar zeker bet begrip
voor de regionale talen terrein . Zo stelt Camiel Hamans, taalkundige en tegenwoordig
werkzaam ten burele van bet Europees parlement : `Nogal wat sprekers van regionale en
minderheidstalen zien bun taal als een deel van bun identiteit, net zoals anderen dat zien
in bun geloof, seksuele voorkeur, haarkleur of afkomst ( . . .) . Dialectgenootschappen en
subsidiegevers proberen gewoon de achteruitgang van bet dialect, en dus de bedreiging
van de identiteit, tegen to gaan . Daar kan niemand tegen zijn' . En over de Belgische antilobby in de Taalunie vervolgt hij : `Om nu Belgische taalpolitiek Nederlands dialectbeleid
to laten bepalen, dat gaat heel ver' (Hamans 2007) .
Voor een uitvoerige uiteenzetting over bet hoe en waarom van de erkenning zie Niebaum
2003 ; om zicht to krijgen op de totstandkoming van de erkenning onder deel II in 1995
zie Reker en Niebaum 1996, diverse publicaties van SONT en regionale tijdschriften
uit die tijd zoals De Ovend ; zo ook voor wat betreft kennisneming van de reeks inspanningen na 1995 om tot toepassing van deel III to komen . Inzichtgevend zijn verder de
rapportages van bet rijk ten behoeve van de driejaarlijkse visitaties door bet Comite van
deskundigen van de Raad van Europa, de verslagen van die visitaties door bet Comite
en de daarop steeds volgende aanbevelingen van de Raad van Ministers van de Raad van
Europa .
In bet `Aan de Lezers' in jaargang 1 van Driemaandelijhse Bladen (1902) blijkt de `Vereeniging tot onderzoek van Taal en Volksleven in bet Oosten van Nederland' zich er duidelijk
bewust van to zijn dat de oostelijke provincien `de laatste veertig jaren' veel meer open
zijn komen to liggen, waardoor men een opkomende invloed van de grote steden in
bet westen bespeurt, terwijl `de school en de omgang met Hollanders bet taalkarakter
langzamerhand wijzigen' . Van zo'n later nog veel krachtiger invloed is men zich door de
jaren been steeds bewust gebleven en is men zich ook vandaag de dag zeer bewust, maar
nu interpreteren we die invloed niet als een negatief to beoordelen tegenstelling met bet
Nederlands . Integendeel, de noodzaak van een goede beheersing van bet Nederlands
onderschrijven wij alien ; bet gaat om een vrijelijk naast elkaar kunnen gebruiken van
de to beschermen taal Nedersaksisch en bet Nederlands . De regio's hebben de mogelijkheid om in bet raamwerk van bet handvest verder to werken aan bet behoud van bet
Nedersaksisch of anderszins ; dat wil zeggen voor alle situaties van bet dagelijks leven .
Of in de toekomst de huidige tendens tot verder taalverlies zal worden omgebogen, ligt
daarmee nog steeds in handen van de bevolking zelf en van de overheden .
Hoe zulke inspanningen `taalspecifiek' voor bet Nedersaksisch tot nu toe zijn gemotiveerd en uitgevoerd, zien we in de `externe geschiedenis' van de taal, dus in wat men
bewust deed met de positie van de taal en waar en hoe men die in ander dan gewoon
mondeling gebruik hanteerde . Bijzonder gebruik begon al vroeg zou men kunnen zeggen, maar relatief laat in verhouding met de Friese situatie : in de tijd van de Romantiek al
legde men woordenlijsten aan en schreef met eigentijdse literaire bedoelingen in de eigen
regionale varianten . De Nedersaksische literatuur en ander schriftelijk gebruik sinds die
tijd bepaalde en bepaalt mede bet aanzien en de positie van de taal, en versterkt die ook .
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De aard en de relatieve kracht van die literatuur komt voor het voetlicht in bet deel van
dit handboek dat handelt over de Nedersaksische literatuur .
Het hoe en waarom - in universeel opzicht - van inspanningen tot behoud van regionale
talen, minderheidstalen en dialecten en de wijze waarop ze beleidsmatig uitgevoerd zouden moeten worden is, met wetenschappelijke onderbouwing, in beeld gebracht in o .m .
bet internationaal standaardwerk van C . Baker (2006) . Ter vergelijking met de positie
van bet Nedersaksisch valt kennisneming ervan aan to bevelen .
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Nedersaksische letterkunde
7 .l
Nedersaksische letterkunde onderweg
Hendrih Entjest

Deze inleiding moet meer dan een algemeen raamwerk zijn om er de volgende gedetailleerde, regionaal georienteerde studies tegen of to zetten, maar ook recht doen aan een
woord van Jurjen van der Kooi . Een woord, dat hij ten geleide meegaf aan Dialectliteratuur, een uitgave onder zijn redactie, van de Stichting Sasland in Groningen, uit 1990 .
Hij vond toen dat het tijd werd voor een handboek over de Nedersaksische taal- en
letterkunde .Voor deze opvatting kon hij zich beroepen op professor Heeroma, die zijn
leerstoel aan de Rijksuniversiteit van Groningen als centrum voor de bestudering van de
dialecten in Oost-Nederland en in bet aangrenzende deel van Duitsland organiseerde .
Onderwerpen van studie konden zowel taalkundig als letterkundig zijn, wat zeggen wil,
dat bet dialectgebruik met alle voorkomende aspecten aan de orde kwam . De praktische
uitvoering van een en ander werd ondergebracht in een universitair Nedersaksisch Instituut . Samenwerking met de Nederduitse afdelingen van de universiteiten aan de andere
kant van de grens gaven aan de opzet van Heeroma's interregionale onderneming een
internationaal karakter. Door de interesses en activiteiten van Heeroma en zijn medewerkers werd dat, ook in verbinding met taal- en letterkunde, aanvankelijk nogal vage
Nedersaksisch een inhoudelijk meer en meer bepaald begrip . Voor de regionalistische
bewegingen van lokale, interregionale en van internationale aard was bet al gauw heel
gebruikelijk om er bet streektaalleven van mens en maatschappij in de bedoelde gebieden
mee aan to duiden . Deze ontwikkelingen vonden vooreerst een, om propagandistische
redenen, zeer gewenste afronding met de erkenning in 1996 van bet Nedersaksisch als
regionale taal binnen bet Europese Handvest voor Regionale en Minderheidstalen .
De verzorging van de bundel Dialectliteratuur beschouwde Van der Kooi als passend
voorwerk, een geschikte vingeroefening voor de samenstelling van bet handboek, dat
er volgens hem zo langzamerhand wel komen mocht . Dialectsprekers staan altijd nogal
onwennig tegenover schriftelijk gebruik van bet dialect, waardoor bet streektaalverkeer
in mindere of meerdere mate ontregeld raakt . Onderzoek naar de gevolgen van zulke
storingen voor bet individuele en maatschappelijke taalleven is even belangrijk als de
dialectologische studies van de historische en algemene taalkunde dat zijn . Met voorwerk
en vingeroefening verwees Van der Kooi ook, zonder dat met zoveel woorden to zeggen,
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naar de invloed van bet dialect als schriftelijk uitdrukkingsmiddel op bet taalgedrag van
de dialectsprekers . Een handboek zoals dit boek zijn wil, moet wat de letterkunde aangaat, de gebruiker wegwijs maker in de eigentijdse dialectliteratuur en in de geschiedenis
van de Nedersaksische letterkunde . Het blijft natuurlijk ter beoordeling voorbehouden
aan wie dialecten met zekere literaire pretenties bestuderen, wat daarvan tot de regionale
letterkunde to rekenen is . In het kader van deze algemene beschouwing mag bier echter
al wel gesteld worden, dat die beoordeling vaak tamelijk kritiekloos uitpakt, wat niet
alleen bet aanzien van de dialectliteratuur schaadt, maar ook een vrije ontplooiing van
waarlijk groot talent belemmert . Overigens is bet voor de regionale letterkunde en voor de
dialectschrijvers even kwalijk, dat er in de geschiedenis van de `grote literatuur' zo goed
als geen aandacht aan de `kleine literaturen' besteed wordt, alsof die niet eens bestaan .
Het een zowel als bet ander laat de streektaalschrijver met zijn werk in betrekkelijke eenzaamheid zitten, literaire eenzaamheid, want de kritische beoordeling en de historische
plaatsbepaling maker een onvervangbaar deel uit van bet letterkundige bedrijf in zijn
totaliteit . Bovendien kept de dialectliteratuur bet essay en de biografie, de beschouwing,
ook de kritische, in bet algemeen gezegd, nog maar nauwelijks of helemaal niet, al is bet
goed daar meteen hij op to merken, dat de grote literaturen er ook eeuwen over gedaan
hebben om die letterkundige genres als aanvaardbare uitingen erkend to krijgen . Wat dat
aangaat kan de streektaalliteratuur nog even voort, hoewel bet een waardevolle verrijking
zou betekenen zich er toch gauwer vetrouwd mee to maker .
Toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was, bleek er, ook nu achteraf bekeken, een meer
of minder ontredderd regionaal cultureel leven uit overgehouden to zijn . Tenminste, als
er voor die tijd van zoiets als een regionaal cultureel leven gesproken kon worden . Maar
waarom zou daaraan to twijfelen zijn? Er werd alom wel beseft over eigen, door bijzondere gemeenschapsstructuren van oudsher bepaalde, culturele waarden to beschikken en
die met de nodige zorgen to moeten beheren . Dat regionale cultuurbezit was weliswaar
in sterke mate afhankelijk van sociale omstandigheden en verhoudingen, bet werd daar
dan ook vaak naar beoordeeld of om veroordeeld, maar bet verrijkte onmiskenbaar bet
patroon van onze rationale cultuur. De sociale betekenis van regionale culturen wordt
nogal eens voorbijgezien, zoals de onvervangbare bijdrage ervan aan wat tezamen de
Nederlandse cultuur uitmaakt, Lang niet altijd onderkend wordt . Nu is dat zo, toen was
bet al niet anders . Streekcultuur moet bet hebben van de belangstellende aandacht van
een klein aantal gekwalificeerde wetenschappers, van groepjes goed of minder goed
onderlegde liefhebbers en van de telkens weer uit haar midden voortkomende gedrevenen . Door die aandacht blijft bet regionale cultuurbesef bewaard of wordt er zelfs door
versterkt .
De ontreddering die bet regionale culturele lever Meek overgehouden to hebben uit
de oorlogsjaren, hoefde natuurlijk geen verbazing to wekken . Een zekere verwarring
was op haast elk gebied waar to nemen . Er was in de voorbije jaren to veel gebeurd en
er gebeurde opnieuw to veel of er bleef to veel achterwege van waar zo hoopvol naar
uitgezien was, om onverstoorbaar meteen weer aansluiting to vinden bij vooroorlogse
waarden en zekerheden . Er had zich trouwens ook teveel afgespeeld om zonder zwaarwegend voorbehoud die aansluiting waarlijk to willen . Vernieuwing was in die dagen een
al even dwingend parool als wederopbouw . De streektaalliteratuur kreeg met de span-
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ping die daardoor opgeroepen werd ook onmiddellijk to maken . In de Oostnederlandse
dialectliteratuur heeft zich dat nergens en op Been ander gebied duidelijker afgetekend
dan in de Groninger regionale letterkunde met alle wel en wee van enkele literair culturele tijdschriften . Die ontstonden in de loop van zo'n jaar of den na het einde van de
oorlog en gingen meestal met enig rumoer al gauw weer onder, wat helemaal wegneemt,
dat zij bet culturele klimaat van die tijd in Groningen en sours ook wel daarbuiten mee
bepaald hebben . In die tijd, de jaren vijftig van de vorige eeuw, deed zich door heel OostNederland, niet in Groningen alleen, een behoefte gevoelen our culturele organisatie
en vereniging tot stand to brengen . Daaruit ontwikkelde zich een regionale beweging,
sours met duidelijke interregionale kenmerken . Van die beweging getuigden meerdere
tijdschriften in de verschillende regio's, zij bet met bet meeste succes als zij zich richtten op wat er in eigen omgeving gaande was op bet gebied .van dialect en cultuur. Dat
bevorderde bet interregioanale karakter van zo'n beweging natuurlijk niet, maar hield
toch de levensvatbaarheid van die tijdschriften overeind . Een weloverwogen, aangepast
redactioneel beleid maakte bet mogelijk, dat zij altijd nog kunnen verschijnen .
De geschiedenis van deze Groninger en andere tijdschriften wordt zo nodig verder uitgewerkt in de volgende literair-historische overzichten van de afzonderlijke Oostnederlandse gewesten . Hier volstaat bet de hoofdlijnen van bun aandeel in de Nedersaksische
letterkunde to schetsen . Want dat moge van meet of aan duidelijk zijn, de streektaalliteratuur is de gewestelijke herkomst nog altijd niet to boven gekomen, zodat de aanduiding naar plaats, streek of provincie die herkomst vaststelt en Nedersaksisch voorlopig
allereerst nog als verzamelnaam is op to vatten . Voor bet aanzien van de dialectliteratuur
en voor een bewuste beleving van de streektaalcultuur met literaire pretenties waren zij
weliswaar van belang, maar zij hebben in de eerste plaats bijgedragen aan een passend
gebruik van het dialect in verschillende omstandigheden . Op het regionale letterkundige
leven hadden zij tenslotte minder invloed dan bun leiders waarschijnlijk hoopten en ook
wel verondersteld zullen hebben .
Het verhaal over de Groninger tijdschriften van na de oorlog begint weinig opwindend . Toen de grootste moeilijkheden met de papiervoorziening voorbij waren, ging bet
maandblad Groningen weer verschijnen zoals voorheen onder leiding van J . Dijkstra en
J . Rietema . In 1924 waren zij onder de toenmalige hoofdredacteur Geert Teis al in de
redactie opgenomen . Als Geert Teis in 1928 bet maandblad verlaat, zetten zij samen zijn
werk voort . Na 1945 nemen zij dat eenvoudig weer op, maar in 1946 overlijdt Dijkstra,
waarna Rietema zijn redacteurschap aan bet eind van datzelfde jaar neerlegt . Dat luidt de
ondergang van bet bijna dertig jaar oude tijdschrift in . Sien Jensema en Jan Boer proberen
er dan nog wel iets van to redden door bet onder bun beider leiding to blijven uitgeven,
maar dat moesten zij na twee jaargangen toch opgeven .
Met de leiding van Sien Jensema en Jan Boer diende zich echter ook iets nieuws aan . Zij
brachten dat in de naam van bet tijdschrift al tot uitdrukking door bet in de ondertitel
letterhundig tijdschrift to noemen . Zo wilden zij de grondslag die Dijkstra en Rietema
gelegd hadden, bewaren door in bun lijn to trachten bet beste aan Groninger poezie en
proza in bet maandblad op to nemen . Als voorwaarde stelden zij, dat de bijdragen moesten "beantwoorden aan de normen, waaraan men goed literair werk mag toetsen" . Met
zo'n literair tijdschrift kwamen zij weliswaar tegemoet aan de verlangens van een aantal
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jonge streektaalschrijvers, die niet meer tevreden waren met gemakkelijk to behalen
successen in eigen kring, maar de aanhangers van wat de Groninger Beweging heette,
verwijderden zij er onherroepelijk mee van hun blad . In de kring van die beweging werd
het meer gezocht in een getrouw dialectgebruik dan in literaire kwaliteit .
Verschillen van inzicht en opvatting tussen de oudere en de jongere generatie, vooral tussen hen die het in de eerste plaats op een regionalistische beweging hielden, en hen die
veeleer literaire aspiraties koesterden, kwamen al in 1948 tot uitdrukking met de oprichting van een nieuw tijdschrift naast Maandblad Groningen . Dat nieuwe tijdschrift heette
Stad en Lande en wilde een Cultureel en Sociaal-Economisch Maandblad voor Groningen
zijn, waarmee duidelijk afstand genomen werd van het al to eenzij dig letterkundig bevonden Maandblad Groningen . Stad en Lande probeerde de ware opvolger van het vroegere
maandblad Groningen to worden . Het nam ook Dorp en Stad, het mededelingenblad van
de Algemene Vereniging Grunnen op, evenals Groningen het gedaan had .
Toen Stad en Lande al na een jaargang ophield to bestaan, werd Dorp en Stad een zelfstandig tijdschrift, waarmee Groningen er een nogal agressief bewegingstijdschrift, zoiets
als wat wel een `strijdblad' genoemd is, bij gekregen had . Het was de spreekbuis van
K . ter Laan, die er langer dan lien jaar het redacteurschap van in handen hield . De
manier waarop Dorp en Stad met streektaalliteratuur omging, kon geen genade vinden
bij jongere Groninger dialectschrijvers . Hun literaire ambities gingen uit naar een letterkundig tijdschrift, dal hogere eisen stelde dan Dorp en Stad gewoonlijk deed, en waarin
de literatuur haar plaats niet hoefde to delen met folklore en amateuristische beoefening
van streekgeschiedenis . In die zin formuleerde in ieder geval Simon van Wattum zijn
verlangens met betrekking tot een literair tijdschrift, verlangens waaraan Dorp en Stad
niet kon en zeker ook niet wilde voldoen .
In november 1954 zag Van Wattum zijn wensen goeddeels in vervulling gaan . Met Willem
Diemer en Jan Niehoff vormde hij toen de redactie van 't Swieniegeltje, dal wel als ondertitel
Kultureel Tijdschrift voor Groningen droeg, maar loch alle nadruk legde op literatuur in de
streektaal of in het Nederlands en dus ook niet de provinciegrenzen zo strikt in acht nam .
Met de verschijning van het vierde nummer wordt dad zelfs in een nieuwe ondertitel vastgelegd : Kultureel Tijdschrift voor Groningen en andere Nedersahsische Gewesten . Nadat in de
zomer van 1955 in Markelo een Bond van Nedersaksische Schrievers opgericht was onder
de bezielende leiding van Willem Diemer, ingeluid met een voordracht van de dialectoloog Arnold Rakers uit het Duitse Nordhorn `Stried veur de Modersproake', veranderde 't
Swieniegeltje zijn ondertitel nog eens . Toen werd het heel algemeen tot een Nedersahsisch
Tiedschrift. Maar er was natuurlijk wel iets voor nodig om het daartoe to brengen .
De oprichting van 't Swieniegeltje bracht in Groningen nogal wat beroering teweeg, zoals
het ook al gauw in de andere gewesten het een en ander to doen maakte . Toen het nieuwe
tijdschrift bij de drukker klaar lag om to verschijnen, zagen de redacteuren zich opeens
geconfronteerd met een voor hen schokkend persbericht . In dal persbericht werd de
vorming van een nieuwe stichting, De Groninger Warf, bekend gemaakt, een stichting die
de oprichting van een algemeen cultureel tijdschrift voor Groningen wilde bevorderen .
De redacteuren van 't Swieniegeltje moesten door zo'n bericht, op dal ogenblik gelanceerd,
wel bijzonder onaangenaam verrast zijn . Enkele initiatiefnemers van die Warf-plannen
waren nauwkeurig op de hoogte van wat er allemaal met 't Swieniegeltje to gebeuren
stond . Zij waren deel gaan uitmaken van een Raad van Bijstand, toen de oprichting van

328

HANDBOEK NEDERSAKSISCHE TAAL- EN LETTERKUNDE

't Swieniegeltje een feit werd . De actie van De Groninger Warf kon daardoor moeilijk
anders dan als vals spel of boze overval ervaren worden .
Dat werd er niet beter op, toen van die kant bovendien voorgesteld werd 't Swieniegeltje
na een fusie in het nog niet eens bestaande tijdschrift op to doen gaan . Dat tijdschrift, De
Warf, kwam er pas in het voorjaar van 1955, nadat besprekingen over de voorgestelde
fusie in hopeloze verwarring op niets uitgelopen waren . Door allerlei ondoorzichtige
gebeurtenissen waren de onderlinge verhoudingen zodanig vertroebeld, dat er niet alleen
Been schijn van kans meer op enige samenwerking bestond, maar ook in de kring om 't
Swieniegeltje verdeeldheid gezaaid werd . Onheuse beschuldigingen, over en weer in het
publiek geuit, waren er de zeer onaangename gevolgen van .
Een Lang leven was De Warf echter niet beschoren . A1 na een jaargang werd de uitgave
gestaakt . Er was een Groninger Culturele Gemeenschap in de maak . De plannen daarvoor waren weliswaar verre van duidelijk, maar bet stond van tevoren vast, dat bet
subsidiebeleid van de provincie met betrekking tot culturele activiteiten, zeker wat de
geldelijke steun aan culturele tijdschriften betrof, van de voornemens op dat gebied
van de toekomstige gemeenschap afhankelijk zou worden. Daarom meende De Warf er
beter aan to doen zichzelf op to heffen om verder samen to werken met wat in bet kader
van de provinciale plannen nog tot stand zou komen . In bet najaar van 1958 bracht de
inmiddels opgerichte Groninger Culturele Gemeenschap inderdaad een eigen tijdschrift
uit onder de naam Groningen, cultureel maandblad, om zo to zeggen een spiegel van bet
hele culturele, niet enkel letterkundige leven in Groningen .
Heftige negatieve reacties ontlokte de verschijning van 't Swieniegeltje aan de Algemene Vereniging Grunnen, met name aan haar voorzitter en redacteur van Dorp en Stad,
K . ter Laan . Naar de mening van Ter Laan was voor Groningen ieder tijdschrift naast
bet zijne volkomen overbodig . Dorp en Stad gaf aan ieder en alles immers gelegenheid
genoeg om zich in bet belang van de provincie to uiten . Wat er daarnaast nog opgericht
werd, veroordeelde hij als niet to verantwoorden versnippering van krachten . Bovendien
was hij er nou eenmaal de man naar om de leiding zo strak mogelijk in eigen hand to
houden, wat ook in zijn eigen kring wel eens weerstand wekte . De verschijning van 't
Swieniegeltje ergerde hem, maar, zei hij, "dij `t dut, mout `t waiten" .
Helemaal onverteerbaar was voor Ter Laan bet perscommunique dat de redactie van 't
Swieniegeltje tegelijk met bet eerste nummer uitgaf . Daarin stelde zij, dat bet na de opheffing van Maandblad Groningen, onder leiding van Sien Jensema en Jan Boer, maar moeilijk
geworden was voor Groninger schrijvers passende mogelijkheden voor de publicatie
van bun werk to vinden . Het laatste literair-culturele blad van Groningen was naar haar
mening daarmee verdwenen, want Dorp en Stad kon cultureel noch literair genoemd
worden. Ter Laan ging onmiddellijk tot een scherpe tegenaanval over en gaf in Dorp en
Stad lucht aan zijn grote woede . Hij mat de literaire en de andere verdiensten van zijn
blad, waaronder de aan de redactieleden van 't Swieniegeltje volop geboden gelegenheid
tot publicatie, breed uit . Leden van de Raad van Bijstand kregen nog eens to horen, wat
zij allemaal aan Dorp en Stad to danken hadden . Zijn woedende uitval was niet minder
dan een regelrechte oorlogsverklaring aan alien die hoe dan ook bij de uitgave van 't
Swieniegeltje betrokken waren . Hij eiste op hoge toon, dat de uitlating aangaande cultureel
noch literair "rondoet en volledig terognomen" zouden worden, anders wilden zijn blad
en zijn vereniging niets met bet nieuwe tijdschrift to maken hebben . Van de kant van
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't Swieniegeltje kwam er wel zoiets als een verontschuldiging, waar Ter Laan genoegen
mee leek to nemen, maar er bleef toch zoveel zeer zitten, dat er van een oprechte samenwerking Been sprake meer zijn kon . En toen 't Swieniegeltje zich langzamerhand nog
maar weinig aantrok van de grens van de provincie Groningen, zelfs over de landsgrens
probeerde been to reiken, kon dat bij de Groninger Beweging van Ter Laan helemaal niet
op enige instemming rekenen . Het waren trouwens niet alleen aanhangers van Ter Laans
Groninger regionalisme, die daar moeite mee hadden, ook anderen in Groningen zowel
als elders ging dat toch wat to ver.
Maar zoals gezegd, bet verhaal van de Groninger tijdschriften hoort ondergebracht to
worden in de geschiedenis van de Groninger letterkunde . In zo'n letterkundige geschiedenis kan pas alles en iedereen met naam en toenaam op de juiste plaats gezet worden
om zo voor bet literaire leven van Groningen zijn ware betekenis to krijgen . Toch moge
uit bet voorgaande duidelijk geworden zijn, dat wat er zich zoal daar in bet noorden met
alle geharrewar rondom culturele of literaire tijdschriften afspeelde, meer met de voortgang van de dialectliteratuur van Oost-Nederland en bet aangrenzende Nederduitsland
to maken heeft, dan op bet eerste gezicht waarschijnlijk to verwachten is . Er hebben zich
in Groningen ontwikkelingen voorgedaan en tegenstellingen geopenbaard, die later in
andere streken evengoed en als van Binds herkenbaar aan de dag traden . De belangrijkste zijn in beknopte vorm besproken : bet streven naar bevrijding van de dialectliteratuur uit de beklemming van onvruchtbaar provincialisme ; bet aanleggen van algemeen
gehanteerde literaire maatstaven bij de beoordeling van streektaalliteratuur ; bet zoeken
naar letterkundige gemeenschappen over de begrenzing van streek en taal been ; en dan
daartegenover de vaak hardnekkige weerstand die door dat alles opgeroepen werd .

Het is bier nu de plaats om in dit verband in to gaan op een alleszins merkwaardige
publicatie, waarin een reeks van nergens meer to achterhalen feitelijkheden, ook vertrouwelijke en zeer persoonlijke zaken, samenhangend met bovenstaande vluchtige schets
van de naoorlogse Groninger tijdschriften, openbaar gemaakt zijn . Het gaat daarbij om
bet boek Eendracht & Twist . Uit het archief van het letterhundig tijdschrift 't Swieniegeltje
(1954-'S9), verzameld en toegelicht door Willem Diemer . De naam van Willem Diemer
is al gevallen, toen de oprichting van `t Swieniegeltje ter sprake kwam . Diemer kan daar
blijkens Band 1, blz . 193 van zijn boek wel anders over denken, hij was een van de
oprichters van dat tijdschrift . De plannen voor dat nieuwe blad mogen dan van Simon
van Wattum afkomstig zijn, die er ook al de naam voor bedacht had, bij de uitvoering
van die plannen, bij allerlei organisatorisch werk en bij de samenstelling van bet eerste
nummer waren Willem Diemer, hij in de eerste plaats, en Jan Niehoff zo nauw betrokken, dat zij niet anders dan als oprichters van 't Swieniegeltje aangemerkt kunnen worden .
Zij vormden met Van Wattum, als eindredacteur, trouwens al in bet vroegste stadium
de redactie van bet op to richten tijdschrift . Dat is voor Eendracht & Twist nu verder van
ondergeschikt belang, al geven zijn opmerkingen waarnaar hiervoor verwezen werd, een
verhelderende kijk op zowel de persoon als dit boek van Diemer . Hij waant zichzelf de
enige kenner van alle desbetreffende feiten, die dan ook alleen maar door hem in bun
historische samenhang juist to interpreteren zouden zijn .
Aan de opening van zijn `Swieniegeltje'-archief, want daar komt wat hij zijn `Swieniegeltje'-studie noemt, tenslotte op neer, laat Diemer in het eerste deel van Eendracht
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& Twist een Verantwoording en een Inleiding van een 170 bladzijden voorafgaan . Die
omvangrijke inleiding is een `kroniek' van 10 jaar `wording van een regionalist', waarmee
Diemer zich de gelegenheid schept van zijn invloed, die hij van beslissende betekenis
acht, op ontstaan en voortbestaan over de periode van 1944-1954 van 't Swieniegeltje
to getuigen . Hij is natuurlijk zelf de regionalist van wie de `wording' in de loop van de
aangegeven jaren beschreven en gedocumenteerd wordt . De manier waarop hij dat doet,
mag dan niet altijd even aangenaam zijn, Diemer is helaas moeilijk vrij to pleiten van
storende zelfoverschatting, wat hij evenwel overigens in die `kroniek' aan de orde stelt,
is alleszins van wezenlijke waarde voor een goed begrip van de ontwikkelingen binnen
de Oostnederlandse regionale cultuur in de eerste naoorlogse jaren .
Die ontwikkelingen zijn in de eerste plaats van belang voor de kijk van nu op wat er toen
in de groep van 't Swieniegeltje en haar aanhang allemaal omging . Diemer meent, dat bet
noodzakelijk is daarvoor bet gehele veld van de Oostnederlandse cultuurbewegingen
van Twente uit to kunnen overzien . Hij woonde en werkte sedert bet najaar van 1948 in
Enschede, waar de zin voor bet regionalisme, die hij weliswaar van huffs om zo to zeggen
meegekregen had, pas echt in hem ontwaakte . Door zijn vele activiteiten op cultureel en
literair gebied mast zijn baan als leraar Nederlands aan bet Enschedees Lyceum, zoals
zijn medewerking aan kranten, tijdschriften en de regionale omroep in Groningen, zijn
onverdroten ijveren voor de oprichting van een regionale omroep voor Overijssel, bet
leggen en onderhouden van contacten met gelijkgestemden in de Nederlands-Duitse
grensstreken, door dat alles werd Diemer meer en meer in de richting van een over de
provinciegrenzen en over onze staatsgrens heenreikend regionalisme gedreven . Hij zag
in 't Swieniegeltje daardoor ook al meteen een meer dan strikt Gronings letterkundig
tijdschrift . Het had maar een paar afleveringen nodig om zijn interregionale bedoelingen
onverhuld to doen blijken .
Maar er was niet alleen die Twentse bron van haast onstuitbare activiteiten, die Willem
Diemer heette, waardoor Oostnederlands regionalisme zich uit benauwend provincialisme probeerde to bevrijden . Het had heel wat to doen gemaakt om aan de Groninger
Universiteit zoiets als een Oostnederlandse leerstoel to krijgen, die in 1953 dan door K .
Heeroma als eerste hoogleraar in de Nedersaksische Taal- en Letterkunde bezet werd .
Voor de inrichting van zo'n leerstoel had met name K . ter Laan zich bijzonder druk
gemaakt, maar bet zou meer in overeenstemming met zijn verlangens, zeker met zijn
opvattingen geweest zijn, als bet een professoraat voor Groninger Taal- en Letterkunde
geworden was . Ook hij begreep echter tenslotte wel, dat de minister voor zo'n provincialistisch instituut niet gewonnen kon worden . Het zou van interregionale samenwerking in Oost-Nederland moeten komen om in ieder geval iets to kunnen bereiken in
Den Haag . In dat stadium van zijn strijd voor de gewenste studierichting in Groningen
kreeg hij publicistische steun van Willem Diemer . Een Nedersaksische leerstoel was
voor diens regionalistische ideeen heel wat passender dan voor wat Ter Laan zich ervan
voorstelde .
Interregionale betrekkingen met geheel Oost-Nederland en met de aangrenzende Duitse
gebieden waren voor Heeroma noodzakelijke fundamenten waarop bet gebouw van de
nieuwe studierichting opgetrokken moest worden . In het voorjaar van 1955 organi-
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seerde hij met zijn Instituut het eerste Nedersaksische Symposion, dat gehouden werd
op het conferentieoord Vosbergen van de Rijksuniversiteit . Daar namen zijn collega's uit
Gottingen, Hamburg, Kiel en Munster met hun studenten aan deel . De bedoeling van dit
symposion was belangstellenden een indruk to geven van de mogelijkheden die er aan
de Duitse en Nederlandse universiteiten waren voor de bestudering van Nederduitse en
Oostnederlandse dialecten . Maar daarnaast wilde Heeroma taalleven en streektaalliteratuur aan beide kanten van de grens in onderling verband aan de orde stellen en met elkaar
vergelijken . Dialectologen en schrijvers uit de verschillende streken werden samengebracht ter voorbereiding van liefst eensluidende spellingafspraken om een meer actieve
taalcultuur door uitwisseling van literaire werken to bevorderen . Gewestelijke grenzen
en de landsgrens beinvloeden bij mondeling dialectgebruik de verstaanbaarheid over en
weer niet al to ongunstig . Met de leesbaarheid van in de streektaal geschreven teksten is
door de eraan ten grondslag liggende zo verschillende manier van spellen meestal maar
weinig gedaan . Dat maakt de toch al beperkte reikwijdte van de dialectliteratuur onnodig
kleiner, waardoor de publicatiemogelijkheden haast minimaal worden .
Op Vosbergen lukte het de streektaalschrijvers op grond van de door de dialectologen
ter tafel gebrachte gegevens over de verschillende Nedersaksische klanksystemen een
min of meer bevredigende Nedersaksische eenheidsspelling to ontwerpen . Later, bekend
geworden onder de naam Vosbergen-spelling, bracht zij voor- en tegenstanders in bet
geweer, zodat er van de goede intenties van dat ontwerp niets overbleef . De schrijvers
waren er eenvoudig nog niet aan toe de beoogde eenheid op bet punt van de altijd en
overal toch al zo gevoelig liggende zaak van de spelling to aanvaarden en door to voeren .
De ontwikkelingen tot op de dag van vandaag laten inderdaad zien, dat uniformering van
dialectspellingen de uitkomst van een groeiproces is, van inzicht in de problematiek, van
toepassing in de praktijk, vooral van de wil tot bet bereiken van die eenheid .
Nu moet achteraf wel erkend worden, dat op Vosbergen de verwachtingen ook heel hoog
gespannen waren . Een interregionale eenheidsspelling, zoals daar toen nagestreefd werd,
moest bruikbaar zijn in bet hele Nedersaksische dialectgebied, zowel in bet Nederlandse
als bet Duitse . Om zo'n eenheid tot stand to brengen moesten niet alleen de traditioneel geworden spellingen van streek tot streek herzien worden, de verschillen tussen
de officiele spelling van bet Nederlands en die van bet Hoogduits stonden de gezochte
eenvormigheid evenzeer in de weg. De staatsgrens mag dan Been echte of al to storende
taalgrens voor de Nedersaksische dialecten zijn, de streektaalspellingen aan weerszijden
van de grens zijn zich meer en meer van elkaar gaan onderscheiden door klanktekens
en spellingregels van bet Nederlands aan deze en van bet Hoogduits aan gene zijde over
to nemen . Het was klaarblijkelijk to hoog gegrepen, toen op Vosbergen in een keer elk
verschil opgeheven moest worden . Heel langzaam is het daarna pas gelukt veel dichter bij
huffs en als bet ware onder ons, in Twente, in Salland, in Drenthe, regels voor een eigen
uniforme spelling vast to stellen, die nog wel van streek tot streek verschillend toch stappen op weg naar een interregionale eenheidsspelling kunnen worden . Voor zo'n stap over
de grens naar de verwante Nederduitse dialecten lijkt bet nu als toen altijd nog to vroeg
to zijn . Een gemeenschappelijke spelling van de dialecten die voor de Nederlandse en de
Nederduitse streektaalschrijvers bruikbaar en voor bun lezende publiek aanvaardbaar is,
daar zal voorlopig niets van komen, naar bet zich aan laat zien .
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Het symposion van Vosbergen, dat voor het eerst een zo groot aantal belangstellenden en
direct betrokkenen bij elkaar bracht om zich to verdiepen in bet mondeling en schriftelijk gebruik van de Oostnederlandse en Nederduitse grensdialecten, werd voorafgegaan
door een gedenkwaardige bijeenkomst van een goed jaar eerder . Aan bet eind van 1953
nodigde Willem Diemer op voorstel van Jan Naarding streektaalschrijvers en dialectonderzoekers uit om op de havezate Het Everlo, gelegen tussen Oldenzaal en Denekamp,
samen to praten over elkaars werkzaamheden en interesses . Diemer slaagde erin op een
heel korte termijn een ontmoeting van Nederlanders en Duitsers die wel iets in zo'n
bespreking zagen, to organiseren . Voor bet jaar om was, kwamen de genodigden bijeen
op Het Everlo, waar Arnold Rakers indruk maakte en verwarring stichtte met een betoog,
zijn `Everlo-proat', over de betekenis van de streektaal en bet streektaalonderzoek . Hij
nam bet daarin op voor de eenvoudige dialectspreker en zette zich of tegen de geleerden,
de taalgeleerden met name .
Het verwarrende van de toespraak van Rakers was eigenlijk niet gelegen in zijn onverwacht scherpe stellingname tegen de, naar zijn mening, alle geest dodende uitwerking
van de wetenschap op bet taalleven van de dialectgemeenschappen . Veeleer lukte bet
hem toehoorders to schokken, wat ongetwij feld zijn bedoeling was, met een indringende
analyse van de wezenlijke waarden van de dialecten voor een niet meer op to houden
regionalisme, dat hij daarmee aankondigde . Een en ander was voor de aanwezigen wel
zo nieuw, dat er in de op zijn toespraak volgende discussie verzet rees tegen Rakers'
schets van zo'n regionalisme gesterkt door de kracht van levende dialectgemeenschappen . Dat verzet berustte eerder op misverstanden dan op goed gefundeerde kritiek .
Want met `Everlo' kwam inderdaad een Nedersaksische interregionalistische beweging
op gang geinspireerd door ideeen die Rakers daar toen ontvouwde . 't Swieniegeltje ging
de weg op van een Gronings naar een Nedersaksisch letterkundig tijdschrift, dat interregionaal in de ruimste zin, dus ook over de staatsgrens been wilde werken . Er werd
een overkoepelend verbond van Nedersaksische schrieverskringen opgericht . Heeroma's
symposion op Vosbergen was een uitgebreide voortzetting van wat op Het Everlo toch nog
met enige voorzichtigheid geprobeerd werd . De Vosbergen-spelling was ontworpen om
Nedersaksische dialectschrijvers en -lezers onder een gemeenschappelijke schrijfwijze bij
elkaar to brengen, waar Rakers ook al op aangedrongen had . Samenvattend moet gezegd
worden, dat er op Het Everlo door de voordracht van Rakers en door de uitwisseling van
ideeen genoeg to doen gemaakt werd om de grondslag to leggen voor een Nedersaksisch
regionalisme in de komende jaren.
Als nu Willem Diemer in Eendracht Fy Twist stelt, dat een toelichtende studie over
't Swieniegeltje van Twente uit bekeken opgezet moest worden, omdat bet van bet begin
of ook een cultureel interregionaal Oostnederlands-Nederduits, zeg Nedersaksisch tijdschrift wilde zijn, dan overschat hij daarmee zijn eigen betekenis in dit hele verband . Zijn
stuwende kracht achter verschillende activiteiten op regionaal en regionalistisch gebied,
bet belang van de initiatieven die daartoe ook al door hem genomen werden, moeten ten
voile erkend blijven, maar dat alles ging niet alleen van Twente en van Diemer uit . Elders
en door anderen werden evengoed zulke activiteiten ontplooid en initiatieven genomen .
Zijn eigen door hemzelf beschreven `wording' tot regionalist kreeg trouwens van Arnold
Rakers uit Nordhorn de beslissende meest kenmerkende toets .
In Eendracht & Twist heeft Diemer mooie kansen er een gedegen studie van 't Swieniegeltje
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en Nedersaksisch regionalisme van to maken onbenut gelaten . De verklarende teksten bij
brieven en andere documenten zijn zo summier, dat de op zichzelf toch al hinderlijke aandacht voor zijn eigen persoon er haast iedere waarde van informatieve commentaren aan
ontneemt . Dat wreekt zich vooral bij de bespreking van bet ontstaan van 't Swieniegeltje
en de verdere lotgevallen van bet tijdschrift . De vrijmoedigheid waarmee brieven, ook die
van anderen, met een wel zeer persoonlijke inhoud dan gepubliceerd worden, is op het
onsmakelijke af. Het inleidende verhaal over de tijd voorafgaande aan de oprichting van
't Swieniegeltje heeft daar minder onder geleden . Daarin beschrijft Diemer nu eenmaal,
hoe hij tot zijn regionalistische opvattingen kwam en hoe die in hem groeiden . Dat kon
alleen maar bet persoonlijk gekleurde verslag van eigen doen en laten worden . Maar als
hij dat dan neerschrijft met zoveel nadruk op zijn grote verdiensten voor regionale zaken
en voor andere die daar niets mee van doen hebben, terwijl werk van medestanders uit
brieven moet blijken, of in korte, vaak onvolledige tekstjes weggestopt is, wordt bet er
ook met dat verhaal niet beter op . Jammer .
Van een gemiste kans met meer dan exemplarische betekenis is sprake in bet geval van
Rakers' voordracht op Het Everlo . Die toespraak is toen niet gepubliceerd . Ook later is
bet daar niet van gekomen, terwijl Diemer en Rakers er beiden een grote waarde aan
toekenden . Wel heeft Diemer over de bijeenkomst op Het Everlo in De Mars, 1954, en
in Dorp en Stad, 1954, bericht en de rede van Rakers in hoofdlijnen samengevat . Maar
voor Eendracht & Twist heeft hij bet niet nodig gevonden zo'n samenvatting to herhalen,
laat staan de gelegenheid aan to grijpen de toespraak van Rakers of to drukken .
A1 met al kan niet anders geconcludeerd worden, dan dat Eendracht & Twist een opzienbarend boek is, maar bet is niet de belangrijke studie over 't Swieniegeltje geworden die bet
had kunnen zijn . Opzienbarend is bet door de onbeheerste omgang met particuliere correspondentie en door bet gemis aan afstandelijkheid als de persoon van de schrijver zelf
in bet geding is, wat blijkbaar doorlopend bet geval moest zijn . Dat bet om die redenen
niet een geruchtmakend boek werd, ligt niet aan de inhoud noch aan de schrijver ervan .
Het letterkundige klimaat waarin de Nedersaksische literatuur had moeten gedijen om tot
bloei to komen, dat was immers bet ideaal van 't Swieniegeltje, is volkomen teloorgegaan,
zo bet ooit al bestaan mocht hebben . Als zoiets wel, of nog wel bestaan had, dan was de
kans op een literaire rel niet gering geweesL Het had een verdienste van Eenheid & Twist
moeten worden, dat er pennen door in beweging gezet werden om op essayistische wijze
een literaire strijd aan to gaan over bet beheer en gebruik van letterkundige archieven,
over literaire programma's van regionale tijdschriften, over regionale literaire kritiek, over
bet essay in de dialectliteratuur, over sociaal-culturele achtergronden van mondeling en
schriftelijk streektaalgebruik en zoveel meer . Diemer haalt dat niet allemaal omstandig
overhoop, maar roert bet op de een of andere wijze toch aan . Hij vraagt dan als bet ware
om een weerwoord, dat helaas niet gesproken werd . De Nedersaksische letterkunde
heeft hem jammerlijk alleen gelaten met wat hij nu toch eindelijk eens moest zeggen .
Schrijnender had zij bet ontbreken van haar reele bestaansmogelijkheden moeilijk kunnen aantonen .
Overigens komt Willem Diemer als letterkundige met zijn in bet Gronings geschreven
werk natuurlijk aan de Groninger streektaalliteratuur toe . De bepaling van zijn plaats
daarin blijft aan een Groninger literatuurgeschiedenis voorbehouden, die evenmin om
een beoordeling van Eendracht fy Twist been zal kunnen, als bet boek bier vanwege
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zijn cultureel-literaire aspecten voorbij to zien was . 't Swieniegeltje ligt de Groninger
literatuur trouwens zo na, dat er bet literaire leven door de verschijning van Eendracht
& Twist danig door in beroering moest zijn gebracht . Waar daar zo weinig van to merken geweest is, heeft zij kostelijke mogelijkheden om zichzelf in voile wasdom of op
weg erheen to manifesteren ongebruikt gelaten en Willem Diemer tekort gedaan . Een
Groninger letterkundige geschiedenis heeft dat tegenover haar onderwerp toch eens nog
to verantwoorden . Want bet zij maar meteen voor alle duidelijkheid toegegeven, ook bier
weer worth de betekenis van Willem Diemer voor de Nedersaksische letterkunde toch
wat al to eenzijdig beschreven . Daar heeft hij bet, om zo to zeggen, zelf wel naar gemaakt :
ter bevrediging van zijn zucht om to organiseren en project na project op to zetten raakte
hij de aansluiting met zijn Groninger literaire achtergrond meer en meer kwijt . Het is nu
de taak van de Groninger literatuurgeschiedenis dit goed to maken en bet aldus verloren
gegane verband to herstellen . Voor deze algemene inleiding waren zijn regionalistische en
vooral zijn interegionalistische met zoveel enthousiasme bedreven actviteiten allereerst
van belang . Vandaar de moelijk to ontkennen eenzijdige benadering van wat Diemer voor
de Nedersaksische letterkunde to betekenen gehad heeft .
Toen 't Swieniegeltje door financiele moeilijkheden gedwongen werd aan bet eind van de
vijfde jaargang van verdere uitgave of to zien, was er van een interregionale letterkundige
beweging niet veel meer over. Provincies en afzonderlijke streken trokken zich liever
weer op zichzelf terug om bet culturele leven intern to organiseren, dan zich aan bet
experiment van interregionale samenwerking met als uitkomst een culturele integratie to
wagen . De dialectliteratuur, die zich, naar bet even leek, van een to benauwend provincialisme wilde ontdoen, kon daarvoor onmisbare krachten tenslotte toch niet opbrengen . De
streektaalschrijvers schaarden zich weer om bet tijdschrift uit eigen streek of provincie,
waar zij zich, meer onder elkaar, beter thuis voelden . Van hun interregionale organisatie,
die nooit zo hecht geweest was, bleven eveneens alleen maar provinciale of regionale
schrieverskringen en dialectkringen over . De dialectliteratuur en bet regionale literaire
leven waren daarmee in de vertrouwde, de meest eigen omgeving terug . Het ging er in
ieder geval rustiger toe dan in de opwindende dagen van de hooggestemde letterkundige
idealen die de streektaalliteratuur uit bet haar verlammende provincialistische isolement
moesten halen . Was er toen voorbarig toch to hoog gegrepen?
Er wordt wel beweerd, dat de dialectliteratuur niet op haar literaire waarden of literaire
schoonheid gewogen moet worden, bet zou dan in de eerste plaats om haar sociale betekenis gaan . Een waarachtig dichter, en die komt onder dialectschrijvers net zo goed voor,
zal bet met die bewering moeilijk genoeg hebben . Bovendien hoeven sociale betekenis
en literaire waarde van een letterkundig werkstuk elkaar toch niet noodzakelijkerwijs in
de weg to staan . Er zijn in de dialectliteratuur sprekende voorbeelden van to vinden, die
aantonen, dat zoiets inderdaad niet bet geval hoeft to zijn .
Heel typerend in dit verband zijn de `leedties' van Johanna van Buren, dichteres uit
Hellendoorn, altijd nog geliefd bij een zo groot publiek . Haar gedichten zijn op grond van
bun sociale betekenis pas naar bun werkelijke waarde to schatten . Die betekenis kreeg
een bijzondere nadruk, doordat de `leedties' jarenlang wekelijks in een regionale kraut
werden afgedrukt . Zo konden zij, steunend op de behandelde, herkenbare ondenverpen,
in een grote kring van lezers uit de eigen omgeving bun sociale functie vervullen . De
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letterkundige waarde van haar gedichten bleef daar meestal ver bij achter . Zo'n dichterschap als dat van Johanna van Buren zou jammerlijk miskend zijn, als de beoordeling
van haar werk alleen van algemeen aanvaarde literaire maatstaven afhing . Maar het zou
al evenzeer op een miskenning van dat dichterschap uitlopen door bet voor niet meer
dan een sociaal interessant verschijnsel to houden . Daarvoor zijn er onder het grote aantal
`leedties' to veel `gedichten', wat er voor haar toegewijde lezers helemaal niet toe deed .
Voor Johanna van Buren en voor haar publiek, opmerkelijk genoeg al net zo min, sloten
kwaliteit en sociale functie van haar werk elkaar geenszins uit .
Door de nadruk eenzijdig to verleggen naar de sociale betekenis van de dialectliteratuur
komt haar bestaansmogelijkheid, zelfs haar bestaansrecht onmiddellijk in bet geding .
Het kan haar immers niet genoeg zijn literaire kwaliteiten alleen maar voor uitzonderlijke meevallertjes to mogen houden . Geen enkele literatuur, hoe ook georienteerd, kan
zich daarmee tevreden stellen, want dat zou een eind aan alle literatuur maken . Toch
is de streektaalliteratuur er maar zelden aan toegekomen letterkundige standpunten to
formuleren om zich ernaar to richten . Schrijvend actieve leden van schrievers- of dialectkringen zijn er ook lang niet altijd op gesteld, dat hun werken aan literaire standpunten
getoetst worden, zoals de bladen van zulke kringen vaak geen letterkundige tijdschriften
willen zijn . De sociale betekenis van wat in de streektaal geschreven of met bet dialect
gedaan wordt, is dan belangrijker dan de literaire waarde . Het gaat in die gevallen om
bet behoud van bet dialect en bet dialectgebruik ter versterking van de regionale cultuur,
om een taalbeweging waaraan de streektaalliteratuur wel ondergeschikt zijn moet . De
verbijzondering van taal door literair taalgebruik is al gauw strijdig met wat zo'n beweging voorstaat . Een zekere afkeer van de als hooghartig ervaren exclusiviteit van harde
literaire standpunten is een dergelijke beweging dan ook niet vreemd .
Tegenover de welbewust gekozen kleinschaligheid naar taal, vorm en inhoud van de
als vanouds op zichzelf betrokken streektaalliteratuur plaatsten zich in de loop van de
vorige eeuw verschillende dialectschrijvers met bun werk in de trends van de Nederlandstalige letterkunde . Heel ver in deze ontwikkeling naar de moderniteit waagde de
Groninger dichter Simon van Wattum zich . In zijn gedichten maakte hij bet dialect zelf
met klank en woord graag tot onderwerp van bespiegeling en dichterlijke overweging
om zo eigentijdse problemen aan de orde to stellen, niet om ze tot een oplossing to
brengen . Daarvoor is literatuur er kennelijk nu eenmaal niet . Het ligt natuurlijk voor
de hand, dat de zo vertrouwde tradities van de overgeleverde dialectliteratuur met dat
eigenzinnige schrijverschap - als prozaschrijver sloeg Van Wattum net zulke van grote
literaturen afgekeken wegen in - maar moeilijk iets wisten aan to vangen . Zijn stukken
in de kraut, verhalen en berichten, kregen al gauw de spotlust, bet sarcasme, cynisme
zelfs, van de hedendaagse column mee . Zij deden vaak denken aan de anekdotische verslagen van alledaagse persoonlijke belevenissen, aan de familie- en dorpsgeschiedenissen
en aan de voordrachten op bruiloften en partijen, waar veel dialectschrijvers met taaie
volharding aan vasthielden . Maar uit de ironische toonzetting, die Van Wattum in zijn
verhalen toepaste, bleek al gauw bet met vernieuwde vormen van dialectliteratuur van
doen to hebben, zoals bij hem ook de grens tussen journalistiek en literatuur nauwelijks
bestaan bleef . Voor zijn gedichten, net als voor zijn stukken in kraut en tijdschrift, was hij
onvoorwaardelijk zijn dialect toegedaan, wat de spanning tussen traditie en vernieuwing
van bet literaire spel nog eens verhoogde .
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Nu moet bet langzamerhand wel de indruk wekken, dat er van een letterkundig interregionalisme als uit de jaren vijftig van de vorige eeuw maar weinig is terecht gekomen .
Er valt ook niet aan to ontkomen de naoorlogse dialectliteratuur to beoordelen naar de
mate waarin zij weet to beantwoorden aan wat toen in gang gezet leek to worden . Net
zo onontkoombaar is bet evenwel to bedenken, dat een strikt letterkundige opvatting
van bet regionalisme al heel snel los gelaten werd om bet terwille van de interregionale
samenwerking in meer algemeen culturele tin opnieuw to omschrijven . Het interregionalisme, dat in die dagen geformuleerd werd, was geen eigenlijke letterkundige beweging,
maar een taalbeweging, die steunde op de hechte, historische verwantschap van de Oostnederlandse met de Nederduitse dialecten en op gemeenschappelijke culturele belangen
bij verzet tegen een overheersende invloed van bet Nederlands en bet Hoogduits .
De inspirator, meer nog de ideoloog van die beweging was Arnold Rakers, die met zijn
`Everlo-proatien' de nodige beroering wekte . Hij had zich echter al veel vroeger verdiept
in de taalverwantschap tussen Oostnederlandse en Nederduitse dialecten, evenals in
Nederlands-Duitse betrekkingen op taalkundig en historisch gebied . Zijn opleiding tot
dialectgeograaf aan de universiteit van Marburg zette hem haast vanzelfsprekend op
dat spoor . In 1939 publiceerde hij een uitvoerige studie in de Westfdlische Forschungen
onder de veelzeggende titel `Auf dem westfalischen Mundartwege nach Holland durch
die Grafschaft Bentheim' . Deze studie vat de belangrijkste uitkomsten samen van zijn
onderzoek voor bet proefschrift waarop hij in 1932 to Marburg gepromoveerd was, maar
dat pas in 1944 in druk verscheen : Die Mundarten der alten Grafschaft Bentheim and ihrer
reichsdeutschen and niederlandischen Umgebung. Even veelzeggend voor de verhouding van
Rakers tot Nederland voor en meteen na de oorlog als deze beide hoogst belangwekkende
publicaties was zijn optreden als lector voor de Nederlandse taal en letterkunde aan de
universiteit van Munster, welke functie hij van 1948 tot 1954 vervulde .
In wetenschappelijk opzicht is bet werk van Rakers voor de taalkunde van bijzonder
belang geweest, in de eerste plaats, zoals werd aangeduid, voor de dialectgeografie en de
taalgeschiedenis van Oost-Nederland en de aangrenzende Nederduitse gebieden . Het ligt
dan ook voor de hand, dat onder zijn invloed de regionalistische beweging van de jaren
vijftig een interregionalistische taalbeweging werd . Maar hij wilde met zo'n beweging
bet taalbestaan van de dialectsprekers versterken, bun taalleven stimuleren, waarvoor
literair gebruik van de streektaal net zo belangrijk was als de verzorging van de dagelijkse
mondelinge omgang ermee . De dialectliteratuur maakte zo vanzelfsprekend deel uit van
Rakers' regionalistische opvattingen, dat bet helemaal niet nodig was daar nog eens in
bet bijzonder op to wijzen . Zijn bewegingsideeen omvatten taal en literatuur als bet ware
in onlosmakelijk verband .
Wat uit die ideeen voortkwam towel op bet gebied van de taal als op dat van de letterkunde ebde sneller weg, dan bet zich na alle beroering van een geestdriftig begin had
laten aanzien . Wel zo snel, dat de vraag kon opkomen, of de beweging die er een gevolg
van was, dan ook werkelijk op niets uit moest lopen . Dat is niet, zeker niet bet geval .
Het regionale cultuurbesef is er na die jaren niet minder op geworden . De belangstelling
voor de dialecten en de waardering voor bet dialectgebruik in woord en geschrift is er wel
degelijk gunstig door beinvloed en op vooruit gegaan . Instituten als bet Staring Instituut
in Doetinchem, de IJsselakademie in Kampen, bet Van Deinse Instituut in Enschede,
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de Stellingwarver Schrieversronte en het Bureau Groninger Taal en Cultuur vinden alle
waardering voor hun wetenschapsbeoefening met betrekking tot het regionale culturele
leven, en veel belangeloze medewerking in eigen omgeving . Stichtingen en verenigingen die aandacht vragen voor taal-en cultuurleven, hebben elkaar weten to vinden in
een samenwerkingsverband, het SONT, een federatie van Streektaalorganisaties in het
Nedersaksisch Taalgebied .
Enige tijd na de opheffing van 't Swieniegeltje kwam er in het najaar van 1965 nog eens
een cultureel tijdschrift uit, Weerwoord, onder redactie van Hendrik Entjes en Simon van
Wattum, dat een regionale `schriftenriege' voor bet hele Nedersaksische gebied worden
zou . Daarover was ook weer met Arnold Rakers uitvoerig overleg gepleegd, maar Rakers
overleed, voordat de eerste aflevering gereed was . Bij de verschijning van de tweede aflevering was Stephan Selhorst, voorzitter van de Kulturkreis Schlof~ Raesfeld, die meewerkte aan culturele uitwisselingen met de Gelderse Achterhoek, tot de redactie toegetreden .
Weenvoord kon bet niet langer dan een jaargang volhouden, maar er was toch opnieuw
aandacht mee gevestigd op de mogelijkheden van interregionale samenwerking .
Simon van Wattum reageerde op Weer-woord met een opmerkelijk satirisch blad, Twijspaalh,
Moandhraant veur Grunnen, onder eigen redactie en die van de verzonnen dichteres
Hadewich Klooster . Die maandkrant bestond eveneens maar een jaar en heeft niet de
aandacht gekregen die zij als uitzonderlijke verschijning in de dialectliteratuur verdiende .
Bijtende spot, satire als literair genre, zoals Van Wattum toen bedreef, was in de streektaalliteratuur eigenlijk onbekend .
Zo'n lien jaar later, in 1975, namen bet Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit
Groningen en de Regionale Omroep Noord en Oost een geheel ander belangrijk initiatief .
De Regionale Omroep verzorgde een literair-kritisch radioprogramma, Boekenbus, toen
onder leiding van de Friese dichteres Tiny Mulder . Met haar vaste medewerkers vormde
zij de redactie van een tijdschrift onder dezelfde naam, Boehenbus, waarin recensies
en beschouwingen betreffende de literatuur van Noord- en Oost-Nederland afgedrukt
werden. Zo'n literair-kritisch tijdschrift was al even nieuw voor de dialectliteratuur als
Van Wattums Twijspaalh . Kritiek en essay waren haar niet minder vreemd dan satire .
Bovendien orienteerden bet radioprogramma en bet tijdschrift Boehenbus zich interregionaal . Zij schonken ook aandacht aan Nederlandstalige letterkunde, waardoor de
dialectliteratuur vanzelfsprekend in een ruimer verband geplaatst kon worden . Toen
in bet najaar van 1977 bet radioprogramma kwam to vervallen, moest bet tijdschrift
eveneens verdwijnen, helaas .
Dit drietal tijdschriften is alleen maar bij wijze van voorbeeld genoemd . Er zou iets uit
kunnen blijken van de doorwerking van ideeen in de jaren die volgden op de neergang van een nogal stormachtig begonnen regionalistische beweging op cultureel-literair
gebied in de jaren vijftig . Daar waren ook wel andere en meer voorbeelden van to geven
geweest, maar die passen beter in de afzonderlijke overzichten van wat er zich in de
dialectliteratuur van een provincie of streek na 1945 afgespeeld heeft . Zo moet ook de
betekenis van de schrijvers die bier met naam en toenaam vermeld zijn, voor de streektaalliteratuur in bet algemeen begrepen worden . Verbijzondering van een en ander blijft
opnieuw aan de overzichten geordend naar streek en provincie overgelaten .
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Het grog er flu om, in deze inleiding met enkele grove lijnen to schetsen, hoe de dialectliteratuur van een genoegelijk onderonsje dacht uit to lopen op een zichzelf ernstig
nemende streektaalletterkunde in bovengewestelijk verband . Van zo'n bovengewestelijk
verband, waar kort na 1945 en ook later nog wel met zoveel inzet naar gestreefd werd,
is tenslotte to weinig tot stand gebracht, to weinig vooral om dialectliteratuur zonder
enig voorbehoud in Nedersaksisch perspectief to zien . Nedersaksische letterkunde moet
daarom vooreerst nog als verzamelnaam voor de Oostnederlandse en Nederduitse gewestelijke literaturen opgevat worden, literaturen, die hoe dan ook altijd nog het liefst eigen
wegen gaan. Het ontbreken van nauwere banden tussen de gewestelijke literaturen kan
niet anders dan als een gevoelig gemis ervaren worden . In het bijzonder valt het to
betreuren, dat het niet gelukt is de staatsgrens met Duitsland to overbruggen ten behoeve
van een wederzijdse literaire beinvloeding en samenwerking . De langere traditie van de
Nederduitse lettterkunde zou voor de Oostnederlandse dialectliteruur van groot belang
kunnen zijn . De staatsgrens mag zich dan meer en meer tot taalgrens ontwikkelen, de
dialecten en streektalen kunnen misschien de uitgroei ervan tot cultuurgrens nog verhinderen, wat toch zeer to wensen is .
Nedersaksische letterkunde onderweg op een lange en moeizame weg

7 .2
De literatuur van Groningen
Fohho Veldman en Hanny Diemer

Inleiding
Elke dialectliteratuur is per definitie tweeslachtig van aard . Dit ligt in het basisgegeven
opgesloten : in bet woord dialectliteratuur zit al een tegenstelling tussen de twee elementen van de term : enerzijds bet dialect, een minderheidstaal en anderzijds de literatuur,
die er min of meer naar streeft universele waarden to vertegenwoordigen . Iedereen die
in bet Gronings schrijft kan ook Nederlands schrijven . Wanneer een schrijver van bet
dialect gebruik maakt, doet hij dat omdat bet dialect iets aan de literatuur heeft toe to
voegen, vaak iets natuurlijks, ongekunstelds, yolks, terwijl de literatuur zelf de implicatie
in zich draagt ontwikkeld, esthetisch, gecultiveerd to zijn .
Niet iedere auteur heeft met bet gebruik van bet dialect hetzelfde doel voor ogen . Er zijn
auteurs, die bet dialect gebruiken als de taal van de eigen emoties of als de weergave van
de realiteit van elke dag. Voor deze auteurs zijn grammaticale zuiverheid of een archaische
woordenschat irrelevant . Diegenen die bet dialect uit nostalgische of taalpropagandistische overwegingen gebruiken zijn daarentegen veelal puristen . De manier waarop deze
paradox van de dialectliteratuur tot uiting komt verschilt van periode tot periode, maar
onder de oppervlakte is ze altijd aanwezig en de tegenstellingen en conflicten tussen
stromingen en personen die in de loop van de Groninger literatuurgeschiedenis optraden,
kunnen meestal hierop worden teruggevoerd .
De Groninger dialectliteratuur begint in bet begin van de 19de eeuw, tijdens en kort na
de Franse tijd . Er zijn een paar verklaringen mogelijk voor bet ontstaan in juist deze
periode . De eerste is, dat de toenemende confrontatie met bet Nederlands en bet Frans
een (her)bezinning op de eigen cultuur wenselijk maakte . De tweede en wel belangrijkste
verklaring ligt in de opkomst van de Romantiek met zijn belangstelling voor volkstaal,
volkscultuur en regionale identiteit . Het was de tijd dat de gebroeders Jacob en Wilhelm
Grimm in Duitsland bun verzamelingen van volksverhalen uitbrachten . Men vreesde dat
de opvoeding van de bevolking ertoe zou leiden dat de dialecten zouden verdwijnen en
begon als reactie daarop deze en de volkscultuur waarin zij bun uitdrukking vonden,
zoals sagen, sprookjes en spreekwoorden, to verzamelen, en wat de dialecten betreft, to
gebruiken . De tot dusverre als minderwaardig beschouwde volkstaal, hooguit geschikt
geacht voor platte humor, werd nu als een speerpunt van bet eigene, als een eerbiedwaardig, overoud erfgoed, meer en meer op een voetstuk gezet . A1 bleef de nude opvatting,
dat bet dialect zich bij uitstek leende voor bet humoristische, daarbij evengoed leven .
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Een bewijs voor deze stelling wordt geleverd door de aard van de teksten die in deze
beginperiode werden gepubliceerd en ook door waar ze werden gepubliceerd .
7 .2 .1 De negentiende eeuw tot circa 1880
In het Groninger maandschrift tot nut van 't algemeen verscheen in 1816 een samenspraak
op rijm in Groninger dialect getiteld `Zaamenspraak tusschen Pijter en Jaap, dij malkaar
op de weg ontmuiten boeten Stijntilpoorte' . Deze tekst verscheen weliswaar anoniem,
maar als schrijver wordt algemeen Gerrit Cool (1802-1866) beschouwd, die bet dus al op
14 jarige leeftijd moet hebben geschreven . De redactie van bet Maandschrift liet de tekst
vergezeld gaan van een bijschrift : `In gezelschap to Amsterdam, gesproken wordende over
Groninger Landtaal, werd bet er vrij algemeen voor gehouden, dat daarin niets goeds to
leveren ware . Een van hetzelve nam er naderhand eene proef van, en vervaardigde dit
stukje, hetwelk wij zoo eigenaardig, en tevens nuttig om de zedelijke strekking aan bet
erode, vinden, dat wij bet, met toestemming van den Vervaardiger, bier gaarne eene plaats
gunnen .' Deze samenspraak werd in 1822 door M .T. Laurman opgenomen in zijn Proeve
van hleine taalhundige bijdragen tot beter hennis van den tongval in de provincie Groningen .
Na dit eerste begin verschenen er liedjes, voordrachten en vooral samenspraken, meestal
anoniem en veelal ontstaan in de kringen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen . De teksten uit deze periode hebben naast een amuserende dan ook heel vaak een
opbouwende functie . Dit laatste komt duidelijk naar voren in een aantal publicaties uit
1834, waar samenspraken in dialect worden gebruikt als pamflet in de strijd rondom de
Afscheiding. Hieruit blijkt dat dit snort dialectteksten al behoorlijk was ingeburgerd .
Van 1837 tot 1851 verscheen de Groninger Volhsalmanah, opgericht door Tjalling Petrus
Tresling (1809-1844), waarin regelmatig bijdragen in dialect verschenen van de hand van
Tresling zelf, van Synco Reynders (1793-1873), J . Huizinga (1' 1843), H .C .C . Dronrijp
Uges (1817-1856) en een A.G . Bruinses (een pseudoniem?) . Behalve laatstgenoemde
schreven ze allemaal poezie . De gedichten en verhalen beschrijven bet plattelandsmilieu
van de dialectsprekers, heel vaak voorzien van moraliserend commentaar. Het is daarom
aannemelijk dat ook deze teksten stammen uit nutskringen . Van 22 schrijvers uit de
eerste periode van de Groninger dialectliteratuur is onderzocht wat bun beroep was of
wat zij hadden gestudeerd, en bet blijkt day lien van hen predikant waren, vier rechten
hadden gestudeerd, vier voor onderwijzer waren opgeleid en de drie anderen bekend
stonden als bereisd landbouwer, priveleraar en schilder . Deze almanakstukken uit bet
midden van de 19de eeuw kwamen tot stand tijdens de laatste jaren en vlak na de dood
van A .C .W. Staring (1767-1840) en balanceren net als diens werken op de grens tussen
Verlichting en Romantiek .
De interesse voor de streektaal en bet schrijven in dialect schijnt nadat de uitgave van de
Groninger Volhsalmanah gestaakt moest worden een tijdlang op een laag pitje to hebben
gestaan, tot omstreeks 1880 . Dan ontstaat er opnieuw een grotere belangstelling voor de
dialecten, maar nu niet zozeer vanuit een romantische verheerlijking of vanuit een verlangen de dialectsprekers op to voeden en to onderwijzen, maar meer vanuit een toenemende bewustwording van de sociale en maatschappelijke problemen van bet platteland .
Mede onder invloed van klassieke Duitse dialectauteurs als Klaus Groth (1819-1899),
Fritz Reuter (1810-1874) en John Brinckman (1814-1870) ontstaat een dialectliteratuur
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waarin de streektaal serieus wordt genomen als literair uitdrukkingsmiddel .
Veel van de beschrijvingen en verhalen nu gaan over de eigen streek, de eigen mensen . Er zit een sterk element van herkenning in deze literatuur, in tegenstelling tot de
dialectliteratuur van voorafgaande periodes . De regio en zijn bevolking staan centraal
en behalve de traditionele sociale verhoudingen komen ook sociale misstanden aan hod .
De nadruk ligt weliswaar nog sterk op de beschrijving van de volkscultuur, maar deze
wordt steeds vaker in een historisch en maatschappelijk perspectief geplaatst . Hoewel
een aantal schrijvers een behoorlijk literair niveau bereikte, ging het hun toch in de eerste plaats om de sociale inhoud en de realistische beschrijving van het landleven . Zoals
w. van Palmar (Wiepke Bouman-Geertsema,1842-1887), Geuchien Zijlma (1842-1922),
Anne Siderius de Blecourt (1873-1940, die echter na 1901 niet meer in bet Gronings
publiceerde), Ubel Wierda (1852-1920), Titia de Haas-Okken (1853-1928) en anderen .
In deze periode vinden we naast schetsen en novellen wel wat toneel, maar slechts heel
weinig poezie . Het dialect wordt gebruikt omwille van bet realisme . Een bijzondere plaats
neemt de verzamelbundel van J .A . Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel
(1882), in, waarin uit heel bet Nederlandse en bet Nederduitse gebied literaire dialectteksten zijn bijeengebracht .
7 .2 .2 Van circa 1880 tot het einde van de Eerste Wereldoorlog
De schrijvers die in deze periode publiceerden, deden dat in bundels, alleen (bijv. Titia
de Haas-Okken, Olle vrunden in Grbnnegerland [1905], In horn van heerd [1906], enz .) of
in een verzamelbundel met anderen (Goltjebloumen, Winsum 1899, met werk van Tine
Hagedoorn [1865-1947], A . Keizer, J .C . M[ekel], C . Sinnige [1856-1905], Ubel Wierda
en Geuchien Zijlma) . Een enkeling werkte mee aan bet tijdschrift Driemaandelijhsche
Bladen, uitgegeven door de Vereeniging tot onderzoek van Taal en Volksleven in bet
Oosten van Nederland . De eerste serie van dit tijdschrift verscheen van 1902 tot 1930 .
Er werd ook regelmatig dialectliteratuur in gepubliceerd, waarvan ongeveer de helft in
bet Gronings, bijv door Boelo H . de Graaff (1860-1941), Titia de Haas-Okken, Jacob
Rietema (1879-1970) en Ammo Henderikus Smith (1860-1944), die behalve in, ook
over bet dialect publiceerde . In de verhalen en gedichten in dialect die in bet tijdschrift
zijn opgenomen, zitten heel vaak volkskundige elementen, volksgebruiken, volksgeloof
of volksverhalen .
7 .2 .3 Van het eind van de Eerste Wereldoorlog tot 1945
De geschiedenis van de dialectliteratuur in Groningen valt, tenminste vanaf 1916, grotendeels samen met de geschiedenis van culturele en literaire tijdschriften . Dezelfde interesse
in de streekgebonden cultuur die we in de Driemaandelijhsche Bladen tegenkwamen, vinden we ook terug in bet in 1916 verschijnende "Groningen" . Tijdschrift voor de Volhstaal,
Geschiedenis, Volhsleven enz . van de Provincie Groningen, twee jaar later opgevolgd door bet
Maandblad Groningen met de ondertitel Geillustreerd maandblad voorgeschiedenis, volhstaal,
hunst, industrie en landbouw van Stad en Lande . Het was vooral dit laatste tijdschrift dat tot
aan bet eind van de Tweede Wereldoorlog bet beeld van de Groninger dialectliteratuur
bepaalde . Het Maandblad was een uitgave van de vereniging De Gronneger Spraok en was
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tevens orgaan van een aantal Groninger verenigingen in het hele land . Hoofdredacteur
werd Geert Teis Pzn . (pseudoniem van Gerhard W Spitzen 1864-1945) . Dit tijdschrift
vond zijn aanhang vooral in kringen van Groningers elders in den lande . De tegenstelling
tussen dialect en literatuur, die ik in bet begin van mijn verhaal al signaleerde, komt hier
versterkt naar voren . Geert Teis was zeer onder de indruk van de klassieke Platduitse
auteurs en hij had ook voor Groningen literaire ambities . Het Maandblad Groningen echter
had, zoals uit de ondertitel blijkt, eerder een algemeen cultureel doel, waarbij bet dialect
als uitdrukking van bet Gronings eigene fungeerde . Een groot gedeelte van bet geschrevene was ingegeven door nostalgie en de historie van Groningen speelde een belangrijke
rol . Daarbij kwam vaak een chauvinistische verheerlijking van Groningen, de Groningers
en bet Gronings . Tegelijkertijd probeerden de schrijvers bet karakter van de eigen streek
in bun werken to laten uitkomen . Men was op zoek naar de eigen identiteit, niet de identiteit als persoon, maar de identiteit van de streek, de identiteit van de groep .
Dat dit leidde tot overdreven opvattingen en uitspraken die voor ons gevoel nu dubieus
zijn, is begrijpelijk . Zij hoeven in Groningen echter niet to duiden op nazi-sympathieen .
De bier gesignaleerde zoektocht naar de eigen identiteit geldt ook voor de hele Noordduitse dialectliteratuur, echter daar vonden bij de dialectschrijvers de ideeen van Blut and
Boden wel gretig aftrek . Het `eigene' speelde bij de Groninger schrijvers van de twintiger
en dertiger jaren weliswaar een heel sterke rol, maar men verbond daar geen politieke
consequenties aan. Ik noem als voorbeeld Geert Teis' toneelstuk De Grond uit 1918, dat
vanwege bet thema (een Boer die weigert om zijn erfgrond to verkopen en daaraan ten
gronde gaat) in de dertiger jaren om politiek-ideologische redenen heel populair was in
Noord-Duitsland en Belgie, maar niet in diezelfde mate in Groningen .
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond de productie van dialectliteratuur op een laag
pitje, althans kwalitatief . Men borduurde voort op oude beproefde patronen en hield zich
nauwelijks met de problemen van de eigen tijd bezig en al helemaal niet met politiek . Een
paar schrijvers die duidelijke nazi-sympathieen hadden, zoals Ger Griever (1900-1970)
deden dat wel, maar de meesten hielden zich afzijdig .
Het Maandblad Groningen ontwikkelde zich onder Geert Teis, Jo Rietema (1905-1996)
en Jelte Dijkstra (1879-1946) geleidelijk van een algemeen cultureel tijdschrift naar een
meer literair tijdschrift .
7 .2 .4 De tweede helft van de twintigste eeuw
Een algeheel nieuw begin, een Stunde Null, zoals de Duitse naoorlogse literatuur (in
tegenstelling tot de Noord-Duitse dialectliteratuur) die kende, kende men in Groningen
niet . Pogingen tot een nieuw begin en een nieuwe koers waren er wel . Sien (Asina
Arentine) Jensema (1896-1994) en Jan Boer (1899-1983) namen in 1947 bet roer over
van bet Maandblad Groningen en probeerden er helemaal een literair tijdschrift van to
maken . Dat lukte uitstekend, maar bet gevolg was wel, dat heel veel lezers afhaakten en
bet tijdschrift Been overlevingskansen meer had . De Groninger verenigingen, verspreid
over bet land, voor wie bet Maandblad, mede dank zij bet daarin met aparte paginering
opgenomen verenigingsnieuws (de laatste jaren onder de titel Dorp en Stad), bun eigen
tijdschrift geworden was, keerden zich of van bet Maandblad en brachten Dorp en Stad
in 1948 onder bij een nieuw tijdschrift Stad en Lande . Cultureel en Sociaal-economisch
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maandblad voor Groningen . Toen dit tijdschrift al na dat ene jaar ophield, besloot men
Dorp en Stad vanaf 1949 als zelfstandig tijdschrift uit to brengen . Het Maandblad ging in

datzelfde jaar door gebrek aan belangstelling ter ziele .
Dorp en Stad als zelfstandig tijdschrift stond onder de enthousiaste maar autoritaire leiding van Kornelis ter Laan (1871-1963) . Na diens dood kwam de redactie in handen van
Andreas M .J . Deelman (1894-1976), Tjaard W R . de Haan (1919-1983) en Wilhelmine
Siefkes (1890-1984) . Deelman was secretaris van het Grunneger Genootschop, De Haan
een bekend volkskundige . Beide woonden in Zuid-Holland en schreven ook gedichten
in bet Gronings ; Siefkes woonde in Leer in Oost-Friesland en schreef in bet Nederduits,
voornamelijk proza . Haar bijdrage aan bet tijdschrift is gering geweest . Na verloop van
tijd begon de hand van De Haan zich steeds duidelijker of to tekenen en raakten volksverhaal en volkslied sterk in bet tijdschrift vertegenwoordigd . Dorp en Stad verscheen
eind 1971 voor bet laatst .
Eind 1954 verscheen onder redactie van Willem Diemer (1922-1994), Jan Niehoff
(* 1923) en Simon van Wattum (1930-1995) bet tijdschrift 't Swieniegeltje en begin 1955
verscheen De Warf, cultureel maandblad voor Groningen, uitgegeven door een groep mensen uit de omgeving van bet vroegere Maandblad Groningen, onder voorzitterschap van
H . Roelfsema . 't Swieniegeltje, dat na de eerste drie nummers zich ontwikkelde van een
Gronings literair tot een algemeen Nedersaksisch tijdschrift en daarmee niet alleen de
provinciale grenzen overschreed, maar ook de grens tussen Nederland en Duitsland,
bleef vijf jaar bestaan, De Warf slechts een jaar, maar uit de groep rond De Warf ontstond
de Groninger Culturele Gemeenschap, die in 1958 met een nieuw tijdschrift uitkwam :
Groningen, cultureel maandblad . Dit tijdschrift verscheen tot 1979 . De redactie van Groningen stond onder voorzitterschap van Johannes Elema (1904-1977), hoogleraar in de
Duitse taal- en letterkunde in Groningen en, als Hans Elema, dichter in bet Gronings . Verder maakten deel uit van de redactie de historicus Wiebe Jannes Formsma (1903-1999),
de taalkundige Albert Sassen (1921-1999) en de auteurs Jan Boer en Duut van Goor
(pseudoniem van Johanna Herolina van Goor-Duut 1906-1979) . De Groninger Culturele
Gemeenschap, waarvan de directeur als redactiesecretaris van bet tijdschrift fungeerde,
werd door de provincie erkend als culturele raad van de provincie . Dit vond ook zijn
weerslag in de inhoud van bet tijdschrift, waarin relatief veel ruimte werd gegeven aan
beeldende kunst en naast voor literatuur in bet Gronings ook aandacht kwam voor literatuur in de standaardtaal . Het niveau van de bijdragen is over bet algemeen hoog.
Een aantal mensen uit de kring van 't Swieniegeltje, de uit Overijssel afkomstige Hendrik
Entjes (1919-2006) en Simon van Wattum, hebben samen met Stephan Selharst uit
Raesfeld in Westfalen in 1965 getracht weer een grensoverschrijdend literair en cultureel
tijdschrift, Weerwoord, to maken. Na drie afleveringen moest ook deze poging worden
gestaakt .
Wel puur Gronings was bet satirische tijdschrift Twijspaalh, dat eveneens slechts een
jaargang (1966) haalde . Hieraan werkten behalve Simon van Wattum ook mee : Hendrik
Entjes, Haarm Maaijer (= H .H . Meijer 1919-1988), Jan Siebo Uffen (* 1942) en David
Hartsema (* 1925) . Behalve satirische en cabaretachtige teksten bevatte dit tijdschrift
ook uitstekende gedichten, met name van Simon van Wattum, onder meer onder bet
pseudoniem Hadewich . Van deze twee tijdschriften was Weerwoord meer bet tijdschrift
van Entjes, terwijl Van Wattum met zijn vele pseudoniemen zich beter kon uitleven in
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de satire en de mystificaties van Twijspaalh . Hij kon zich op deze manier tegelijkertijd
blootgeven en verschuilen . In 1974 verscheen het eerste nummer van weer een interregionaal literair dialecttijdschrift De Pennevogel, uitgegeven door een aantal studenten aan de
Rijksuniversiteit to Groningen . In bet eerste nummer wordt duidelijk aansluiting gezocht
bij bet ideaal van 't Swieniegeltje . Het uitbrengen van bet tijdschrift verliep moeizaam ; bet
laatste, zevende nummer, een dubbelnummer verscheen eind 1979 . De Groningers, die
in De Pennevogel publiceerden waren Hanny Diemer (* 1942), David Hartsema, Henry
Hes (* 1945), Tim Scherings (van wie verder naar ik weet niets is verschenen) en Fokko
Veldman (*1944) .
Inmiddels waren in april 1979 een paar van de redactieleden van De Pennevogel, Martin
Koster (* 1950) en Ton Kolkman (* 1950), een satirisch tijdschriftje in bet Drents, Roet,
letterhuundig tiedschrift, begonnen, eerst onder pseudoniem, maar vanaf de tweede jaargang, toen de nadruk wat meer op literatuur en wat minder op satire kwam to liggen,
onder eigen naam . Vooral de eerste jaargang van Roet (Drents voor `onkruid') was duidelijk geinspireerd door Twijspaalh . In navolging van Roet ontstond in Groningen in 1982
een literair tijdschrift onder redactie van Hanny Diemer, Wim de Lange (1953-2005),
Henk Scholte (* 1959) en Fokko Veldman. Alle vier hadden op een of andere manier
connecties met Pennevogel, Roet of beide . Uit de naam van bet tijdschrift, Krodde (een
bepaald akkeronkruid), blijkt de invloed van Roet, maar de ondertitel was iets minder
pretentieus : Grunneger tiedschrift . Het doel was om een publicatiemogelijkheid to bieden,
vooral aan beginnende schrijvers in bet Gronings . Hierbij werden echter wel literaire
uitgangspunten gehanteerd .
Nadat Dorp en Stad had opgehouden to bestaan kwam bet Grunneger Genootschop vanaf
1974 met een mededelingenblad dat de titel Verspraaid Uerbonden kreeg . In 1975 werd
de Stichting 't Grunneger Bouk opgericht en deze publiceerde Oet Bouhenhist, waarin
behalve voor boekaankondigingen en korte recensies ook plaats was voor korte bij dragen
in dialect, zoals gedichten of korte schetsen . In 1983 gingen deze beide publicaties op
in bet tijdschrift Toal en Taihen, tiedschrift veur Grunneger hultuur. De eindredactie was in
handen van Jan Groenbroek (* 1946) . Voorzitter van de beide uitgevende clubs en tevens
lid van de redactie was Jan J . Boer (* 1927) .
Ik heb uitgebreid stilgestaan bij de verschillende tijdschriften die er vooral in de tweede
helft van de 20ste eeuw zijn geweest . In grote lijnen kan gesteld worden dat de tijdschriften beeldbepalend zijn geweest voor de dialectliteratuur in Groningen en dat ten dele ook
nu nog zijn . Ze hebben op verschillende manieren de streektaalliteratuur gestimuleerd .
Veel schrijvers waren in bet begin van bun schrijfactiviteit afhankelijk van de publicatiemogelijkheden en de redactionele en kritische ondersteuning die de tijdschriften
bun boden . Ook boden ze ruimte voor discussies over de richting die de literatuur zou
moeten gaan en aan polemiek .
Behalve de tijdschriften als publicatiemogelijkheid moet ook de al even genoemde Stichting 't Grunneger Bouk worden vermeld . Deze stichting zorgt voor de bevordering van
de Groninger dialectliteratuur, onder meer door elk jaar een begunstigersgeschenk uit to
geven, maar ook door contacten met uitgevers en door vrijwel alle verschenen publicaties
to bespreken in Toal en Taihen (en voordien in Oet Bouhenhist) . Daar de stichting voor
een groot deel van haar financien afhankelijk is van de verkoop van Groninger boeken,

DE LITERATUUR VAN GRONINGEN

345

zijn de recensies echter vaak minder kritisch dan wenselijk zou zijn . Vaak ook wordt
literair werk vanuit een taalpropagandistische optiek gewogen en beoordeeld, niet op
zeggingskracht, waarheidsgehalte of poetische inhoud, maar normatief .
Er ontbreekt nog altijd een gedegen literair-kritische begeleiding van de dialectliteratuur.
De regionale radio voorzag in bet verleden voor een deel in deze behoefte . Willem Diemer
verzorgde van 1948 of aan tot bet midden van de jaren 50 incidenteel radiokritieken
en causerieen voor de Regionale Omroep Noord, die hij later gedeeltelijk bundelde en
uitgaf . Het vluchtige karakter van bet letterkundig programma van de RON (en van de
latere RONO : Regionale Omroep Noord en Oost), inherent aan bet medium radio, werd
niet alleen door Diemer als een nadeel ervaren en van 1975 tot 1977 werden de teksten
ook in tijdschriftvorm uitgebracht : Boehenbus, onder redactie van Hendrik Entjes en de
Friese schrijfster Tiny Mulder. Het aantal besprekingen van Groninger dialectliteratuur
hierin is echter relatief klein .
De rol van de regionale omroep ging echter verder dan alleen bet begeleiden van de dialectliteratuur. Radiomensen waren ook bij de tijdschriften betrokken : Gijs Stappershoef
(* 1920) verschijnt als lid van de voorlopige Raad van Bijstand in bet eerste nummer van
't Swieniegeltje, diens opvolger als redacteur van bet Groninger programma, Jan (Der Jan)
Klompsma (* 1928) maakt vanaf de derde aflevering deel uit van de redactie . Klompsma
werkte ook mee aan Groningen . Een latere opvolger, Gerard E Beukema (* 1929) vinden
we als redactielid van Twijspaalh en diens opvolger bij de radio Swier Broekema (* 1920)
was voordien directeur van de Groninger culturele gemeenschap en redactiesecretaris
van Groningen .
De rol van de regionale radio als begeleider van literatuur mag dus niet onderschat worden . Zij was daarnaast ook zelf een vehikel voor literatuur, vooral in de vorm van korte
verhalen en hoorspelen . Indruk maakten vooral Willem Diemers hoorspel De badde is
oaf, uitgezonden in 1948, en de hoorspelen en schetsen die Duut van Goor vanaf 1955
tot aan haar dood in 1979 produceerde . Een belangrijk deel van haar radioteksten was
op kinderen gericht, wat ook bet geval was bij veel van de hoorspelen van Wim Faber
(* 1927) .
Nadat de Groninger Culturele Gemeenschap had opgehouden to bestaan werd door de
Provincie de functie van streektaalfunctionaris gecreeerd . Deze functie werd vanaf februari 1984 bekleed door Siemon Reker (* 1950), nu hoogleraar Groninger taal en cultuur
aan de Groninger universiteit en directeur van bet Bureau Groninger Taal en Cultuur .
Hij verzorgde onder meer als freelancer een cultureel programma voor Radio Noord,
waarin ruimschoots aandacht werd besteed aan de streektaalliteratuur, onder meer door
regelmatig een kort verhaal uit to zenden, geselecteerd door de redactie van Krodde .
Verder werkte Ede Staal (1941-1986) regelmatig aan bet programma mee . Deze werd
binnen korte tijd zeer populair door zijn liedjes, waarvan hij de teksten zelf schreef, en
door zijn causerieen `Ede's toal, zuzooien op zundagmorgen' . Na zijn dood groeide zijn
populariteit nog door en een aantal dichters, waaronder Peter Visser (* 1944) en Henk
Puister (* 1953), maar ook beeldend kunstenaar Christof Beukema, vond in zijn werk
inspiratie . Staals opvolgers bij de radio, Kees Visscher (1930-2007) en Jan Siebo Uffen
hebben zich in bun korte schetsen ook duidelijk door hem laten inspireren .
Als streektaalfunctionaris had Reker een radiocursus Gronings georganiseerd, waarin in
1986/87 en in 1988/89 de Groninger literatuur werd behandeld . Per les kwam een onder-
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were aan de orde, meestal een auteur . Deze lessen werden geschreven door een aantal
medewerkers uit de Groninger literaire wereld . In het kader van zijn stimulerende taak
op bet gebied van bet Gronings stelde Reker ook een aantal leespakketten samen voor
schoolgebruik . De teksten hiervoor werden door Groninger auteurs geleverd . Hoewel de
leespakketten zeker bijdragen van literaire waarde bevatten zijn ze vooral vanuit de doelstelling propaganda geschreven . Jeugdliteratuur in dialect heeft vaak ook een educatief,
taalbevorderend Joel ; bet taalgebruik van bijvoorbeeld de hoorspelen en gedichten van
Wim Faber is duidelijk conserverend .
7 .2 .5 Bij de schrijvers langs
Ik heb in mijn overzicht vooral de kaders aangegeven waarbinnen de literatuur in
Groningen tot uiting kwam . Die kaders werden voor een belangrijk deel gevormd door de
tijdschriften . De personen, die op deze manier aan de orde zijn gekomen, zijn niet noodzakelijk de belangrijkste schrijvers, en de leidende figuren op dialect-cultureel gebied zijn
vaak geen dichter. De schrijvers van na de oorlog zijn over bet algemeen veel individualistischer dan die uit de periode van bloei tussen beide wereldoorlogen . De ondenverpen
zijn gevarieerder, de actualiteit is groter en bet psychologisch inzicht is beter ontwikkeld
dan toen . Het is ondoenlijk alle schrijvers to behandelen . Toch wil ik een paar auteurs
noemen, die naar mijn mening op de een of andere manier beeldbepalend zijn voor de
Groninger dialectliteratuur van de tweede helft van de 20ste eeuw . Daarbij wordt of en
toe ter illustratie een stukje uit bun werk geciteerd, dat als typerend beschouwd kan
worden, maar dat niet noodzakelijkerwijs tot bun beste werk behoort .
Allereerst die schrijvers, die ook al voor de Tweede Wereldoorlog actief waren en dus voor
de continuiteit hebben gezorgd . Dit zijn onder meer Jan Boer, Hans Elema en Derk Sibolt
Hovinga (1909-1990) . In bun gedichten vinden we in navolging van de natuurpoezie
van Jelte Dijkstra van voor de oorlog een sterk natuurelement . Bij Boer vinden we die
natuurlyriek in haar puurste worm :

Dew de ellern woart de wiend
en de luchteglichte toegen,
dij zuh noar't gehaim tou boegen,
nuuntjen nereg as n hiend .
Bij Elema fungeren bet Groninger landschap en de natuur meer als symbool voor bet
menselijk bestaan . Zijn gedichten hebben vaak een wat pessimistische toon, en dood en
verval spelen een belangrijke rol .

Doarachter ligt zee, mit aingoale slag
op en deel . Aal gelieh . Nait veur mie.
Is wel licht, mor 't schient aal oet aner dag
Is nog leevm, mor 't ligt dood aal veurbie .
Bij Hovinga vinden we een haast Germaans-religieuze natuurmystiek . Hij verwijst in zijn
gedichten heel vaak naar mythologie of volksverhaal . Zijn meest karakteristieke werk uit
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deze periode is to vinden in de bundels Balloaden, mythen, overleverns, gedichten en laiden
van 't hustvolh (1980) en Bloaren aan de levensboom (1982) .

Netuur is rieh
En verheven
In 't geven van lever .
Netuur is ooh wraid
In menaier door dat op gait
't Lever, hvijziedeg mysterie
Van gaist en materie,
In lotsbestel, in godsbestel,
Blift zo ait wel:
Tussen kernel en hel.
Ook Sien Jensema, die, samen met Jan Boer, na de oorlog de eerste aanzet gaf tot herleving in de Groninger letterkunde, bleef schrijven . Haar laatste werk, een bewerking
van het bijbelboek Ruth (1984) ademt ondanks het onderwerp dezelfde zeer Groningse
sfeer uit, die ook in haar andere romans, Oelenspaigel ien Stad en Ommelanden (1966) en
Aalbert (1970) to vinden is . Simon van Wattum had niet alleen indirect door zijn bemoeienis met verschillende tijdschriften veel invloed, maar ook direct, door zijn gedichten,
bijeengebracht in de verzamelbundel Twijstried, verzoamelde gedichten (1980) . Sinds
Van Wattum er in Tussen wenst en wereld (1954), mee begon, treft men veelvuldig sonnetten en sonnettencycli in het Gronings aan ; o .a . Jan J . Boer, Peter Visser en Jurrie Bosker (_
Roelof Klaas Doff, * 1951) waagden zich eraan . De meeste invloed hadden evenwel Van
Wattums wekelijkse dialectbijdragen in de krant . Hele generaties Groninger schrijvers
hebben die tot voorbeeld genomen .
Als tekstdichter moet David Hartsema worden genoemd . Hij heeft weliswaar ook een aantal dichtbundels laten verschijnen, maar zijn verdienste ligt vooral in het cabaretachtige,
dat al to zien was in zijn bijdragen in Twijspaalh . Zijn liedteksten, onder meer gezongen
door Lianne Abeln (* 1939), hebben het Groninger lied een impuls gegeven, waar menig
zanger en tekstdichter nu nog profijt van heeft .
Experimenter zijn zeldzaam in de dialectliteratuur . Daarom verdient Jan Siebo Uffen
nog eens genoemd to worden . Hij werkte aan verschillende tijdschriften mee : Twijspaalh,
Groningen en Krodde . In zijn gedichten speelt hij vaak met klanken of met structuren .

Huibui

streehstoe bloumhes hoal,
Blerre oet d'beh en laaideg.

Schoedeldest t loof van d'stoal .
Steertind hoog en taaiberg .
Bladdern was gain schaande toch?
Doe

bist

dood,

en Nixon

leeft nog .

Met vormen experimenteert ook Gerrie Ploeger, van wie tot dusver alleen in Krodde een
paar verhalen (en een gedichtje) verschenen .
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De meeste schrijvers van Groninger proza en poezie zijn traditioneler . Kees Visscher
schreef in zeer verzorgd proza over menselijke verhoudingen en misverstanden, vaak
gezet in bet decor van zijn eigen jeugd als opgroeiende jongen tijdens de bezetting . Een
aantal hiervan zijn gebundeld in Appels in t paarh (1985) . Peter Visser schrijft gedichten
in traditionele worm als sonnetten en kwatrijnen, maar met beelden met een sterk visueel
effect . Hijzelf en zijn eigen omgeving, vooral de eigen emoties vormen bet onderwerp
van zijn gedichten .
n Kronhelg wegje dwaars dear t laand,
zun zet n hwitseboom ien braand,
hier, vieventwinteg joar terug,
pahte mien wichtje mie bie haand .

Het werk van Gre van der veen (* 1936) omvat meerdere genres . Zij schrijft voor kinderen
en volwassenen, en zowel poezie en proza als toneel . De kracht van Gre van der Veen ligt
in bet schrijven van dialoog, wat vooral in toneel en proza tot uiting komt . Haar poezie
blijft daarbij achter.
Wat buiten de Groninger traditie staat bet werk van twee heel verschillende maar beide
zeer individualistische auteurs : Saul van Messel (= Jacob Meijer, 1912-1993) en Henry
Hes . Saul van Messel dicht zeer compact ; een groot aantal van zijn gedichten zijn kwatrijnen (vaarregels), waarin geen woord teveel staat . Hij dicht vanuit zijn eigen food-zijn
over bet lot van de joden . Hij doet dat zeer cynisch en zeer indringend . Hij dicht in bet
Gronings, Nederlands, Jiddisch en Hebreeuws, sours met meer dan een taal per gedicht .
Typerend voor zijn individualisme is dat hij aanvankelijk bet merendeel van zijn dichtbundels in eigen beheer uitbracht. Later is echter een aantal eerdere werken in verzamelbundels uitgebracht door gevestigde uitgevers : Ongeneeselh / Grunneger gedichten (1985)
en Tougeliehs / verzoamelde Grunneger gedichten 1977-1987 (1987) .
dwaars deur 'n haamp laand
as 'n geude
zo vuil ih mie twin joe
as 'n jeude
'n swaarde daipe sloot
tuzn baaidn

ih heur der bie - wel dat
mor as schaaidn

Henry Hes is op een heel andere manier individualistisch . Hij was een van Groningens
provo's en in zijn literaire werk is zijn voorliefde voor bet ludieke en absurde terug
to vinden . Hij combineert dat echter met een scherp oog voor detail en oor voor dia. Hierdoor zijn zijn verhalen, die veelal spelen in de Groninger binnenstad, waar hij
log
opgroeide, vaak rauw-realistisch en tegelijkertijd tragi-komisch . Dit shockeert sommige
lezers behoorlijk . De verhalen zijn onder meer to vinden in de bundels De Boer van t
Zuderdaip en Punhgereformeerd en andere roege verhoalen en gedichten, beide uit 1987 . Zijn
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werk valt op door ongewone, frappante beelden en gevoelens, vooral in zijn poezie, maar
ook wel in zijn proza :
Altied zag je der jonge mensen, nooit wer der aaine olderr t Waarh grog der dag en nacht deurr
t Licht was mat woar de hlossen de dunne droadjes opwonden, die deur platina doppen spoten
waren . Ainmoal grog der per ongeluh n deure open en scheen de zunne in de grode hal zunder

roamen. Miljoenen en miljoenen glasvezeltjes schitterden, alle hleuren brahen los, zweefden
doar even . De deure grog dicht, hoasteg. (Uit : Voutstappen in Westerbrouh, 1985)

Bij een zo groot en complex geheel als de recente Groninger dialectliteratuur moesten
keuzes worden gemaakt, die, hoewel ik heb gepoogd objectief to zijn, niettemin mijn
eigen voorkeuren zullen weerspiegelen . Het mag duidelijk zijn, dat bet bier gepresenteerde overzicht niet volledig is of kan zijn . Ik heb de grote lijnen weer willen geven
tegen de achtergronden van de nationale en de wereldliteratuur . Slechts een deel van de
Groninger literatuur kan zich daaraan meten of daarmee worden vergeleken . Een groot
deel van wat er in bet Gronings worth geschreven is gebruiksliteratuur, bedoeld om to
vermaken, to informeren of beide, zonder al to veel literaire pretenties . Een groot deel
van bet verhalend proza in bet Gronings, vooral schetsen over gebruiken en gewoontes
van vroeger en grappige anekdotes, reken ik hiertoe . Dit houdt geen oordeel in over de
technische kwaliteiten van de auteur als verteller, maar zegt alleen iets over bet vertelde .
Deze categorie heb ik in mijn overzicht grotendeels buiten beschouwing gelaten .
Een groot deel van bet Groninger toneel moet eveneens tot de categorie gebruiksliteratuur worden gerekend . Maar helemaal aan bet toneel voorbijgaan is niet terecht . Het
probleem bij toneel is de vluchtigheid ; de stukken worden niet altijd gepubliceerd . Het
is zeer jammer, dat de uitstekende vertalingen in bet Gronings van onder meer Brechts
Moehe Keroazie en De Kriethring door Harm Jan Tuin (1930-1992) en van My fair lady en
Oklahoma door Be Dijkmeijer (* 1927) niet in druk zijn verschenen . Gelukkig verschenen de speelteksten uit de toneelproductie Waarh van Simon van Wattum wel onder de
titel Boerenzoad dut `t aalried (1974) en hopelijk worden Gre van der Veen's toneelstukken Ficus en vitroazie en De appelboom ook in druk uitgebracht . De uitvoering door de
toneelgroep Waark van de meeste van de bier vermelde theaterproducties heeft in grote
mate bijgedragen tot de literaire waardering daarvan .
7 .2 .6 De nieuwste ontwikkelingen'
In bet laatste decennium van de 20ste eeuw en vooral in bet eerste van bet nieuwe
millennium tekende zich in de Groninger dialectliteratuur een nieuw elan af . Dit was
ongetwijfeld mede to danken aan de vruchtbare voedingsbodem die de beide tijdschriften Krodde en Toal en Taihen inmiddels een kwart eeuw aan nieuw schrijftalent bleken to
bieden . Ook de Literaire Prijs van Stichting't Grunneger Bouk die aanvankelijk jaarlijks
dock nu elke drie jaar wordt toegekend, had een stimulerende werking .
Er heeft zich in Groningen een waarachtige literatuur ontwikkeld waarvan bet beste zich
zeker kan meten met die van nationaal niveau . Allereerst noemen wij schrijvers uit bet
1

Vanaf bier is deze biJjdrage alleen geschreven door HannY Diemer .
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Westerkwartier. Reinder Willem Hiemstra (* 1943) weet op volstrekt originele wijze zelfs
over koffiefilters van ongebleekt papier of over het redden van een uit de melk opgeviste
vlieg een juweel van een kort verhaal to componeren . Van Melle Hijlkema (* 1960) citeren
wij uit zijn korte verhaal `De Man' (2005) :
Op n vroege veurjoarsmorgen wer et dorp uut heur dommel hoald deur n lut honvooi aan
zwoare vrachtwoagens en zulfs een hroan . Doelbewust ree de rieg et dorp deurmidden
en stopte secuur veur et huus op et eilaand. Kaalme mannen ienstalleerden de hroan en
verstonden mehoar met weineg woorden . Loadruumtes werren onttoaheld en vormeloze
veurwarpen gleden op weg noar hear geheimzinneg doe! . Dingen werren tild en delloaten,
heerd en hanteld, schuurd en schroefd.
Doe de mannen doan harren wat ze doan harren en et honvooi nog een moal et dorp deursnee,
met nou n schrihgolf van e andere haant, scheen et licht uut et westen en streeh der een nije
schare over et wotter van e gracht . De schare was ongehend, nooit zien nog ien et dorp . En

zulf argeloos, nihs wietend verploatst. De schare van n authentiehe ophoalbrug. Met gietiezeren hrullen en hettings over tandwielen en n groot wiel met spiehen tot veurbij de velg. Een
sieroad ston er doar. En doe de man thuushwam het er wel n hertier fors glimmend noar
zien brag stoan to hiehen . De bomen rond et hiem poetsten hear blad tot een dieper glaans
en de zun stuiterde tweemoal bij et ondergoan, hloare wille .
Doe hwam de man weer ien buten en draaide met n luie slinger et grote wiel . Zacht tihten
de hettings over de hammen en hoalden ien een prachteg ritme de brag op hear toe . En,
evenwiedeg met de brag, schoven de dorpsen hear de petten ien e neh . 1"sjong, wonderleh!
De brag ston open as n groet aan de gemeenschap .
En elhe morgen en elhe oavend liet de man de brag del en hoalde em weer op . Srief allent
en onberiehboar op zien eilaand . En de mensen wisten et zeher: et was een schriever en n
dichter.

Naast deze jongere generatie maakte een oudere schrijver grote indruk . Gerrit Wassing
(* 1925) ging van bet Nederlands over op bet Stadsgronings . Hij is de eerste en tot dusver
enige schrijver die haiku's in bet dialect schrijft die werkelijk een mystieke oosterse sfeer
ademen en de benaming haiku waardig zijn . Daarnaast schrijft hij korte verhalen en zijn
novelle Mit de vouten in t wotter is een absoluut hoogtepunt in de Groninger literatuur .
Voor bet eerst verscheen er een boek dat niet was opgezet als een horizontale reeks min
of meer autonome hoofdstukken maar dat een goed doorwrocht organisch geheel is, een
weefsel van draden en lagen dat leidt naar een aangrijpend en magistraal slot .
Ten slotte komen wij bij een schrijver die in korte tijd uitgroeide tot de belangrijkste
Groninger dichter van nu : Jan Glas (* 1958), die dicht in een volslagen eigen en modern
idioom . Binnen twee jaar na zijn debuut ontving hij niet alleen de Literaire prijs van
Stichting't Grunneger Bouk maar ook de grensoverschrijdende Duitse Freudenthalpries .
Jan Glas neemt actief deel aan bet Groningse literaire leven, en treedt, ook samen met
Nederlandstalige dichters, regelmatig op bij allerlei manifestaties . Samen met pianist
Boelo Klat brengt hij zijn poezie op gezongen wijze . Ook hierin is hij baanbrekend .
Bij dit alles speelt de regionale krant een bedroevende rol . Enkele maanden na bet samengaan van bet Nieuwsblad van het Noorden met bet Groninger Dagblad in 2002 werden de
wekelijkse bijdragen die Drentse en Groningse schrijvers voor bet laatste dagblad lever-
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den, stopgezet . Het nieuwe Dagblad van het Noorden ontbreekt het aan interesse voor
en kennis van de streektaalliteratuur. De gemakzuchtige stukjes die voor recensies van
dialectliteratuur moeten doorgaan geven vaker wel dan niet blijk van onvermogen, zo niet
onwil, om zich open to stellen voor een to recenseren werk . Dit betekent niet alleen een
gemiste kans voor de Groninger dialectliteratuur maar ook een blamage voor het Dagblad
van het Noorden . Wat echter erger is, gebracht vanuit een positie van vermeende autoriteit
(" . . .t staait ja in t Nijsblad . . .") kan bet bij een talentvol doch beginnend schrijverschap
wel degelijk schade aanrichten .
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7 .3
Stellingwerver literatuur
Henh Bloemhoff en PieterJonher

7 .3 .1 Voorgeschiedenis
Toen in 1964 de bundel Oostnederlands verscheen, was er nog niet of nauwelijks geschreven over letterkunde in bet Stellingwerfs . Hendrik Entjes maakte dan ook Been gewag
van Stellingwerfse literatuur in zijn bijdrage aan die uitgave : `Streektaalliteratuur in
Oost-Nederland' . Toch kunnen, inleidend, enkele opmerkingen over de periode tot
1971 worden gemaakt . Dat jaar betekent een keerpunt, omdat er dan een krachtige
Stellingwerver streektaalbeweging opkomt die in 1972 resulteert in de oprichting van
de Stellingwarver Schrieversronte, een op moderne leest geschoeid regionaal instituut
voor (streek)taalzorg. Dat instituut was en is tot op heden richtinggevend voor de ontwikkeling van Stellingwerfstalige literatuur en lectuur in de gemeenten Oost- en WestStellingwerf. De Stellingwervers spreken overigens graag over `schrieveri je', omdat zij
doorgaans geen behoefte hebben om de moeilijke keus voor hetzij `literatuur' hetzij
`lectuur' to maken . Dat er interessante schrieveri je in bet Stellingwerfs is, vonden en
vinden zij bet belangrijkste .
Voor ruim vijftig jaar begon Martinus Bakker uit Noordwolde (1926-1996) met zijn
`Stellingwerfse riempies' in bet dagblad de Friese Koerier. Hij publiceerde daarna ook rijmpjes en verhalen in andere media, zoals bet in Wolvega uitgegeven weekblad Stellingwerf.
De in Oost-Nederland bekendere Hendrik Johannes Bergveld (1902-1966) had dat al
voor bet uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gedaan in bet in Oosterwolde verschijnende weekblad De Ooststellingwerver . Na zijn terugkeer uit een Duits concentratiekamp
was deze verzetsman, op verzoek van de autoriteiten, een tijdlang hoofdredakteur van
De Nieuwe Ooststellingwerver, omdat de voorloper in de oorlog een pro-Duitse spreekbuis
was geworden . Toen A.J . Spoelstra (1906-1974) Bergveld opvolgde, bleef deze toch nog
een poos `hulpredakteur' . De hem toevertrouwde zorg betekende voor Bergveld een
belangrijke mogelijkheid tot publiceren in bet Stellingwerfs, al zal sours ook de behoefte
aan kopij een rol gespeeld hebben bij bet scheppen van Stellingwerfse teksten . Hoe dit
ook zij, Bergveld verwierf zich een groot lezerspubliek .
Kort voor de oorlog was er een verwijdering ontstaan tussen Bergveld en H .J . Popping
(1885-1950), de toenmalige uitgever van De Ooststellingwerver, toen diens nationaalsocialistische sympathieen vorm begonnen to krijgen . Bergveld, geboren in OudAppelscha, was in zijn interesse voor taal, volkskunde en historie van Stellingwerf waarschijnlijk toch beinvloed door Poppings werk en ongetwijfeld door dat van diens vader
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J .H . Popping (1852-1927), die vanaf plm . 1900 vooral geschiedkundige artikelen publiceerde, evenals naderhand zijn zoon . Vader en later zoon Popping bezaten vanaf plm .
1900 tot het eind van de Tweede Wereldoorlog een eigen drukkerij (in Oosterwolde) en
hadden `hun' weekblad ter beschikking . Van 1912-1931 bestond er zelfs een `Vereeniging voor Heimatstudie der Stellingwerven' . Daarin was ook J .H . Popping actief, en hij
verzorgde een aantal uitgaven in boekvorm .
De Poppings maakten zich vooral verdienstelijk op bet terrein van de geschiedenis en de
prehistorie, maar ze hielden zich of en toe ook met het Stellingwerfs bezig . Een opvallende
mijlpaal vormt vader Poppings openluchtspel Uut het Leven . Het werd in 1918 tweemaal
opgevoerd in bet openluchttheater in bet bos van Schottelenburg onder Oosterwolde, en
in hetzelfde jaar werd bet in druk uitgegeven . In 1920 waren er twee nieuwe uitvoeringen, ditmaal in de duinen nabij Appelscha . Uit deze gebeurtenissen spreekt een sterke
waardering voor bet Stellingwerfs, en, opvallend genoeg, ook een duidelijke zorg voor
die taal, zoals blijkt uit Poppings notities in bet manuscript . Taalzorg proeven we bier
en daar ook in ander Stellingwerfstalig werk van vader Popping, maar in mindere mate
in de overige, bepaald niet talrijke teksten van vlak voor en rond 1900 . Met name bet
werk van Geert Lourens van der Zwaag (1858-1923) uit de periode 1884-1908 in bet
socialistische tijdschrift De Kloh doet wel sympathiek, maar niet erg taalvast aan .
Voor zover bekend dateert de oudste Stellingwerfse tekst uit 1837 . In de Friesche Volhsalmanah verschijnt dan `De zoemmer van 1837', eerste uit een reeks van vijf gedichten
van S .L . Brug (1807-1884) . Ze werden in De Ovend 11 (1982) fotomechanisch gereproduceerd . Uit de 19de eeuw zijn ook enkele teksten van Jan Prakken (1827-1883) in
De Provinciale Drentsche en Asser Courant interessant, en uit 1929 een verhaal van Linze
de Jong (1860-1936) in De Ooststellingwerver, getiteld `Reize van Boer Jaopik en zien
huushollinge ( . . .)' .
73 .2 De bruisende jaren zeventig
Na de Tweede Wereldoorlog zijn bet Bergveld en Bakker die - voornamelijk met verhalen en gedichten in de streekpers - de toon zetten in de schrieveri je . Bakkers inspiratie
lijkt in de jaren zestig opgedroogd, wel verdient zijn Nederlandstalige kinderliteratuur
bier vermelding. Bergveld, na zijn pensionering nog vol plannen, onder meer voor een
Stellingwerfs woordenboek, komt in 1966 to overlijden . Op de inspanningen van dorpsdichteres Lamkje Hof(-de Boer) uit Oldeberkoop na (1908-1991), die vooral publiceert
in De Dreijer (bet dorpsblad van Olde- en Nijeberkoop), komen de activiteiten voor en in
bet Stellingwerfs dan zo goed als stil to liggen, tot ongeveer 1971 . In dat jaar verschijnt
De Oolde Pooh, een eerste keus van Henk Bloemhoff (* 1948) uit Bergvelds verhalen en
rijmpjes . De Culturele Raad Oost-Stellingwerf verzorgt de uitgave en distributie . Vanaf
die tijd wordt er volop in bet Stellingwerfs gepubliceerd, ook over die taal en over de
schrieveri je erin . Vooral dankzij de streekbladen Stellingwerf (verspreidingsgebied WestStellingwerf en omgeving), Aanpahhen (Noordwolde e .o .) en De Nieuwe Ooststellingwerver
(Oost-Stellingwerfl ontstaat een tot dan toe ongekende informatiestroom over bet wel en
wee van bet Stellingwerfs en de aankomende beweging .
De hernieuwde belangstelling voor bet werk van Bergveld wordt ook anderszins bevestigd dan door de hoge verkoopcijfers van De Oolde Pooh . Het verschijnen van deze eerste
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verhalen- en `riempies'-bundel wordt niet alleen gewaardeerd door de oudere generatie,
maar inspireert ook jongeren zoals Johan Veenstra uit Nijeholtpa (* 1946), die van de
invloed van dit boek, lien jaar na publicatie, nog eens getuigenis aflegt in De Ovend 10
(1981) . Het is vooral de door Bergveld zo goed uitgebuite zeggingskracht van de eigen
taal die hem tot creatief werk blijkt to hebben geinspireerd . Zijn inzending van een aantal
rijmpjes naar de Leeuwarder Courant resulteert in ruimte die wordt geboden voor verhalen
en gedichten in een nieuwe, eerst wekelijks, echter na verloop van tijd meestal tweewekelijks verschijnende rubriek `Uut de Pultrum van de Stellingwarven' (vanaf 1971) .
Veenstra krijgt vrijwel tegelijkertijd versterking van zijn plaatsgenoot Harmen Houtman
(*1951) .
In de periode 1969-1971 begint Henk Bloemhoff in het Kamp voor gewetensbezwaarden
militaire dienst in Vledder met zijn studie van het Stellingwerfs . Hij was daar enthousiast
voor geworden door o .m . Bergvelds De Stellingwervers en hun dialect (1949), T.H . Oosterwijks De vrije natie der Stellingwerven (1952), A . Sassens Het Drents van Ruinen (1953) en
door zijn contacten met het Nedersaksisch Instituut in Groningen . Geinspireerd door de
politieke vernieuwingsbeweging van de jaren zestig, door de ontwikkelingen in de AngloAmerikaanse folk-music en door de zeggingskracht van de eigen taal, ontwikkelde hij een
Stellingwerfstalig liedjesrepertoire . Een optreden voor de Friese regionale radio was voor
de programmaleiding aanleiding hem to vragen negen driewekelijkse programma's samen
to stellen . Samen met Gerda van der Veen (*1951), Jannes Nijholt (1914-1984), Pieter
Jonker (* 1952), de journalist Anne de Vries (* 1947) en Piet Oosterhof vormde Bloemhoff
een werkgroep die zorgde voor negen afleveringen van een Stellingwerfs kwartier `Op 'e
Schostienmaantel' . De totstandkoming van en waardering voor deze programma's hadden een sterke opleving van de Stellingwerfstalige cultuur tot gevolg, en een groeiende
aandacht voor de positie van het Stellingwerfs . Er werden nieuwe teksten en liedjes
gemaakt, er ontstond een hoorspel en bestaand materiaal werd onder de aandacht van
een naar verhouding groot publiek gebracht . Bovendien werd het Stellingwerfs nu als
voertaal gehanteerd in een tot dan toe nauwelijks benut domein . Het niet-continueren
van het waste Stellingwerfse programma was een enorme teleurstelling en werd door
de Stellingwervers opgevat als het zoveelste bewijs van een heimelijke eenzijdig-Friese
taalpolitiek . Van Friese zijde wenste men kennelijk Been gelijkstelling van het Stellingwerfs aan het Fries . De Stellingwervers concludeerden nu day zij zelf hun structuren op
moesten bouwen en mensen moesten mobiliseren . Maar er was meer day daarom vroeg .
Belangrijke media als Oeze Volh in Drenthe en De Moespot in Overijssel en Gelderland
ontbraken in de Stellingwerver regio . Een daarmee vergelijkbaar tijdschrift zou niet alleen
een goed medium kunnen zijn voor participanten in de nieuwe Stellingwerfse beweging,
maar ook als instructie- en contactorgaan kunnen dienen voor de medewerkers aan een
toekomstig woordenboekproject . Maar eens en vooral was het duidelijk dal er allereerst
een instantie moest komen die de belangen van het Stellingwerfs bij de overheden kon
aankaarten en bepleiten .
Uit praktische overwegingen, maar evenzeer als gevolg van de vriendschappelijke verhoudingen die er bestonden, werd er gekozen voor een alles-in-een-aanpak . Op initiatief
van de voormalige radiowerkgroep werd op 29 april 1972 de oprichtingsvergadering
van de Stellingwarver Schrieversronte gehouden, in Wolvega . Die instantie zou zelf zorg
gaan dragen voor de uitvoering en ontwikkeling van activiteiten als de totstandkoming
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van een spelling - die naderhand werd aangescherpt, afgerond en vastgesteld in 1976 -,
uitgaven in het Stellingwerfs, cabaret en toneel, woordenboekwerk, publiciteit, archiefwerk, historisch onderzoek, cursuswerk en het activeren van schrijvers . Na enkele jaren
al werd de nieuwe vrijwilligersorganisatie ondersteund door een bureau, met vanaf 1978
beroepskrachten daaraan verbonden, gehuisvest in de Meulehoeve in Oosterwolde . De
organisatie werd gesubsidieerd door de gemeentebesturen van Oost- en West-Stellingwerf, en voor een derde door bet Provinciaal Bestuur van Friesland, dat, in eigen bestuurlijk jargon, een `volgend beleid' ging voeren t .o .v de gemeenten . In 1997 verhuisde de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte naar Oldeberkoop, en kreeg als subbenaming
`Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur' .
Bepalen wij ons nu tot de ontwikkeling van de schrieveri je . Het is niet toevallig dat
voor De Oolde Pooh een selectie werd gemaakt uit Bergvelds korte verhalen en gedichten
(`riempies') . Zonder dat direct al veel inzicht bestond in de betekenis van socio-linguistische domeinen werd als vanzelfsprekend aangenomen dat bet grote publiek dit type
teksten in bet Stellingwerfs bet gemakkelijkst zou waarderen . In deze uitgave valt bet
gebruik van bet Stellingwerfs in de toelichtende tekst en in de verklarende woordenlijst
op . Zulke bewuste keuzes van de jongeren in bet begin van de jaren zeventig waren een
logisch gevolg van bun wil bet Stellingwerfs in zo veel mogelijk situaties aan to wenden .
Dat streven was mee ingegeven door bet o .m . Chomskyaanse inzicht dat in taalkundige
zin een streektaal als bet Stellingwerfs niet minder is dan welke taal ook . Bij alle activiteiten rond de uitgave van De Oolde Pooh werd de zeggingskracht van bet Stellingwerfs
ten volle onderkend . Een mogelijk teloorgaan van deze taal zou een ernstige aantasting
van de eigen identiteit met zich meebrengen, en daarom was bet zaak beschermend op
to treden.
Het tijdschrift De Ovend, bet eerste nummer verschijnt in september 1972, wordt de
eigen spreekbuis, bet eigen contactmedium en een intensief benutte publicatiemogelijkheid . Schrieveri je, taal- en volkskunde en geschiedenis vormen de aandachtsvelden . Er
ontstaat een groep publicisten, die door de jaren been in grootte varieert van vijftien tot
dertig, en bet aantal afleveringen gaat van vier naar zes . Weldra beslaat De Ovend gemiddeld zo'n 180 bladzijden per jaar .
De heel productieve beginjaren leverden onder meer de in Wilde Gaanzen (1974) gebundelde, maar eerst verspreid gepubliceerde verhalen en rijmpjes van Johan Ueenstra op, en
ook de verzamelde liedteksten en rijmpjes van Henk Bloemhoff in Foddelpenneri'j (1974) .
Na de succesvolle uitgave van Bergvelds werk in De Oolde Pooh lag een soortgelijke keus
uit dat van Bakker, Ben haandvol speulgoed, voor de hand (1972) . De toneelgroep Kunst
naar kracht uit Wolvega bracht vrijwel vanaf bet begin van de Stellingwarver Schrieversronte jaarlijks Stellingwerfs volkstoneel, uit bet Nederlands vertaald door o .a . Jannes
W Nijholt (1914-1984), Lodewijk Hooghiemstra (1936-2001) en Jan van der Meulen
(1926-2008) . Andere toneelgroepen hadden dat al wel eerder gedaan, maar veelal met
een minder stringente verzorging van de streektaal . Die moest toch vooral `gaaf' zijn,
dus zoveel mogelijk gespeend van recente ontleningen, de teksten dienden op schrift to
worden gesteld en de spelers moesten zich zoveel mogelijk aan bet Tangs die weg voorgeschreven taalgebruik houden .
Het kleinkunstprogramma `Et Harbargespul', met originele schetsen en liedjes en met
vooral weer jongeren als medewerkers, trok in de periode 1972-1973 volle zalen in
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dorpscafe's en dorpshuizen . Het bracht een sterke verlevendiging en leverde impulsen
op voor de latere LP's met Stellingwerfse liedjes `Singeliers' (1977) en `In Twielochten'
(1980) van broer en zuster Henk en Sietske Bloemhoff (* 1954) . Net als Henk en Sietske
Bloemhoff maakte ook Karst Berkenbosch (* 1950) deel uit van `Et Harbargespul' . Hij
bracht naderhand o .m . een cabaretprogramma `Flatties Haemerslag', samen met Guus
Huis in 't Veld, en bracht in 1987 met gitarist Doeke Dokter de Stellingwerfse liedjes-LP
`Zaandgrond' uit . Berkenbosch schreef voor zijn programma's een aantal eigen cabaret- en
liedteksten . Tot op heden is hij actief gebleven als zanger-entertainer .
Verbindingen tussen `Et Harbargespul' en een aanwijsbare naoorlogse revueperiode tot
plm . 1960 zijn niet aan to wijzen . Tot die periode rekenen we o .a . de revue Huugt et jim
nog (opgevoerd in Noordwolde, 1948) van Tjeerd Dijkstra (1905-1960) en werk van de
gebroeders Hendrik en Rommert Wybrandus Oosterhoff (1889-1978 ; 1885-1945), die
met name in het westen van West-Stellingwerf actief waren . Een bekende klank heeft
nog steeds Polderrevue . Hallo! Hier is de Westhoeh! . In Oldeberkoop en omgeving was
er voor het revuewerk van Lamkje Hof en I . Jansen-van der Weide (1913-1988) veel
waardering .
Een nieuwe keuze uit Bergvelds werk, Klaeterjaegers (1976), is interessant omdat daarin
behalve verhalen en gedichten welbewust ook vertalingen van Bijbelfragmenten, een
Stellingwerfstalige preek, promotieverzen en in memoriams zijn opgenomen . Daarmee
kon het al enthousiaste publiek kennismaken met soepel gebruik van bet Stellingwerfs
in andere domeinen dan de wereld van de fictie .
A1 waren er zo de nodige verwachtingen over bet uitstijgen boven bet qua thematiek
streekgebondene en boven bet dorpse niveau, de praktijk leerde vaak ook anders . Zo
moest Johan Veenstra in 1981 in De Ovend nog uitleggen waarom zijn verhalen zich in
Parijs of kunnen spelen, althans in bet Stellingwerfs . En toen de tijd rijp werd geacht
voor een bloemlezing uit bet werk van 23 schrijvers uit de periode 1970-1976, gaf de
redactie daaraan de titel Onder eigen yolk (1978), waarmee men de eigen taal - al dan niet
bedoeld - kenmerkte als voorbehouden aan de eigen groep . Kennelijk was de redactie
zich ook bewust van een zekere eigen onmacht om expliciete criteria to vinden op grond
waarvan men tot z'n keus kwam . Zo valt immers de keuze voor bet motto `Et gevuul bet
zien reden die et verstaand niet kent' to verklaren .
733 Veranderingen en groei: de jaren tachtig
Het genoemde motto kwam uit bet werk van Oene Bult (1928-2002), een non-conformist die al eerder in bet Stellingwerfs had geschreven en die van meet of aan ook voor
niet-traditionele verhalen en gedichten zorgde, voor cursiefjes, aforismen en godsdienstig
werk . Zijn bijdragen in De Ovend en de Leeuwarder Courant, zijn bundels In et honderd
(aforismen ; 1979), Eupenings (gedichten ; 1980) en zijn `schieveschriffies' (cursiefjes)
in o .m . de bundel Stelling en de vrouw (1984) werden in sommige kringen nogal eens
als schokkend ervaren, vooral waar het ging om bet doorbreken van maatschappelijke
taboes . In ieder geval doorbrak Bult met zijn werk in vormelijk opzicht patronen en
daarmee bracht hij vernieuwing . Het kent ook een didactisch element . Zo lijken niet
zelden de hoofdpersonen in Stelling en de vrouw in bun samenspraken, gedachten en
meningen bet standpunt van de auteur over de maatschappelijke toestanden to reflec-
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teren . Samen met Rienk Klooster (* 1947) zorgde Bult ook voor bet oecumenische Ark

veer harhewarh (1983) .

Ook bet dichtwerk van Houtman werd in vormelijk opzicht welds minder geijkt en
was sours duidelijk experimenteel van karakter (Weerzien, 1980, Gedichten en verhaelen,
1975) . In bet begin van de jaren tachtig trad ook Klaas Hofstra (* 1959) in de sferen van
de non-traditie naar voren met o .m . een tweetal dichtbundels : De blienen eupen (1984)
en Van dat ih nog mar vaehe (1986) . Hij werd gevolgd door Willem Jan Teijema (* 1964)
in o .m . De Ovend . Harry Ernst (* 1947) kwam met zijn ludiek-ernstige, progressieve en
sterk door eigen vormgeving gekenmerkte poezie van rond 1980 (o .m . in De Ovend)
niet tot bundeling .
Vaak een eigen Stellingwerfse koers voer Hooghiemstra, o .m . in beschouwelijk proza en
in zijn Arthur-poezie, die resulteerde in de cyclus Eilaand vanglas (1986) . Johan Veenstra
verraste na Wilde Gaanzen niet zozeer met de, zoals al zijn werk zeer verzorgde dichtbundels As de wilde rote bluuit (1979) en De toren van de Lichtmis (1988), maar des to meer
met de novellenbundel Fluitehruud (1977) en nog nadrukkelijker met de moderne roman
Een vlinder van zulver (1981) . Zijn tweede roman Naachs goelen de honnen (1984) bezorgde
hem in dat jaar de H .J . Bergveld-pries, die in 1982 door de beide Stellingwerver gemeenten was ingesteld voor literair werk in bet Stellingwerfs . In zijn proza hanteert Veenstra
onder meer de flash back, de bewustzijnsstroom en de verweving van herinneringslagen .
Dat zijn natuurlijk middelen die in andere literaturen al lang gemeengoed waren, maar
bet gebruik ervan in de schrieveri je beleefden veel lezers toch als een doorbraak. In
ieder geval hadden ze een heel verfrissend effect, en Veenstra oogstte duidelijk succes .
Het is overigens vooral bet constant in zijn proza aanwezige (uit)beeldend, verhalend en
sfeertekenend vermogen en bet geraffineerde gebruik van bet Stellingwerfse idioom, dat
hem de meest gewaardeerde Stellingwerfse schrijver van de afgelopen 35 jaar doet zijn .
In feite was de kunstschilder Dirk Kerst Koopmans uit Spanga (1906-1998) met zijn
Nederlands-Stellingwerfs-talige werk Veenstra in vormelijk opzicht al voorgegaan . Zijn
speelse, op impressionistische wijze schilderend proza vertoont sprongen in tijd en
bewustzijn . Dat rechtvaardigt achteraf de Stellingwerfstalige heruitgave Wiend in et net
(1983) van de eerste, in bet Nederlands geschreven versie van dit boek uit 1966, waarin
bet Stellingwerfs bijna uitsluitend een functie heeft in de dialogen . Uit niets blijkt dat
er voor 1971 belangrijke contacten tussen Koopmans en andere, oudere schrijvers zijn
geweest . Toch vervaardigde Koopmans in 1926 al soortgelijk proza, zo blijkt uit een van
zijn bijdragen aan De Ovend (1981) . Hoewel zijn oudere werk meestal in met Stellingwerfs gekleurd Nederlands is geschreven, heeft hij ook ouder, puur Stellingwerfstalig
handschriftelijk materiaal nagelaten .
Veel waardering ondervond de al genoemde Jan van der Meulen, afkomstig uit Wolvega, voor zijn verspreid gepubliceerde gedichten, die naderhand werden gebundeld
in Zonder zille (1983) . Deze eerste, zeer verzorgde dichtbundel werd later gevolgd door
Onderwegens (1987) .
Intussen werden bet traditionele verhaal en gedicht - bet laatste werd vaak door de vaste
maat en bet vaste rijm als volksrijm bestempeld - niet vergeten . Peggy Klinkhaemer (ps .
van G . Hento-Stoker, 1914-1993) publiceerde gedichten en vooral proza in bet weekblad
Stellingwerf, alsook in boekvorm (Sprohhels en spraanhels,1980) . Haar Pionnen op et schaehbod (1988) doet aan een egodocument denken, tekent ontwikkelingen in bet alledaagse
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leven van bet nabije verleden en lijkt daarmee op de meer uitgewerkte romantrilogie
Haarm (1979), Haarm en Maatien (1980) en Jouh boerht veerder (1982) van Hendrik
Vondeling (1901-1992) . Lamkje Hof en haar broer Luit de Boer (1906-1989) zorgden
elk voor een in boekvorm uitgegeven egodocument . In Pahe, een schets uut et Berhoper
volhsleven bezorgde Zwaantje Kuiters-Keizer (* 1920) soortgelijk werk van K . Bergsma
(1899-1974) . Zijn talloze oude verhalen maakten Wube Lamers van de Kuunderwal (ps .
van Wiebe Jager, 1912-2001) tot de bekendste schrijvende volksverteller. Een selectie
verscheen in Mien wegen bin duustere paeden (1980) . Johan Veenstra publiceerde, naast
bet eerdergenoemde, in de traditie van Bergveld en Bakker humoristische verhalen . Een
reeks gewijd aan de lotgevallen van bet echtpaar Lamert en Lutske, stereotiepe Stellingwervers, resulteerde in zijn naar die hoofdfiguren genoemde bundels Lamert en Lutshe
(1987) en Lamert, Lutshe en Doerah (1990) . Voor een bundel traditionele verhalen, De
hleine tamboer, zorgde B . van 't Hooltpad (ps . van B . de Vries (1918-2003) in 1989 .
Op bet dichterspad komen we in de jaren tachtig ook Martinus Bakker weer tegen . Hij
publiceerde in 1984 een veel gelezen bundeltje met grappige, puntige gedichten : Greensgeval . Het publiek van Lamkje Hof nam sterk in omvang toe, vooral ook als gevolg van
haar optredens . Haar dichtbundel Van mien haant behehen (1981) met o .a . beelden van
vroeger en appels aan bet sociaal gevoel beleefde maar liefst negen drukken . Soms expressiever nog is gelijksoortig werk van Margje Jonker-Veenstra (* 1920) . Zij debuteerde in
1987 met de dichtbundel Een voegel zong.
Er werd in de loop der jaren ook een aantal kinderboeken uitgebracht, zoals M . Bakkers
Kienderboeh van Jouh (1981) en Dihhe Doezerd (1985) en Pieter Jonkers vertaling van
een keuze uit bet werk van Dolf Verroen . Zwaantje Kuiters-Keizer tekende voor bet
kabouterboek Ze weren d'r echt (1985), dat een vervolg kreeg in Ulf, Al fen Olf (1989) en
Sietske Bloemhoff verzorgde een videovertolking voor de basisscholen in bet kader van
bet heemkundeonderwijs . In 1975 waren de scholen al voorzien van de liedjesbundel
Piepmoes .

7 .3 .4 Vroege wegingen
Afgezien van besprekingen in de streekpers werd de schrieveri je al vroeg, zo nu en
dan, literair gewogen in bet radioprogramma Boekenbus en in bet bijbehorende literaire
tijdschrift. Het zijn Hendrik Entjes en Tiny Mulder die daarin in mime mate aandacht
schenken aan de Stellingwerver schrieveri je . Ondanks bet korte bestaan van dit regionale programma (1975-1977), is de stimulans die ervan uitging, vermeldenswaard . Tiny
Mulder besprak de Schrieversronte-uitgaven ook in bet Friesch Dagblad, eveneens in
literaire zin, en wel in de periode 1977-1985 . In Maandblad Drenthe werden de Stellingwervers gedurende de periode 1979 tot en met 1988 beoordeeld door Garnet Wilms .
Wegingen vonden ook plaats bij o .m . schrijfwedstrijden, inzendingen voor kalenders
ed . , en niet in de laatste plaats bij selecties voor bundels . Het was bepaald niet steeds
de vertrouwde eigen kring die oordeelde . Klaarblijkelijk ondervond de schrieveri'je ook
buiten bet gebied waardering . Dat valt of to leiden uit o .m . bet openstaan van de telefoonlijn van de Friese organisatie `Operaasje Fers', behalve voor Nederlandse en Friese
poezie ook voor Stellingwerfse, uit de Stellingwerfse inbreng in de Fries-Groningse bundel proza en poezie Over de grens/Oer de grins (1972) en in Friesland Dichters vandaag
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(1979), een doorsnee die in haar samenstelling duidelijk niet beperkt werd door Friese
taalpolitieke bedoelingen . Van andere op Friesland betrekking hebbende belletristische
ondernemingen kan dat helaas niet altijd zonder meer gezegd worden . Wie bijvoorbeeld
Rink van der Veldes bijdrage over Friesland aan Het land der letteren. Nederland door
schrijvers en dichters in haart gebracht (1982) leest, vindt daarin Been woord gewijd aan
het gebied Stellingwerf .
De eerste beschouwelijke teksten over schrieveri je in De Ovend, die meer en meer het
karakter van besprekingen krijgen, verschijnen in jaargang 1974 . Erg kritische bijdragen
mogen we hier niet direct verwachten, omdat dit tijdschrift naar zijn aard steeds vooral
tot lezen en publiceren wilde aanzetten, dus wilde aanbevelen en oproepen . Bovendien,
echte literaire kritiek vraagt in beginsel om afstand tussen criticus en auteur, en die
was zelden aanwezig . Desondanks zijn er voorbeelden van bijdragen waarin literair of
anderszins kritisch wordt gewogen, zoals Lodewijk Hooghiemstra's beschouwing over
Veenstra's Naachs goelen de honnen in De Ovend 1985 . Een eerste, duidelijke aanzet levert
Henk Bloemhoff met zijn bespreking van Veenstra's verhalenbundel Fluitehruud in 1977 .
Interessant is Remco Heite's positiebepaling (De Ovend 1985) ten opzichte van Pieter Jonkers interview met Saul van Messel in Hou vremd ih blief/foods dichter in het Nedersahsisch
(1985) . Dat literaire gesprek zou diepgaander hebben moeten zijn, maar Heite erkent de
dimensie die het Gronings aan de poezie van Van Messel geeft . Niet verhullend-beschermend zijn ook Jan Wybenga met een bespreking van Hooghiemstra's Arthur-poezie in de
Leeuwarder Courant en Henk Bloemhoff in zijn beschouwing over de Verroen-vertaling
Dihhe Doezerd (De Ovend 1986) .
73 .5 In breder leader
De Stellingwarver Schrieversronte was zich overigens vroegtijdig bewust van het belang
van de literaire kritiek . In 1973 al nodigde men Hendrik Entjes uit om een lezing to houden over het thema `literaire principes en de streektaal' . Desondanks heeft deze specifieke
maar wat ondankbare bedrijvigheid weinig furore gemaakt .
Tot een literair oordeel kwamen uiteraard ook steeds de juryleden van de H .J . Bergveldpries . Hun rapporten werden steeds in De Ovend opgenomen . In 1989 werd de pries, die
eerder een experimenteel karakter droeg, na een evaluatie omgezet van een twee- in een
vijfjaarlijkse . Waren er bij de aanvankelijke instelling nog pleitbezorgers van openstelling voor historisch werk to bespeuren, nu wilde men nadrukkelijk het literaire karakter
beklemtonen . Ook daarom werd er, aanvullend, nog een (tweejaarlijkse) schrijfwedstrijd
ingesteld voor beginners . De daaraan verbonden prijs, De Oolde Pook-pries, werd voor
het eerst uitgereikt op 28 november 1989 aan Karst Berkenbosch, voor zijn Blauw zwiet,
een novelle die in maart 1990 in boekvorm zou verschijnen .
Over het literaire samenleven met de andere Nedersaksische regio's valt ook het een en
ander to zeggen . Ver voor de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte al hadden onder meer Bergveld en de geschiedvorser T.H . Oosterwijk stimulerende contacten
met vooral het Drents genootschap, en - in persoon - met o .m . Jan Naarding . Bergveld
smaakte zelfs het genoegen om met het verhaal `De Oolde Pook' een prijs to winnen die
ingesteld was door het zo literair opererende Swieniegeltje (zie de bijdrage van Entjes),
en hij kon zijn verhaal ook in dat tijdschrift publiceren . In de beginperiode van de Stel-
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lingwarver Schrieversronte beproefden Ton Kolkman (Twente), Jannie Bakker-Rietman
(Genemuiden) en Henk Bloemhoff (Stellingwerfl met De Pennevogel (het eerste nummer
verscheen in 1974) de levensvatbaarheid van een interregionaal literair blad, dat een
vervolg op het Swieniegeltje zou moeten worden . Het gepubliceerde werk in De Pennevogel had deels een experimenteel karakter . Bij gebrek aan belangstelling echter mislukte
de poging al na een zestal afleveringen . De laatste ervan, een dubbelnummer, verscheen
eind 1979 .
Een vroege poging van de Stellingwarver Schrieversronte om tot een verbond van regionale instellingen to komen, stuitte of op onwil van bet Verbond van Neersasse Dialektkringen, dat vond zelf al de beoogde structuur to bieden . Net zo goed was er onwil aan
Stellingwerfse zijde om van bet aangeboden onderdak gebruik to maken ; de Stellingwervers veronderstelden to veel conservatisme en gebrek an dynamiek en wilden een behoorlijke mate van autonomie . Om dat laatste was ook een eerdere aanzoek van bet Frysk
Skriuwersboun om de zelfstandigheid in to ruilen voor een commissie-status binnen bet
`boun' al in een vroeg stadium afgewezen . Wel maakte de Stellingwarver Schrieversronte
deel uit van de voormalige, overkoepelende provinciale instelling `Fryske Kultuerried' .
Van Schrieversronte-activiteiten als de Stellingwarver dag en bet liedjes- en poeziefestival
in Oosterwolde (1982) gingen impulsen uit naar de andere Nedersaksische regio's . De
live-LP `Wiendeldaore' met liedjes in diverse Nedersaksische streektalen werd bij laatstgenoemde gelegenheid opgenomen en was, voor zover we na konden gaan, de eerste
Oostnederlandse onderneming in haar snort . Pas nadat min of meer naar bet voorbeeld
van de Stellingwarver Schrieversronte de stichting Het Drentse Boek en de Kreenk vuur
de Twentse Sproak waren ontstaan, en zo ook enkele regionale onderzoeksinstituten naar
bet voorbeeld van de Fryske Akademy, onstond er een draagvlak van gelijkgezinde instellingen voor de inmiddels heel bekend geworden Federatie van streektaalorganisaties in
bet Nedersaksisch Taalgebied (SONT), flu een stichting. SONT heeft zich onder meer tot
doel gesteld de behartiging van gemeenschappelijke belangen, de uitwisseling van ideeen
en ervaringen en de verkrij ging van de status van deel III van bet Europese handvest voor
regionale talen en talen van minderheden voor de Nedersaksische talen in Nederland .
Tot nu toe hebben de Stellingwervers wat SONT aangaat echter alleen geprofiteerd van
de gemeenschappelijke inzet voor de erkenning van bet Nedersakisch in bet kader van
bet Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden . Wat de literaire
ontwikkelingen betreft steunen ze hoofdzakelijk op voorbeelden, opvattingen en discussies op nationaal, provinciaal Fries en internationaal niveau .
Bladerend in archiefmateriaal en oudere jaargangen van De Ovend valt bet op, dat men
langzamerhand wat minder ging appelleren en veel beschouwelijker werd . De literaire
bespreking werd gewoner en de beweging breder, ook in die zin dat bij bet tot stand
komen van boeken meer personen en instanties werden betrokken . Een aardig voorbeeld
is de uitgave Uerrassend Stellingwerfs, een keuze van verhalen uit de actuele Nederlandse
literatuur die in bet Stellingwerfs werden vertaald door Johan Veenstra . In bet algemeen
kunnen we ook stellen dat vanaf ongeveer 1990 de roep tot professionalisering en kwaliteitsverbetering sterker is geworden .
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7 .4 .6 Ontwikkelingen in de jaren negentig en later
Bij het streektaalinstituut kwam de nadruk to liggen op de vervaardiging van het vierdelige Stellingwarfs Woordeboeh (anno 2004 waren alle vier de delen verschenen) en de
erkenning van bet Stellingwerfs/Nedersaksisch . In 1999 kreeg de taalkundige component een steviger basis doordat de taak van de lexicograaf uitgroeide tot die van streektaalfunctionaris, waarmee de ontwikkeling van hulpmiddelen door kon gaan en deskundige
taaladvisering een gewoon verschijnsel werd . Daarnaast ontstond er meer aandacht voor
de identiteit van Stellingwerf in bet algemeen . De literaire ontwikkeling profiteerde van
bet Oost-Stellingwerver kunstproject In Uerbelinge, `Kunst op basis van verhalen in bet
Stellingwerfs' (1999), waarmee de Stellingwerfse cultuur enige bekendheid kreeg op
nationaal niveau . Zo zorgde de Friese kunstenaar Atte Jongstra (*1956) voor Stellingwerfse en Friese poetische regels in zijn `Grensmonument voor de taal' op een eilandje in de Kuunder bij Nijeberkoop (Tjonger), op de Fries-Stellingwerfse taalgrens dus .
Anke Hoornstra (* 1958), die in 1997 De Oolde Pook-pries won met haar `In et veurbi'j
gaon', een reeks gedichten over leven en werk van de Stellingwerfse kunstschilder Rinny
Siemonsma, schreef een gedicht bij bet In Verbelinge-monument De Hunningdaenker
van Carlo Mistiaen in Makkinga (gepubliceerd in de kunstgids In Uerbelinge (1999)) . Dat
monument, en andere kunstobjecten speelden in op de orale verteltraditie in Stellingwerf . In The Unknown Image, deelproject van Allen Ruppersberg, speelt Een meenshe
is glen eerpel een rol, de bundel waarmee Johan Veenstra in 1997 de verhaaltraditie van
Bergveld voortzette .
In 1995 al was Willem Jan Teijema tot een eerste bundeling van gedichten gekomen met
Interieurarchiteht, antehens van een andaon gemoed . Anke Hoornstra publiceerde regelmatig in o .m . De Ovend, de Leeuwarder Courant en bet weekblad Stellingwerf. In 2000
verraste zij met haar voordracht op de Europese taeledag in Oosterwolde, en in hetzelfde jaar nog werd haar poezie gebundeld in Aosem, gedichten . Ook in 2001 bleek de
poezie in bet Stellingwerfs springlevend, getuige de nieuwe dichtbundel Doe gebeurde et
van Willem Jan Teijema en de nieuwe dichtbundel Winterlaand van Johan Veenstra . In
2003 verscheen de dichtbundel van de relatief jonge Christine Magour-Mulder (* 1973),
Storm in et leven, onder bet pseudoniem Stien van Anne . Naar aanleiding van haar werk
oordeelt Harmen Houtman in De Ovend 32 (2004) dat er nieuw en goed talent is onder
de Stellingwervers .
Professionalisering vinden we niet alleen bij bet streektaalinstituut maar ook bij de meeste
schrijvers, die zich meer en meer, bewust of onbewust, behoorlijke maatstaven aan gaan
leggen . Duidelijk literair ogen bijvoorbeeld de novelle - tevens boekenweekgeschenk
van 1994 - Gooldsje van Boele Land (* 1927) en ook elders gepubliceerde verhalen van
zijn hand . Johan Veenstra verwierf eind jaren tachtig tot op heden algemeen noordelijke
roem met zijn columns, die de grootste bekendheid kregen door zijn radio-optredens bij
Omrop Fryslan . In 1991, 1993 en 1995 verschenen maar liefst drie bundels met verzamelde colums . Veenstra ontwikkelde zich bovendien van voorlezer uit eigen werk tot veel
gevraagd, professioneel entertainer . In de verhalenbundel De boot naor Valholl (1992) liet
hij zien hoe hij zich als schrijver van bet verhaal ontwikkelde, en in 1999 zien we hem
opnieuw als vaardig romancier met Toegift . Ook zijn dichtbundel Sletel parredies (1994)
kreeg de nodige waardering . Algemeen wordt de knappe, Voskuiliaanse persiflage op het
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Stellingwerfse streektaalinstituut Et Buro I Meneer Hartogh aan Veenstra toegeschreven;
het werd in 1999 uitgegeven als Stellingwerfs boekenweekgeschenk .
De Stellingwerfse literatuur wordt het meest gelezen in het gebied Stellingwerf
zelf. Elders in Friesland worden met name de column van Johan Veenstra en Karst
Berkenbosch in de Leeuwarder Courant vrij veel gelezen . Ook de Stellingwerfse
boeken vinden er aftrek . Elders in het noorden is er eveneens waardering voor
Stellingwerfse auteurs, in het bijzonder voor Johan Veenstra .
Tot en met het jaar 2003 zijn er in totaal 100 .000 exemplaren van Stellingwerfse
boeken gedrukt, waarvan 85000 werden verkocht . Naar de consumentenprijs
berekend komt het totaalbedrag neer op meer dan 500 .000 euro .
Het aantal inwoners van Oost- en West-Stellingwerf is iets meer dan 50 .000 .
In Oost-Stellingwerf kan 49% van de inwoners het Stellingwerfs spreken (de
vanouds Friestalige dorpen Waskemeer en Haulerwijk zijn niet meegerekend),
in West-Stellingwerf gaat het om 65°10 . In Uost-Stellingwerf leest in 2003 4$%
Stellingwerfs van wekelijks tot xnaandelijks, in West-Stellingwerf is dat 5296 .
De jaren negentig en later waren, overeenkomstig de landelijke trend, jaren van de
gesproken en/of geschreven column . In dit genre zijn behalve Veenstra ook Karst
Berkenbosch, Otto de Vent (* 1950), Henk Kroese (* 1957), Oene Bult en Harmen
Houtman actief, niet in de laatste plaats in bet Stellingwerfs programma van de beide
locale radiozenders . De Leeuwarder Courant vervangt de `oude' rubriek `Uut de Pultrum'
door een wekelijkse Stellingwerfse column `Klunderen' in de weekend-bijlage, beurtelings geschreven door Johan Veenstra en Karst Berkenbosch . De bundel Daegelihse dinhies
(1992) met kort notitie-achtig proza van Klaas van der Weg (1916-1995) is nog een vervolg op zijn eerdere bijdragen uit de jaren tachtig aan De Ovend . Een nieuwe, belangrijke
stem in de jaren negentig wordt die van Benny Holtrop (* 1938), met sterk persoonlijke
gedichten die vrij van vorm zijn in Van twie haanten (1995) . Het jaar daarop publiceert
hij een moderne roman gewijd aan identiteitsdiffusie bij een kind van een foute vader :
Gezicht aachter matglas (1996) en in 2001 verschenen 36 verhalen van zijn hand onder
de titel Mooi veur Joker .

Uit een column van Otto de Vent, bij gelegenheid van het kunstproject
In Verbelinge
Daor is dan bi'jglieks de Beu
As een eigentiedse rottevanger van Hamelen zal de Maile Beu onder et uutstoten
van de oer-Stellingwarver klaanken ae en ao dommiet deur de dbrpen gaon . Niet
om jim schrik an to jaegen, mar om oonze tael ni j leven in to blaozen en om jim
an to vieteren om mit to doen . En ik slute mi j daor graeg bi j an . Ik bin een groot
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liefhebber van keunst en van begin of an hebbe ik de idenen rond et perjekt volgd,
want ok ik bin van miening : keunst moet!
Mar wat mij opvalen is bi'j et deurlezen van de idenen : keunsteners meugen dan
Kiel arg kreatieve meensken wezen, an praktisch inzicht mekeert d'r bi'j goenend
nog wel es wat an .
Neem now et idee van Atte Jongstra .
Atte kept de Stellingwarven goed, zo zegt hi'j, want hi'j het in zien jonge jaoren
nog es in de buurte van Hoornsterzwaog mit ijsko's to venten staon .
Dat zit dus wel gaed mit Atte .
Wel, Atte hadde et plan om bi'j de Kuunder aachter Ni'jberkoop een muurtien
to messelen mit daorop an de iene kaante een Fries en de ere kaante een Stellingwarfs gedicht .
Mar dat muurtien, zo las ik een peer weken laeter in de kraance, dat kon niet
deurgaon, want Atte was vergeten de bouvwergunning an to vraogen .
Ja, now vraog ik je toch . Vergeten de bouwvergunning an to vraagen . Iedere Stellingwarver die een honnehokke bouwen wil die moet op 'e tied en in drievoold
een anvraoge indienen, mar Atte was et vergeten .
Now ja, gelokkig kriegen we wel een peer mooie gedichten ( . . .) .
Voor nieuwe en veel verkochte boeren-egodocumenten zorgden Fokke Middendorp
(1905-2001) met zijn bewerking van B . Nijholts Huus op 'e Miente (1992) en Koop
Gorte (1930-2007) met zijn Boerhen tussen Lende en Kuunder (2001) . Wat de kinderliteratuur betreft tenslotte verdienen vermelding bet boek Et Maonetreinrien (1996) door
Wil Vening (* 1924), de verhalen van Anke Hoornstra en Sietske Bloemhoff in o .m . de
heemkunde-periodieken voor scholen Uut de buse en 't Herenhoentien, Sietske Bloemhoffs
(voor)leesboek In de bos van Piepmoes (1998) en Lily Kohler (*1937) met Pimmegien is
groot (2003) .

De opvatting dat een streektaalliteratuur beperkt is tot bet streekeigene of dat zelfs zou
horen to zijn, werd en wordt elke keer weerlegd wanneer een schrijver of dichter anders
laat zien . Zoals in 1999, toen Lily Kohler een Stellingwerfse bewerking publiceerde van
haar eerdere literaire verwerking van persoonlijke rouw : De winter is veurbi j (1999) .
7 .3 .7 Secundaire literatuur
Over de recente Stellingwarver schrieveri je bestaat ook enige literatuur . Het gaat om
beschouwelijk proza, overzichten, boekbesprekingen en juryrapporten . Er is nog steeds
behoefte aan literaire kritiek, maar daarin kan niet altij d worden voorzien . Voor de oudere
secundaire literatuur verwijzen we naar ons overzichtsartikel `Stellingwarver Schrieveri je, verweven in herinnering' in de bundel Feest van (her)kenning (Bloemhoff en Jonker
1997) . Vanaf die tijd is er opmerkelijk genoeg weer meer aandacht voar poezie dan er
daarvoor was geweest Zoals gezegd, Anke Hoornstra won in dat jaar De Oolde Pookpries met vijf gedichten over leven en werk van Rinny Siemonsma . In het juryrapport
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wordt gereflecteerd op de zeggingskracht van die gedichten (De Ovend 25/5, 1997) . De
jury van de Bergveld-pries voor bet jaar 1996 zette in z'n rapport uiteen hoe men bet
beoordeelde werk heeft gewaardeerd . Het rapport werd gepubliceerd in De Ovend 24/5
(1996) . De prijs gaat naar Fokke Middendorp, voor bet door hem bewerkte levensverhaal
van Batteld Nijholt, Huus op 'e Miente . In dezelfde jaargang, nummer 1, geeft Peter Riksma
een literair oordeel over wat hij waardeert als `knappe gedichten' in de bundel Van twie
haanten van Benny Holtrop . De dichtbundel Aosem van Anke Hoornstra werd fraai in
beeld gebracht door Theo van de Bles in De Ovend 29/4 (2001) . De dichtbundels Doe
gebeurde et van Willem Jan Teijema en Winterlaand van Johan Veenstra werden literair
gewogen door Geke Zanen-Dokter in De Ovend jg . 30/4 (2002), en de `kleine roman' De
Sjaal van Karst Berkenbosch door Tineke Steenmeijer, maar nu in De Ovend 31/1(2003) .
In September 2001 hield Henk Bloemhoff een lezing over de mogelijkheden van de `Stellingwarver poezie', gepubliceerd in De Ovend 29/6 (2001) .
73 .8 Rond 2007
In een terug- en vooruitblik in de zomer van 2007 blijkt bet Stellingwerfs in nog toenemende mate to worden gelezen . Dat komt ook doordat de ruimte om to publiceren
groeit, en dus ook bet bereik. Inmiddels is door de gemeenten nog een Stellingwarver
Schriefwedstried ingesteld, naast de prestigieuze, nu zesjaarlijkse H .J . Bergveld-pries
en de driejaarlijkse aanmoedigingsprijs, Stellingwarver Schrieveri je Pries geheten . Jan
Schonewille (* 1953) schreef in zijn roman Maaihe (2002) over de liefde van een Stellingwerfs meisje voor een bewoner van bet joodse werkkamp in Fochteloo in WO . II .
Te kort was helaas bet schrijverschap van Jan Veldhuizen (1951-2005) ; eerst verscheen
van zijn hand de dichtbundel De tael van mien moehe (2004), daarna de bundel Beestebende (met dierenrijmen ; 2005) . Vanaf 2000 was er een heropleving van bet lied in bet
Stellingwerfs, die tot uitdrukking kwam o .m . in nieuwe Stellingwerfstalige koormuziek
en de uitgaven van cd's met Stellingwerfse liedjes . In bet themanummer Zingen in Stellingwarf van De Ovend (29/3, 2001) werd o .m . aandacht geschonken aan liedteksten
in bet Stellingwerfs . Ook kwam er een nieuw cabaretprogramma, o .l .v de voormalige
schouwburgdirecteur Roel Oostra . Johan Veenstra en Karst Berkenbosch verzorgen nog
steeds beurtelings de vaste column in de Leeuwarder Courant . De vaste rubriek `Op 'e
Schostienmaantel' in bet `weekblad bij abonnement' Stellingwerf staat inmiddels ook in
de dito weekbladen Nieuwe Ooststellingwerver en Aanpahhen . Vanaf 2007 krijgen alle
gezinnen in Stellingwerf verhalen, gedichten en historische artikelen in bet Stellingwerfs
thuis bezorgd, en wel in de vorm van een pagina of meer in de tweewekelijkse, gratis
huffs-aan-huffs-krant De Grijpvogel . Nieuw, mogelijk groeiend schrijverschap tekent zich
of in teksten van de talrijke (oud-)cursisten van de `cursus Stellingwarfs' en van de
cursussen creatief schrijven . Resultaten zijn to vinden o .m . in de bundel Studentehaever,
een bundel mit warh van een groep hursisten Kreatief schrieven in et Stellingwarfs (Berkoop,
2006) . Kwaliteitstoename is zichtbaar in werk van nieuwe schrijvers in de rubriek `Op
'e Schostienmaantel', in De Grijpvogel, in De Ovend en in bijdragen aan de jaarlijkse
Spreuhehelinder, waarin o .m striptekeningen van Jan Oosterhof (* 1963) opvielen . Dat
leidde tot de uitgave van zijn stripboek Piere en Slahhe (2007) . Eerder al gaf Oosterhof
Krentiesbri j uit (verhalen, gedichten, liedteksten (2002)) . Opvallend productief, met
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name in de weekbladen, zijn Sjoukje Oosterloo (* 1940) en Roely Bakker (* 1944) ; zij
schrijven o .m . vlotte verhalen die leesbaar zijn voor een groot publiek en ze publiceerden
inmiddels elk ook eenmaal in boekvorm : Malle meraohels (verhalen; 2007), resp . Zuver
nuver (verhalen en gedichten ; 2006) .
Anno 2007 noemt het streektaalinstituut zich `35 jaar jong' . Het legt zich gaandeweg
meer toe op schrieveri je voor en door jongere generaties en met name `de jeugd' . Het
schrijven van popteksten krijgt een impuls door bet jaarlijkse festival Stellingwarfpop
(voor bet eerst in 2007) . Streektaalmuziek blijkt niet alleen elders in Oost-Nederland
erg populair, ook bet wekelijkse programma Singeliers op de locale radio in Stellingwerf
met streektaalmuziek ook in bet Stellingwerfs, geniet veel waardering . De aansprekende
verhalen van de relatief jonge schrijver Martin Oostra (* 1972) rechtvaardigen positieve
verwachtingen . Op poetisch terrein doen dat de gedichten van Attie Nijboer (* 1958) .
Op bet vlak van de godsdienstige teksten zijn er ook ontwikkelingen . Rienk Klooster
en Jan Koops vervaardigden teksten voor preken en vanaf 2003 publiceerden Piet Bult
en Frank de Vries resultaten van bun bijbelvertaalwerk in een zestal deeltjes, door hen
`proefuitgaven' genoemd . Martin Oostra werkt voor jonge kinderen bijbelfragmenten in
bet Stellingwerfs uit .
Misschien zal later de periode zo tussen 2003 en 2007 als een keerpunt worden gezien,
want met de diversiteit aan nieuwe schrijvers en de toenemende aandacht voor de jeugd
is een flinke verbreding ingezet . Hoe verdienstelijk sours ook, niet elk belangwekkend
werk van de laatste tijd kon bier gesignaleerd worden . Een volgend overzicht als dit zal
allicht hoofdzakelijk ingaan op strikt literaire ontwikkelingen, die zich overigens temidden van een eigen landschap van schrijf- en leesactiviteiten afspelen . Johan Veenstra's
sterk autobiografisch getinte roman Een brogge van glas (2006), met scherp psychologisch
uitgewerkte thematieken van (familie)relaties en van een rigide oordelende onderwijsomgeving kan eveneens een keerpunt worden genoemd . In overgrote meerderheid ervaren de lezers dit boek (4500 ex.!) niet als de doorbreking van een verouderd taboe op
erotische stemmingen en taferelen, maar ze genieten ervan door de krachtige literaire
verwerking van de thematiek en de beleving van bet verfijnde taalgebruik . Bijzondere
leeservaringen ondergaat een nog groter lezerspubliek bij voortduring door Veenstra's
columns, terwijl bet nieuwe Longerlaand (2007), met gedichten van Veenstra bij beelden
van de kunst van Peter Hiemstra, die geinspireerd zijn op bijzondere plekken en objecten in Stellingwerf, heel hoog wordt aangeslagen door bet kunstminnende publiek, niet
alleen in de regio, maar in belangrijke mate ook elders in ons land . De meerwaarde van
bet Stellingwerfs, in bet bijzonder Veenstra's uitstekende en tegelijk zo logische gebruik
ervan, wordt daarbij algemeen erkend (zie voor een indruk ook bet in hoofdstuk 5 .2 .
opgenomen gedicht) . Bij velen bracht de uitzonderlijke kwaliteit van Johan Veenstra voor
bet eerst bijzondere literaire leeservaringen teweeg in zijn bundel Fluitehruud (1977) . Uit
zijn verhaal `Bericht van Tiemen' daaruit is hierbij een fragment opgenomen .
Ze hadden gelieh had. De oorlog duurde mar hot . Nao vuuf daegen leek alles veurbi'j . Et
waachten begon . Een ure leek een dag . Een dag leek een ieuw. De postbode was de belangriehste man van de wereld. Hi j brocht et verlossende ni js. Klaos van Laomert en Then was

veilig en

we! . Jelle

van Wessel en Hielhien

leefde nog .

En Karste van Wuben lag mit

een
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hepotte hnije in et hospitaol in Amersfoort. Et dorp leefde mit, en iedere dag brocht Lamert
de bode zien ni js . Mar hi j fietste heur veurbi j . D'r wodde over tunteld. D'r wodde fluusterd .
Zol dat wel in odder wezen? 't Duurt to lange aj' 't mi j vraogen. Dat is glen goed spul, maeh

door mar es staot op . De meenshen dusten niet meer to vraogen as ze al bericht hadden .
Doe was Lamert toch anhommen op een dag. Tiemen van Albert zol nooit weerommehommen . Et leek vremd, mar de wereld dri jde d'r gewoon omme dear. De liester fluitte zien
hoogste lied, de jonge protters gongen teheer onder de pannen . En de pereboom ston wit van
de blossem . Kreh as now.
"Za'h oons even een glassien drinhen haelen?" Ze hiht him an . Hi 'j niht. Ze homt in de bienen .
As ze et huus uuthomt mit et blihhien in de haand, homt de post et hehhien inrieden .
"Mooi weer vrouw Hof. Kieh es an, een hladdegien veer jow Goeie, hear."
"Dag, Matten ."
As ze de hoeh van et huus omme homt zicht ze zien ogen . Ze hiehen naor et rehlamedrohwarhien in hear haand . "Bericht van 1"iemen?" vragt hi) . "Bericht van Tiemen?"
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7.4 .
Streektaal in de Drentse literatuur
Henh Nijheuter

7 .4 .1 De negentiende eeuw
De eerste proeven van Drentse streektaalliteratuur zijn to vinden in de Drent(h)sche
Volhsalmanah (DUA), die voor de jaren 1837 tot en met 1851 werd uitgegeven . De almanak
ontstond door het initiatief van de uitgever Dubbeld Hemsing van der Scheer . De schrijvers
die bijdragen leverden behoorden tot de betere kringen . Behalve literaire bijdragen in bet
dialect verschenen in de almanak ook artikelen over de streektaal . Geheel overeenkomstig
de toenmalige romantische opvattingen schreef men over de taal en bet volksleven van de
plattelanders, ervan uitgaande dat deze cultuur spoedig zou verdwijnen . De gedichten en
verhalen hebben veelal een verstrooiend karakter en dienden vaak als bladvulling .
Van der Scheer (1791-1859) behoorde met de journalist en schoolopziener Harm Boom
(1810-1885) en de predikant Alexander Lodewijk Lesturgeon (1815-1878) tot de zogeheten Podagristen . Dit pseudoniem namen zij aan bij bet schrijven van bun boek Drenthe
in vlugtige en losse omtrehhen geschetst, door Drie Podagristen, waarvan de eerste twee afleveringen in 1842 verschenen . Het is bet relaas van drie vermeende lijders aan podagra
die na in (Bad) Bentheim gekuurd to hebben, to voet - en per koets - naar Assen reizen
en beschrijven wat bun pleisterplaatsen to bieden hebben aan volksgebruiken en volksverhalen . Ook noteren zij dialectwoorden . Dit Nederlandstalige boek opent in Drenthe
de rij van literaire werken met een langere adem dan een almanakstukje .
Boom en Lesturgeon publiceerden gezamenlijk nog Een Drenthsch gemeente-assessor met
zijne twee neven op rein naarAmsterdam, in `t voorjaar van 1843 (deel I 1845, deel II 1853) .
De dialectbrieven hierin zijn van de hand van Lesturgeon . Beide auteurs schreven ook
afzonderlijk literair werk . Twee feuilletons van Boom werden bijzonder populair. Ze werden na publicatie in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (PDAC) in 1950 herdrukt .
Het waren Berend Ueltinh oet 't Emmer Kerspel op reize noa Gronningen um `t peerdespul van
Carre to teen en wat hum daorbij overhwam, hen en weerum (1878) en Jaaije Veltinh, geb .
Rasing oet 't Emmer Karspel, op reize nao Assen om 't leste Landhuusholdhundig Congres bij
to woven en wat hear daorbij overhwam, hen en weerumme (1880) . Bovendien is Boom de
anonieme auteur van Drie dagen op reis of Bentheim en Steinfurt door een' Drentschen bril
behehen (1843) . Ook dit is een reisverhaal, waarin drie inwoners van Coevorden naar
Bentheim reizen . Tijdens bun driedaagse tocht door bet graafschap Bentheim noteren zij
tal van bijzonderheden van de bezochte plaatsen . Booms proza wordt gekenmerkt door
een smeuige, humoristische, rake en vlotte stijl .
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Boom heeft ook een belangrijke rol gespeeld als redacteur van diverse almanakken .
Behalve medewerker van de DUA, was hij redacteur van Drenthina (1853) en De Heidebloem (1860) . In 1867 heeft hij nog geprobeerd de DUA nieuw leven in to blazen, door
met een uitgave voor het jaar 1868 to komen, zeventien jaar na de voorlaatste . Voorts
redigeerde hij samen met Jan van der Veen Az . (1810-1885) bet tijdschrift Kuhelehu!
(1861) en werkte hij mee aan bet Drentsch Leesgezelschap .
Lesturgeon was een van de eerste verzamelaars van woorden en gezegden uit de Drentse
taal . Van 1844 tot en met 1850 verschenen van hem bijdragen in de DUA onder de titel
`Proeve van een woordenboekjen van den Drenthschen tongval' . In 1874 en 1875 publiceerde hij in bet Weehblad van en voor Oostermoer en Zuidenveld nog een lijst `Drentsche
woorden en spreekwijzen' . Ander dialectwerk van zijn hand is to vinden in enkele bloemlezingen, zoals in J .M . Firmenichs Germaniens Volherstimmen (1854), Johan Winklers
Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon (1874) en Van de Schelde tot de Weichsel van
de neven Job . A . en L . Leopold (1882) . Voorts droeg hij aan diverse almanakken, zoals
Drenthina en Erica, bij .
Baanbrekend in een ander opzicht was Cornelis van Schaick (1808-1874), predikant to
Dwingeloo . Hij introduceerde in Drenthe bet genre van de dorpsnovelle, daartoe geinspireerd door bet werk van de Zwitser Jeremias Gotthelf (1797-1854) . Zijn belangrijkste
dorpsnovelle of boerenroman is bet tweedelige 1"afereelen uit het Drentsch Dorpsleven
(1848) . De streektaal speelt daarin een bescheiden rol, zij wordt alleen in de dialogen gebruikt . Daarvoor had Van Schaick kunnen putten uit door hemzelf aangelegde
dialectlijsten .
Een andere verzamelaar van streektaalidioom was de Hoogeveense schrijver Albert
Alidus Steenbergen (1814-1900) . Zijn vondsten publiceerde hij in bet Weehblad van en
voor Oostermoer en Zuidenveld . Kleurrijk als hij was hij vertaalde Goethes Faust in bet
Nederlands en bracht een pseudo-historisch dagboek, Clapper der Calhoens, in omloop
zaaide Steenbergen ook verwarring met zijn dialectgedicht De beuze jaeger . De stof ervoor,
de opwekking uit de dood van drie vermoorde kinderen door Sint-Nicolaas, zou uit de
volksmond opgetekend zijn . De legende zou omstreeks 1 700 in Drenthe opgedoken zijn
nadat zich in Dwingeloo hugenoten gevestigd hadden . Het gedicht is echter een parafrase
van `La Complainte de Saint Nicolas' van Gerard de Nerval (1808-1855) . Hij droeg bet
bij aan Van de Schelde tot de Weichsel, evenals zeven andere dialectstukken, waaronder bet
verhaal `Rare reize van Lamert Wever nao de moane, hen en weerumme in eene nacht' .
Hierover is opgemerkt dat bet een bewerking van bet Platduitse Jan Katun un de Aatbaar'
van Theodor Piening (1831-1905) zou zijn, maar deze bewering is niet juist.

Albertus Alidus Steenbergen : De beuze jaeger
Reebraggens Borgt was ofebrand ;
Drij ldinder dwelden um deur 't land,
Zij hadden honger, waeren kold,
En zworven kriitend um in 't wold .
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Zij kiopten bij 'njaeger an :
"Ontfarm! ontfarm joe, beste man!
De viiand kwaemp - stale 't huus in brand,
En lee oeze Olden neer in 't zand ."
"0 arnie schoap'! wat bitter kruus!
Wat be'joa kold! koompt gauw in huus!
Warmpt oe bij 't vuur en vreest gien nood,
Slaept op miin stroo en eet miin brood ."
Maor doe zij waeren binnentreen
Greep cur de Oeger een veur een,
Houwt mit biil eur leden fun,
En kuupt ze in 't vat as zult van 't zwiin .
Sunt Nicloas kwaemp noa zeuven joar
Van veere reizen ook ees doar ;
Hij kiOpte mee bij d'Oeger an,
En reup : laet binnen mij, goe man!
" Koompt binnen, heerschop" , zee de boas
"Zet an heerd joe, Suntercloas!"
De Sunt zee : 'k dee 'n wiiden tocht,
Vund nergens stee woar 'k eten mocht .
"'k Heb zeunemelk met kruderien ."
"Da kost, 'n Sunt neet antebien ."
'k Slae rempen 'n ei twee, drij in' pan ."
Da's kost, de'k fleet verdraegen kan!"
"'k Heb in e spiride 'n hartebolt" . . .
"Gien hartebolt, moar wat uut 't zolt!
Uut 't kupien doar, maek mij wat kloar ;
't Is vleis, ezult veur zeuven joar ."
Pas zee dat woord nog Suraercloas,
Of 't wOrde griis en greun den boas ;
Hij griinde luud, wol deur heruut,
En docht zuk leant a! 's duvels bunt .
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"O jaeger! jaeger! fleet ebeeft!
Want d~ bemuw teunt - God vergeeft!"
Sunt Nicloas lee nou op den rand
Van 't vat, drij vingers van ziin hand,
En uut e kuup op d'~gen stand,
Rees 't drijtal kiinder frisch en zand,
En 't eerste zee : wat sleup ik zacht!
Het tweede : wat 'n huge nacht!
Het darde : 'k dreumde wise en kloar 'k Was in den hemel - zeuven joar!
De jaeger trek noa Rome hen,
En stOrf in 't kloester Bethlehem .
De ldinder raekten hoog in stand :
't Oldst worde frost van Drentheland ;
Het tweede - ook'n grootmachtig beer
Bouwde op het huus Reebrogge weer ;
Het darde worde 'n Vorst der Kark,
Laoft God den Heer veur 't wonderwark .
De Hoogevener Jan van der Veen Az . (1810-1855) werd in Drenthe het bekendst door
zijn drie delen Drentsch Mos(z) aih, waarvan het eerste in 1844 verscheen (deel twee in
1848 en deel drie in 1878) . Hierin, maar ook in andere publicaties, deelde hij allerlei
volkskundige bijzonderheden, mee . Van de Drentse taal maakte hij - net als veel van
zijn tijdgenoten - slechts spaarzaam gebruik ; hij beperkte zich hoofdzakelijk tot bet
weergeven van typisch Drentse zegswijzen . Wel volledig Drentstalig was zijn bijdrage
aan Van de Schelde tot de Weichsel : "t Mut oe moar mitloopen' .
Hendrik Tillema (1829-1908) werd geboren in Groningen en ging als boerenknecht in
De Wijk werken . In 1857 publiceerde hij bij J .A . Boom en Zoon to Meppel bet boekje
Tillema's winteravond-uitspanningen . Drentsche volhsvermahen ten platten laude, waarin hij,
geheel in de streektaal, in briefvorm een beschrijving van een spinmaal opnam . Zijn
debuut werd gevolgd door Schetsen uit Drenthe (1866), grotendeels geschreven in bet
dialect van De Wijk. In 1868 verscheen Folmers en zijne tijdgenooten . Drentsche novelle . Dit
verhaal over de jonge onderwijzer Hendrik Folmers is Nederlandstalig en heeft dialogen
in bet Drents . In bet Weehblad van en voor Oostermoer en Zuidenveld werd van hem in de
jaren 1874 en 1875 een feuilleton met Drentstalige dialogen, getiteld Ben zone Israels,
opgenomen .
Hetzelfde procede paste Jans Pol (1842-1892) al meteen in zijn eerste novelle toe . Dit
verhaal, Harm en zien breur Luuhs (1874), beschrijft een episode uit bet leven van een keuterboer. Pol droeg ook voor uit eigen werk, vooral op Nutsavonden, wat zeker bijgedragen
zal hebben aan de acceptatie van bet Drents als cultuurtaal . Voorts was hij, evenals een
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opmerkelijk aantal tijdgenoten, een hartstochtelijk feuilletonist . Een bekend feuilleton
van zijn hand is de typische dorpsnovelle Hannegien, die tussen 1885-1886 in de Nieuwe
Provinciale Drentsche en Asser Courant (NPDAC) stond . In deze krant verschenen meer van
zijn feuilletons . In het jaarboekje Erica van De Maatschappij van Weldadigheid, waarmee
Pol als onderwijzer nauw samenwerkte, ontpopte hij zich vooral als propagandist van
het leven in de vrije kolonien .
Tot de 19de-eeuwse schrijvers van een beperkt oeuvre moet als eerste de in Namen
geboren Willem Seymour Mulder (1820-1896) genoemd worden . Deze klerk to Borger is
het bekendst geworden door zijn in Drenthina (1853) geplaatste gedicht `Het hunnebed
to Borger' . In dit lange gedicht komen enkele strofen in de streektaal voor. De Meppeler
onderwijzer Hendrik Mulder (1822-1878) werkte mee aan het Dialecticon van Winkler .
Van Hendrik Ulehake (1827-1891) verscheen in 1873 de novelle Johannes, De Drentsche
Boerenjongen. Ben verhaal uit Drente, met in de dialogen een enkel Drents woord . Geheel
Drentstalig - in het dialect van zijn geboortedorp Beilen - waren zijn bijdragen aan Van
de Schelde tot de Weichsel . In `de' Oosterboer (gemeente Meppel) woonde en werkte de
landbouwer Jan Meeuwes Schiphorst (1835-1915) . Hij kan beschouwd worden als een
echte almanakschrijver ; aan de NDUA (Nieuwe Drentsche Volhsalmanah) leverde hij dan
ook menige bijdrage, overwegend in het Nederlands met dialogen in het Drents . De in
Dalen geboren Johannes Egbertus Bloemen (1863-1941) gaf een vlotte weergave van
het Ouddrentse leven met zijn bijgeloof in zijn bundel Uit het Land van Hei en Struihen.
Drentsche Novellen en Uertellingen (1896), ook daarin valt slechts een enkel woordje Drents
to lezen . Niet onvermeld mag blijven zijn verhaal `Blinde Geert', dat hij in 1901 in de
NDUA plaatste . In dit Nederlandstalige verhaal met Drentse dialogen beschrijft Bloemen
het leven van de bijna blinde Geert uit Veldhuizen .
De DUA was een van de eerste almanakken die na 1800 in Drenthe verscheen . Toen
de uitgave hiervan gestaakt werd, heeft men meermalen geprobeerd een nieuwe almanak uit to brengen . Succes had de poging van Lesturgeon en J .A . Willinge Gratama ;
zij kwamen in 1853 met Drenthina . Andere almanakken waren : Drenthsche geschied-,
landhuishoudhundige en nijverheidsalmanah (1853-1855), De Heidebloem (1860), Erica .
Jaarboehje van de Maatschappij van Weldadigheid (1865-1908), Drentsche Volhsalmanah
voor het schrihheljaar 1868, Korte gerde . Jaarboehje voor Meppel fy omstrehen (1866) en de
NDUA (1883-heden) .
Toneel

Na 1850 ontstonden overal in Drenthe rederijkerskamers . Beoogden de rederijkerskamers aanvankelijk de welsprekendheid in de Nederlandse taal to bevorderen, later
werd het toneel hoofdzaak voor bijna alle kamers . Daarmee werd de deur opengezet
voor toneel in de streektaal . In 1889 werd voor het eerst een volledig Drentstalig stuk
- Willem Fohhens Maarchien en Heur vrijers, of Elk is zuh zols de noaste (van Harm Tiesing)
- opgevoerd . De betekenis van de rederijkerskamers voor Drenthe is geweest, dat ze
geprobeerd hebben de plaatselijke bevolking cultureel to emanciperen . Daarnaast boden
ze ontspanning en zorgden ze voor literaire genootschappelijkheid .
Soms bestond het repertoire van een kamer bijna geheel uit stukken die door een van
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de leden geschreven waren . Dit was het geval bij rederijkerskamer De Morgenstond to
Koekange, waarvoor de veelzijdig begaafde Geert Broekhuizen (1844-1928, pseudoniem
Uzipetus) meer dan veertig toneelstukken geschreven zou hebben . Hij interesseerde
zich ook voor de lexicografie en werd een belangrijk medewerker aan het Drents woordenboek van dr. Jan Bergsma (1854-1935) waarvan in 1906 de eerste - en tevens laatste
- aflevering verscheen . De meeste toneelstukken schreef Broekhuizen in het Nederlands .
Bekende Drentstalige stukken van zijn hand zijn : De professor van de heide, De Hehsen
Brouwhetel en Het gespin bij Jan Berends . Zijn bijdragen aan de NDUA bestaan uit Drentsen Nederlandstalige gedichten en verhalen met een romantisch karakter .
Jan Mulder (1854-1918) was een toneelschrijver met een klein oeuvre . Hij was bakker
in zijn geboortedorp Vries . In 1888 verscheen zijn dialectblijspel 't Kan al roar loopen
of 'n Pries oet de Lotterij . Noastuhhien met zang in ijn bedrief. Van een ander Drentstalig
toneelstuk van zijn hand In Geerten banderhouh, is niet bekend of het in druk uitgebracht
is of ooit opgevoerd is .
7 .4 .2 De twintigste eeuw
Tot 1900 kende Drenthe weinig literaire tijdschriften . Sedert 1849 verscheen in
Meppel onder redactie van Van Schaick het tijdschrift Drenthina of vergeet mij niet . De
eerste jaargangen bevatten alleen ontspanningslectuur, maar in 1851 kwam het met
duidelijk literaire pretenties voor de dag : het voerde toen voor het eerst de ondertitel
1"ijdschrift voor Noord- en Zuid-Nederlandsche letterhunde, proza en poezij . Hoofdredacteur
Van Schaick wilde de kloof overbruggen die Binds 1830 tussen beide Nederlandstalige
gebieden bestond . De weinige bijdragen in het Drents zijn van zijn hand . Toen hij in
1852 naar Suriname vertrok, had het tijdschrift reeds de geest gegeven .
Tot de eeuwwisseling is er van vernieuwing in de Drentse streektaalliteratuur nog Been
sprake . Gerhard Filippus Crone (1849-1931) en Harm Tiesing (1853-1936) zijn to
beschouwen als overgangsfiguren naar de 20ste eeuw : hun werk komt voort uit de
19de-eeuwse traditie maar vertoont tevens kenmerken van de nieuwe tijd . Beiden waren
verlichte geesten, die maatschappelijk en/of politiek actief waren . Dit engagement brachten ze ook in hun fictionele werk tot uiting .
De in Slochteren geboren Crone werd in 1878 onderwijzer in Taarlo ; twee jaar later werd
hij benoemd to Oudemolen . Als schrijver kreeg hij vooral bekendheid door zijn publicaties in kranten, tijdschriften en almanak. Aan de NDUA leverde hij van 1901 tot 1918
regelmatig bijdragen - veelal geschreven in de streektaal - over Drentse volkskunde,
sagen en plaatselijke historie . Ofschoon de Drenten een Drent geworden, bleef hij ook
in het Gronings publiceren. Crone had veel belangstelling voor het toneel ; hem komt
de eer toe de basis to hebben gelegd voor de opvoering van een ouderwetse Drentse
boerenbruiloft, ook wel wasschup genoemd .
Als schrijver is Tiesing na zijn dood vooral beoordeeld aan de hand van zijn talrijke
artikelen : journalistiek werk waarmee hij gedeeltelijk de kost verdiende . Iedere winter
schreef hij een feuilleton, eerst voar de NPDAC, daarna voor de PDAC . Vooral drie
- nagenoeg geheel - Drentstalige feuilletons kregen grate bekendheid, doordat ze na
zijn dood in boekvorm werden uitgebracht : Marthao Ledeng, de bloem van 't daarp, Over
de Hunse shoe Ueenholtens yolk d'r leefde] 'n vertelling veur 't Dreensche yolk en Zien broed
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verloren . In zijn vertellingen schildert hij een harmonische (dorps)samenleving, waarin de boer een aangenaam leven leidt . De specifiek Drentse gemoedelijkheid (volgens
Tiesing) wordt ook wel eens - onnadrukkelijk- ten voorbeeld gesteld aan agrariers buiten
de regio . Behalve proza schreef Tiesing ook poezie, maar zijn verhalende publicaties zijn
veruit in de meerderheid . Minder bekend dan zijn literaire feuilletons is zijn toneelwerk,
ook al omdat zijn toneelstukken - op een paar na - niet in druk zijn verschenen . Behalve
een bekend werk als De aole Scheper en de Schoolmeester moeten hier Boven venvachting,
De aarfgenaomen van Tjallen I.oehs en Spienstertijd in Drenth : 'n Laandelh winteraovendspel
in Jannewaori worden genoemd ; deze zijn onlangs boven water gekomen . Meer dan een
halve eeuw heeft Tiesing ook meegewerkt aan de NDUA .
In de jaren twintig en dertig neemt het gebruik van de streektaal in literaire geschriften
toe en zien we de regionale roman tot bloei komen . De schrijvende banketbakker Lucas
Jonker (1873-1948) uit Dedemsvaart was de eerste van wie een geheel Drentstalig feuilleton ook als boek verscheen . In 1928 stond in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche
Courant zijn verhaal Harm Boer'n1Pvn an de Riest, een beschrijving van het dagelijkse
leven in een buurtschap in het Reestgebied beschreven . In 1929 verscheen dit verhaal
in boekvorm . Tien jaar later werd het nog eens in de Meppeler Courant geplaatst, waarna
ook de uitgever van deze krant het als boek uitgaf . Een vervolg (Harm, De Boer van 't
Hoogelaand) kwam in 1938 uit .
De Meppelaar Roelof Houwink Hzn . (1869-1945) debuteerde in 1929 met zijn dichtbundel Natuur en fantasie . Eerste serie . In 1932 verscheen bij Van Gorcum zijn bundel Drentsche novellen en rypen . De bundel, waarvan de meeste stukjes zijn geschreven
in diverse streektaalvarianten, verscheen als eerste deel van de sene `Nieuw Drentsch
Mozaik' . Drie jaar later redigeerde hij de bloemlezing Uut oes Dreense Laand . Drentsche
verhalen en voordrachten . Behalve eigen werk werden bijdragen opgenomen van Hendrik
Bos (1878-1947), Lubertus Koops (1877-1934), Louis Albert Roessingh (1873-1951),
Jan Poortman (1897-1984) en Herman(nus) Doedens (1906-1989) .
Johanna Hindrika Bergmans-Beins (1879-1948) to Borger schreef een veelzijdig oeuvre :
essays, proza, drama en poezie . Binnen deze genres gaf ze bij herhaling blijk van haar
voorliefde voor de Drentse volkskunde . Vooral door haar onderzoek naar het wasschup
(bruiloft, kraamvisite) raakte ze steeds meer thuis in de oude zeden en gewoonten in
Drenthe . Ondanks haar veelzijdigheid schreef ze slechts een roman : Het bloed hruipt waar
`t niet gaan han. Een vertelling uit het Drentsche boerenleven (1933). Het verhaal had als
feuilleton in de krant Salland gestaan. Ze schreef het in het Nederlands, de dialogen zijn
Drentstalig . In hetzelfde jaar verscheen haar bundel Drentsche Legenden . In het maandblad
Drenthe en in de NDVA publiceerde ze een aantal volledig Drentstalige gedichten, die
dikwijls romantisch van toonzetting zijn . Enkele toneelstukken in het dialect verschenen
niet in druk .
De uit Ruinerwold afkomstige Hendrik van Dijk (1879-1956) werd in deze tijd erg
bekend met zijn roman Luuhs Hilbers jonges (Dialectschetsen uit het Drentsche dorpsleven) .
Ook dit volledig Drentstalige verhaal was eerst als feuilleton verschenen, in de Meppeler
Courant . In 1945 verscheen Van Dijks bundel Op Strooienberg, ja, op Strooienberg, in 1951
gevolgd door een gebundelde krantenfeuilleton : Het gezin van Roelof en Annechien .
Albert Dening (1873-1949) uit Sleen begon kort na zijn pensionering in 1934 met
schrijven ; hij woonde toen in Amsterdam . Zijn Um d'olde toren verscheen aanvankelijk
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als feuilleton in het Agrarisch Nieuwsblad . Dit nagenoeg volledig Drentstalige feuilleton
werd tijdens de oorlog als boek uitgebracht . Een ander bekend verhaal uit bet Agrarisch
Nieuwsblad, Steven Benring. Een Drentsch verhaal van D . Enniga, werd in 1947 als Oet 't
olde dare uitgegeven . Na zijn dood verscheen - nog in hetzelfde jaar - een bundel korte
dialectschetsen : Oet oes eigen Drenthe . Een bundel horte verhalen uit het land van hei en
struihen, eerder gepubliceerd in zijn gelijknamige rubriek in de PDAC. Behalve proza
schreef hij poezie, die in Drent(h)e, de NDUA en op kalenders afgedrukt werd . Nostalgie
is daarin de meest opvallende gevoelsuiting : naar Drenthe, al dan niet gekleurd door
jeugdherinneringen .
Jan Jantinus Uilenberg (1881-1962) was onderwijzer. Tot 1940 publiceerde hij vooral
liedteksten, essays en dialectverhalen . In zijn dorpsschetsen, geschreven in bet dialect
van zijn geboortedorp Zuidwolde, grijpt hij dikwijls terug op gebeurtenissen uit zijn
jeugd . Zijn herinneringen verwerkte hij in de bundel De olde jager (1939) . Ook droeg hij
vaak voor uit eigen werk . Bijzonder populair werd zijn lied `Mijn Drenthe' (1928), dat
de officieuze status van Drents volkslied kreeg (een officieel erkend Drents volkslied is
er niet) . Tijdens de bezetting trad Uilenberg op als propagandist voor de Kultuurkamer,
wat hem later duur to staan kwam .
De Meppeler Jan Poortman (1897-1984) raakte door zijn vele reizen naar bet vooroorlogse Duitsland in contact met bet werk van Duitse (streektaal)auteurs . Dit leidde tot
een aantal vertalingen . Het bekendst werd zijn vrije dialectbewerking van Dat Hus sunner
Lucht van de Oost-Friese schrijver Fritz Gerhard Lottmann (1880-1918) : Siebo Siebels'
zwoare gaanh (1932) . Vanaf 1935 leverde hij ook dialectgedichten aan bet maandblad
Drente .

Jan Naarding (1903-1963) kreeg voor de oorlog bekendheid als medewerker aan dit
maanblad, waaraan hij of en toe een bijdrage in bet dialect van zijn geboortedorp Sleen
leverde . In samenwerking met H . Bos liet hij de bundel Wat waest hef. Schetsen in Drents
dialect (1939) verschijnen, waarin behalve werk van de samenstellers ook een dialectbijdrage van Bergmans-Beins werd opgenomen .
Voor de journalist Gerrit de Vries (1867-1925) behoorde bet schrijven van feuilletons
min of meer bij zijn beroep . Zijn humoristische dialectfeuilletons verschenen tijdens bet
eerste kwart van de 20ste eeuw in de Meppeler Courant en oogstten veel waardering. Gerrit
Stille (1915-1990) uit Havelte schreef onder bet pseudoniem Berend Jan verscheidene
dialectschetsen in bet Zuidwest-Drents voor bet Agrarisch Nieuwsblad (1936-1942) .
Het bekendste `Drentse' werk - zowel binnen als buiten de provincie - uit de vooroorlogse
periode is ongetwijfeld Bartje (1935) van Anne de Vries (1904-1964) geweest . Wegens bet
grote succes wordt bet boek bier vermeld, maar tot de streektaalliteratuur kan men bet
niet rekenen ; slechts of en toe staat er bij wijze van curiositeit een woordje Drents in .
In Drenthe werd tussen 1900 en 1940 meer proza dan poezie geschreven . Van de dichters
uit deze periode is de dichter-schilder Roessingh de meest opvallende . Tussen 1923 en
1943 droeg hij een groot aantal Drentstalige gedichten aan de NDUA bij . Ze werden door
Jan Naarding verzameld en in 1948 uitgegeven als 't Diggelhoes . Met petret en eigenhandige
illustraoties van de dichter . Het is de eerste bundel die geheel uit Drentstalige gedichten
bestaat . In dezelfde periode werd nog een enkel dialectgedicht geschreven door Jan Jacob
Westenbrink (1866-1947) en een handjevol door L . Koops .
Aangespoord door een Drent in den vreemde schreef de PDAC in 1939 een literatuur-
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prijsvraag uit, die tot de ontdekking van veelbelovende talenten leidde . Prijswinnaars
waren Hendrik Bos, Jan Lourens Thalen (1909-1960) en Henderikus Tebbe Buiskool
(1881-1956) . Een jaar later werd er weer een prijsvraag gehouden, waaruit Thalen en
Bos opnieuw als winnaars to voorschijn kwamen maar wel overtroefd werden door Johan
Hidding (1981-1976) . Bos publiceerde veel feuilletons, verhalen en gedichten in de
Emmer en de Coevorder Courant . Ook schreef hij in het dialect van zijn geboortedorp
Dalen bijdragen voor bet maandblad Drente . We merkten reeds op dat Bos in 1939
samen met Naarding de bundel Wat waest hef liet verschijnen . Buiskool had veel belangstelling voor historische en volkskundige onderwerpen . In de drie delen van zijn Op
naoberves(z)iet (1940, 1944 en 1949) getuigde hij hiervan .
In juni 1929 verscheen voor bet eerst bet maandblad Drente . Van begin of aan was bet een
medium voor een heterogene groep schrijvers : ervaren en onervaren, Nederlandstalig en
vooral Drentstalig . Meer dan de kranten en de NDUA bood bet maandblad ruimte voor
literaire producten . Bovendien ging men zich erin in toenemende mate bezighouden
met literatuurkritiek .
Het repertoire van de Drentse toneelgezelschappen bestond voor de oorlog overwegend
uit een handjevol kluchten en blijspelen in de streektaal . Het peil was niet hoog : dit
leidde ertoe dat in 1938 bet Provinciaal Drents Rederijkersverbond werd opgericht .
Goed speelbare stukken werden geschreven door Willem Eisen (1899-1963) en Hillie
Tuin (1910-1996) .
De periode 1940-1945

Tijdens de bezetting werd bet publiceren van boeken onmogelijk gemaakt voor al degenen die zich niet bij de Kultuurkamer aangemeld hadden . Relatief veel Drenten deden dit
laatste wel, maar bijna alien waren vreemdelingen in bet Jeruzalem van de letteren . Dat
bleven ze ook - door bun geringe capaciteiten - en bun teksten kwamen niet verder dan de
kolommen van nazi-periodieken als Het Noorder Land en De Landstand (in) Drent(h)e .
Lid van de Kultuurkamer (en van de NSB) en voor de oorlog al bekend als schrijver was
Uilenberg. Van hem verscheen in 1943 In 't schemeruur bij 't hnappend vuur, een bundel
Drentse volhsvertellingen voor jong en oud, die op bet lied `Mijn Drenthe' na geheel uit dialectschetsen bestond . Van dezelfde signatuur als Uilenberg was Hendrik Bos . Dus kon in
1943 bij Uitgeverij Torenlaan in Assen een door hem geredigeerde bundel verschijnen
met de zes bekroonde inzendingen van de literatuurprijsvragen van 1939 en 1940 : Oet
't Dr~ensche laand . Drentsche schetsen van Drentsche schrijvers . Twee winnaars, Thalen en
Ridding, waren geen lid van de Kultuurkamer . Dat van de andere prijswinnaars behalve
Bos ook Buiskool de Duitse inmenging op cultureel gebied geaccepteerd had, blijkt wel
uit bet feit dat diens bundel Op naoberveziet, deel II, in 1944 uitkwam . Zijn schetsen
hebben overigens maar weinig met literatuur van doen ; meestal worden daarin oude
volksgebruiken beschreven .
Uitgeverij Torenlaan zorgde tijdens de bezetting wel vaker voor verrassingen . Niet alleen
gaf zij de drie genoemde feuilletons van Harm Tiesing uit, maar ook Um d'olde toren
(1943) van Dening, die geen lid van de Kultuurkamer was . Dat was Ben van Eysselsteijn
(1898-1973) - naar eigen zeggen - ook niet, maar de kultuurkamerbonzen behandelden hem als een medestander. Zo verscheen in 1942 Dorre grond, zijn eerste roman over
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Drenthe . Met de hulp van Drentse vrienden voorzag Van Eysselsteijn dit Nederlandstalige
werk van dialogen in de streektaal .
Jan Poortman ten slotte, stelde Uut en um oes olde laandschop. Een Drentse bloemlezing
samen. Een groot aantal bijdragen in dit leesboek voor het lager onderwijs is Drentstalig . Het boek werd in 1940 bij Van Gorcum uitgegeven en had nog niet to lijden onder
beperkende maatregelen van de bezetter : de Kultuurkamer trad pas in 1942 in werking .
In juni 1940 schreef Poortman naar aanleiding van het sneuvelen van sergeant Swan het
gedicht Hier volt een soldoat, dat het eerste oorlogsgedicht genoemd mag worden . Het
werd in de Meppeler Courant geplaatst .

De naoorlogse jaren : het eerste decennium
Kort na de oorlog kreeg de Drentse literatuur een belangrijke impuls door de Regionale
Omroep Noord . Voor Drentse onderwerpen kwam er in het voorjaar van 1946 een gevarieerd programma van een kwartier, het zogenoemde `Drents kwartier' . Vanaf het ontstaan van dit medium werden hoorspelen, kleinkunstprogramma's en literaire kritieken
uitgezonden . Buitengewoon populair werd de humoristische hoorspelserie Mans Tierelier
van Max Douwes (1923-1998) . Hij speelde zelf daarin de hoofdrol .

Max Douwes : fragment nit `De goeie tieding van Mattheus (1 :18-25)'
Jezus Christus zien gebaorte gong zfi : In de tied dat zin moe Maria met Jflzef under
de geboden stun, kwam het oet dat zie, veurdat zie bij Jozef introk, in verwachting
was van de Heilige Giest.
Umdat heur man, Jozef, een rechtschoapen kerel was en heur niet to schaande
maken wol, had hij zuk veurneumen um van heur oet 'n kander to gaon zunder
der ruchtbaorheid an to geven .
En kick, doe hij dat ao beprakkezeerde, zag hij in een dreum een engel van God .,
die zee : Jozef, zeun van David, doe most niet benauwd wezen um Maria as lien
vrauw bij dij to nemen . Want wat bij heur to gruien begund is, komt vot oet de
Heilige Giest .
Zze zal bevallen van een zeun, en die most Jezus numen . Want hij zal zien yolk
redden oet heur zundig leven .
Dit is allemaal gebeurd umdat waormaakt worden mus wat God spreuken hef
deur de profeet, doe die zee : kiek, een wicht zal bevallen van een zeun, en men
zal hum Imm~nuel numen, wat zeggen wil : Gad met oes .
Doe Jozef veer wakker worden was, dee hij wat God zien engel hum verOrderd
had, en hij huul zien vrouw bij zuk .
En hij had glen gemienschup met heur veurdat zie bevallen was van een zeun .
En die nuumde hij : Jezus .
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In de eerste jaren na de bezetting werkten enige Drentse schrijvers mee aan het tijdschrift
Erica, dat slechts een paar jaar verscheen (1945-1947) . Na de oorlog werd de romantische
traditie in de streektaalliteratuur gecontinueerd . Ook het zogenoemde `Drents reveil', dat
Het Drents Genootschap onder leiding van Hendricus Johannes Prakke (1900-1992) en
Jan Naarding op literair en cultureel gebied wilde bewerkstelligen, vermocht niet daaraan
jets to veranderen . Sterker, het genootschap zelf omarmde de traditie door de bundel 't
Diggelhoes van L.A . Roessingh uit to geven .
Vooral na de oorlog kwam Naarding tot ontplooiing als publicist en streektaalactivist . Een
deel van zijn dialectwerk werd postuum uitgegeven in twee bundels . Uilenberg zweeg
na de bevrijding geruime tijd . Internering en publicatieverbod versperden hem zes jaar
Lang de weg naar bet lezerspubliek . In zijn levensavond sloot hij zijn oeuvre of met bet
laatste deel van de trilogie Uit 't oude habinet (1961) . In 1958 was bet eerste (en in 1959
bet tweede) deel verschenen van deze serie humoristische verhalen, geschreven in bet
Nederlands en met dialogen in bet Drents . Bij zijn overlijden in 1962 was Naarding van
mening dat er een era in de Drentse literatuurgeschiedenis was afgesloten .
Een belangrijke debutante na 1945 was Marchien Eising (1904-1986), wier overwegend
Nederlandstalige werk bier niet genoemd kan worden . Wel volledig Drentstalig waren
haar bijdragen aan bet tijdschrift Oeze Volh . Roel de Lange (1912-1959) schreef verhalen in bet dialect van bet Zuidenveld . In 1956 werd zijn novelle `Werum naor 't dare'
bekroond met de prijs van bet tijdschrift 't Swieniegeltje . Grote bekendheid kreeg ook zijn
serie `Verhalen over `t Zudenveld en heur bewoners' ; delen daarvan werden in de Emmer
Courant geplaatst . Zijn vroegtijdig overlijden betekende een zwaar verlies voor de streektaalliteratuur . Johan Hidding, de revelatie van vlak voor de oorlog, schreef tot bet midden
van de jaren vijftig een aantal streekromans, maar niet in de streektaaL Wel dichtte hij in
bet Drents . Opvallend is dan weer dat zijn religieuze poezie Nederlandstalig is . Voarts
schreef hij enkele dialectverhalen . Hans Heyting (1918-1992) schreef in de jaren vijftig
enige Drentstalige toneelstukken (De vromde vogel, De hat in 't gaoren en - samen met
Gerard Nijenhuis - Kribberij um `t hamnet) . In deze jaren werd hij in Drenthe ook een
bekend radiospreker. Vooral zijn streektaalgedichten hebben Heyting tot een belangwekkende figuur in de Drentse letterkunde gemaakt . Zijn poezie is pas laat samengebracht
in vier bundels ; in 2005 verscheen een bundel met zijn verzamelde gedichten .
Onder de auteurs van jacht- en natuurverhalen waren er twee die in de streektaal schreven .Jan Wolter Borgesius (1883-1969) schreef in bet dialect van zijn geboortedorp Exloo .
Zijn verhalen werden pas in 1985 gebundeld onder de titel Herinneringen van de Drentse
jager . Harm Jans Stevens (1913-1973) werd gebaren to Exloerveen . Zijn dierenverhalen,
die vanaf 1962 onder bet pseudoniem Faunus in Oeze Volh gepubliceerd waren, vormden
in 1970 de bundel Achter de boswal . Drentse dierenverhalen . Hij schreef ook andere verhalen en gedichten in dialect onder de schuilnamen Harm Holtkapper en hajes .
Pas na 1945 werd er ook in bet Noordenvelds gepubliceerd . Grietje Clewits (1883-1962)
schreef na haar pensionering gedichten en verhalen in bet dialect van Roden en directe
omgeving . Ze werden gepubliceerd in Drent(h)e, de Leehster Courant en Oeze Volh . In
1982 werden haar gedichten gebundeld onder de titel Zummeraovend . Lammert Braaksma (1891-1963) schreef in bet dialect van Vries . Zijn versjes - en een enkel schetsje
- verschenen in de PDAC, bet maandblad Drenthe en in Oeze Volh . Peter van der Velde
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(1918-2004) schreef columns, verhalen en gedichten, die in 1986 gebundeld werden in
Wilwaarh, gedichten en verhalen .
Herman Doedens schreef als Drent in den vreemde onder het pseudoniem Harm Drent
tal van dialectbijdragen . Tijdens de oorlog was hij een van de belangrijkste literaire medewerkers van bet maandblad Drente . Na 1945 verschenen zijn gedichten - door hemzelf
rijmpjes genoemd-in verscheidene periodieken, zoals de PDAC, De Vrije Pers, Drent(h)e,
de NVDA en Oeze Volh . Uit zijn gedichten spreekt heimwee naar de oude landschap en
de in Gasselte doorgebrachte kinderjaren . Zijn werk verscheen niet in gebundelde vorm .
Doedens wordt ook gerekend tot de pioniers van de naoorlogse streektaalbeweging . Zijn
belangstelling voor de schrijver-predikant Cornelis van Schaick leidde ertoe, dat hij in
1971 een bewerking van diens Tafereelen uit het Drentsch Dorpsleven schreef, getiteld De
noon van Lammert Kuipers . Een dorpsverhaal uit het oude Drenthe .
Lambertus van der Sleen (1912-1993) begon na de oorlog onder bet pseudoniem Bart
van Oosteringh Drentstalige feuilletons en prozaverhalen voor de Hoogeveensche Courant
to schrijven . Spoedig volgden publicaties in de PDAC en andere regionale kranten . Het
was vooral K .H . Heeroma die hem tot schrijven aanzette . Belangrijke thema's in bet werk
van Van der Sleen zijn de natuur, zijn jeugdherinneringen en de kleine wereld rondom
zijn huffs . Incidenteel publiceerde hij in de maandbladen Drent(h)e en Oeze Volh . Bij de
stichting Het Drentse Boek verscheen in 1982 zijn bundel Blossems in de lijte . Drentse
gedichten . Het is een selectie uit de honderden gedichten die hij in bet Zuidwest-Drents
geschreven had .
Harm Koops (1914-1977) bracht zijn jeugd door in Exloo ; later woonde en werkte hij
jarenlang in Den Haag . Zijn grootste productiviteit als dichter bereikte hij in de jaren
vijftig . Hij schreef traditionele poezie, die grosso modo verdeeld kan worden in natuurgedichten en gedichten over personen . Het complete werk van Koops werd in 1983
uitgegeven .
Ook na de oorlog speelde bet amateurtoneel - letterlijk - een belangrijke rol in bet culturele leven in Drenthe . Er bestond behoefte aan vernieuwing van bet Drentse toneel,
maar de auteurs waagden zich niet aan experimenten . Inhoudelijk en vormtechnisch
veranderde er dan ook weinig in bet naoorlogse toneelrepertoire . Bekende dialecttoneelschrijvers waren Harm Frieling (1900-1958), Arend Mulder (1906-1991), Jannes
Gelmer Duiven (1907-1989) en Gerrit Broenink (1910-1978) . Broenink, Frieling en
Grada Eding-Askes (1903-1977) schreven ook stukken voor de Drentse Vereniging't AoP
Volk, die in 1948 in Emmen was opgericht . Het belangrijkste Joel van deze vereniging
is bet uitdragen van de oude Drentse cultuur en dat kwam ook tot uiting in de stukken
van de huisschrijvers van 't Aol' Volk .
De jaren vijftig kenmerkten zich door een ontwaken binnen bet gehele Nedersaksische
taalgebied . Er werden contacten gelegd met schrijvers in en uit andere regio's, wat resulteerde in bet besluit een uniforme Nedersaksische spelling to ontwerpen : de Vosbergenspelling . In Groningen werd bet tijdschrift 't Swieniegeltje opgericht, dat ruimte wilde
bieden aan schrijvers van alle Nedersaksische dialecten .
In februari 1953 werd in Groningen de Drentse Schrieverskring opgericht . De Drentse
schrijvers wilden meer met elkaar in contact komen en voelden de noodzaak als groep
naar buiten to treden . Gerriet Wilms (pseudoniem van Jan Roelof Westerhuis, 1926-
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1999) werd voorzitter en Gerard Nijenhuis (* 1932) werd secretaris . Reeds in het jaar
van oprichting verscheen de eerste Drentse Schrieversalmanah in gestencilde vorm . De
Schrieverskring zou zich ontwikkelen tot een bont gezelschap schrijvers, dichters, voordrachtskunstenaars, conferenciers, folkloristen en dialectliefhebbers . Op 29 mei 1996,
ruim 43 na zijn oprichting, werd in Borger de Drentse Schrieverskring met instemming
van velen ten grave gedragen . Dit gebeurde nadat er de laatste jaren veel discussie over
zijn identiteit en samenstelling geweest was .
De oprichting van bet dialecttijdschrift Oeze Volh in 1956 was een mijlpaal op de
weg naar erkenning van de Drentse streektaalliteratuur. Tot de oprichters behoorden
Heyting, Nijenhuis en Gerrit Kuipers (*1918) . Tot dan toe was er in Drenthe Been periodiek geweest dat louter dialectteksten opnam . Door dit wel to doen heeft Oeze Volh
bijgedragen aan de acceptatie van bet Drents als cultuurtaal . De medewerkers van bet
tijdschrift zijn van velerlei pluimage en richten zich op een breed publiek .
Het zal niet verbazen dat Kuipers als man van bet eerste uur veel streektaalverhalen
voor `zijn' blad schreef, maar hij publiceerde ook in tal van andere periodieken . Zijn
eerste bundel, Belevenissen van Luuhs Battelings yolk en aner verhalen, is van 1960 . In bet
dialect van Westerbork schreef hij teksten voor de RONO (Regionale Omroep Noord
en Oost) en voorts toneelstukken en revues . Op verzoek van de erven Anne de Vries
vertaalde hij in 1984 Bartje in bet Midden-Drents. Tot de vele andere medewerkers aan
bet tijdschrift behoren Albert Piel (1891-1977), Roelof Klunder (1909-1997), Geert
Smit (1910-1985), Alie Brals-Luinge (*1920), Bart Veenstra (1921-2005, pseudoniem
van L .H . Hadderingh), Bonnie Veendorp (* 1923), Janny Alberts-Hofman (* 1929), Gre
Seidell-Broekhuizen (* 1929), Anneke Mensen-Siegers (* 1940), Tjaard Imbos (* 1942),
Geert Enting (1947-2006) en Albert Timmer (*1952) .

De jaren zestig en zeventig
De jaren zestig zijn een periode van windstilte, hetgeen voor bet gehele Nedersaksische
gebied lijkt to gelden . Pas in de jaren zeventig zijn er in de Drentse literatuur weer vernieuwende impulsen merkbaar . Hans Heyting is dan een van de eersten die de traditionele
versvorm loslaat en persoonlijk thema's een plaats geeft in zijn werk . Weer later gingen
Marga Kool (* 1949) en Gerard Nijenhuis in dezelfde trant schrijven . Beiden werden
ook bekend als streektaalactivisten . Hoe bekend Marga Kool is, bleek in 1994 wel uit
een dialectenquete onder lezers van bet Nieuwsblad van het Noorden en die van de DGP
[= Drents Groningse Pers] bladen . Marga Kool werd als populairste schrijver genoemd .
Bart Ueenstra nam de tweede plaats in, gevolgd door Roel Reijntjes, Anne de Vries en
Jans Polling .
Gerard Nijenhuis begon in bet Drents to schrijven kort na de oprichting van de Schrieverskring . Hij schreef aanvankelijk proza en poezie onder zijn pseudoniem Harm
Werners . Geleidelijk aan ontwikkelde Nijenhuis zich tot een tweetalig dichter, in wiens
werk vooral bet thema ambivalentie to bespeuren valt . Opvallend is dat hij sonnetten
schrijft ; een worm van dichtkunst die in de Drentse literatuur verder zo goed als geheel
ontbreekt .
Behalve deze schrijvers valt er nog een categorie op to merken die zich niet aan een
stroming of een groepering rond een tijdschrift bindt . Door deze `partijloosheid' zijn zij
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moeilijk to plaatsen . Ook schrijven zij een gevarieerd oeuvre, bestemd voor een breed
publiek . Tot deze groep kunnen gerekend worden : Jacob Oostijen (1908-1991), Jan
Kuik (1915-2003) en Roelof Sieben (1919-2006) .

De jaren tachtig en daarna
Pas met bet verschijnen van bet (Drents Letterhundig Tiedschrift) Roet (1979) is er sprake
van een heel andere koers . Het werd in Groningen opgericht door de studenten Martin
Koster (* 1950) en Ton Kolkman (* 1950) . Aanvankelijk wilde Roet door satire de gezapigheid in de Drentse `schrieverswereld' aan de kaak stellen, waarbij gevestigde reputaties
niet ontzien werden . Later werd de toonzetting van bet tijdschrift serieuzer en ging men
vrijmoediger over seks, psychosen en sociaal onrecht schrijven . Behalve enkele oudere
schrijvers die ook in Oeze Volh publiceerden - zoals Frouwien Klaassens-Perdok (19172005), Peter van der Velde, Hans Heyting en Roel Reijntjes (1923-2003) -verzamelden
zich rondom dit tijdschrift vooral jongeren, zoals Jannie Boerema (* 1946), Klaas Kleine
(1940-2000), Gerard Stout (*1950), Jan Veenstra (*1951), Miny Hofsteenge (*1946),
Rieks Siebering (* 1941), Lukas Koops (* 1952), Suze Sanders (* 1953), Egbert Hovenkamp II (* 1953), Erik Harteveld (* 1955) en Grietje IJken (* 1962) . Opvallende vertegenwoordiger van deze groep was Jan Zantinge (1927-1996), die over zijn ervaringen als
soldaat in Indie schreef . Van de oudere schrijvers valt voorts to vermelden dat bet werk
van Reijntjes - nadat hij in 1959 gedebuteerd had met de bundel De Iegelhaor - tot late
wasdom kwam . Gaandeweg heeft hij zijn dichterschap verdiept en met de bundel Mien
liefste, ach, wat is met mij (1993) profileerde hij zich - inmiddels in de zeventig - als een
moderne poeet . Vooral zijn (latere) homo-erotische gedichten worden literair bezien als
bet hoogtepunt in zijn oeuvre beschouwd .
In 1984 stelde Roet de Reyer Onno van Ettingen-Prijs in als aanmoediging voor jonge
Drentse schrijvers . Tien jaar na de oprichting van bet tijdschrift besloot de redactie dat
ook Nederlandstalige bijdragen opgenomen zouden worden .
Veenstra, Kleine en Stout publiceerden in de jaren tachtig en negentig Drentstalige literaire novellen (respectievelijk) Zangeres van zulver (1989), Een feestelijh starfgeval (1991)
en Zwah ies (1992) die inhoudelijk en stilistisch en vooral in de verhaalopbouw modern
zijn . Met name Stout ontwikkelde zich vanaf de jaren negentig tot de meest productieve
en de meest veelzijdige moderne auteur.
In de jaren tachtig kreeg Drenthe een nieuwe uitgeverij in de gedaante van de stichting
Het Drentse Boek . Behalve Drentse klassieken - zoals Luuhs Hilbers jonges - geeft de stichting ook nieuw werk uit, zowel Nederlandstalig als Drents . Zo werden er in de begintijd
een aantal volledig Drentstalige kinderboeken gepubliceerd .
Het project Drentse Taol nam in 1989 bet voortouw om to komen tot een Drents wagenspel . Belangrijkste doelsteling hierbij was, een nieuwe vorm van Drentstalig toneel to ontwikkelen . De eerste productie, Dohter Schnabels Wonderwater, werd geschreven door Jan
Veenstra ; Rob van der Lee voerde de regie . Na twee seizoenen werd in 1991 de Stichting
Dreents Waogenspel in bet leven geroepen . Dick Blancke (*1952) schreef dat jaar bet
spel Over mijn lijh . Tot op heden wordt er elk jaar een nieuw stuk opgevoerd .
In de jaren zeventig werd Herman van der A (* 1950) geinspireerd door de absurdistische
humor van de tv-serie Monty Python's Flying Circus, wat aan zijn vele kluchten en revues
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-hij schrijft er bijna ieder jaar een- to merken is . Ook Marga Kool en Ab Drijver (* 1944)
vernieuwden het Drentse toneelrepertoire door in hun stukken eigentijdse onderwerpen
aan de orde to stellen . Populair werden de verhalenbundels van Jans Polling (* 1946) .
Zijn schetsen over gezinsleven, vaderschap en opvoeden vinden Binds 1991 gretig aftrek
bij een breed publiek .
In het voorjaar van 2003 verscheen van de hand van Lukas Koops de Drentstalige sleutelroman Schoeltied . Gerard Nijenhuis ten slotte verrijkte de Drentse schrieverij in 2004
- vijfentwintig jaar na zijn Nederlandstalige prozadebuut - met een eerste moderne
streektaalroman getiteld Het verborgen leven . Kort na de eeuwwisseling komt men in tijdschriften als Oeze Volh en het tweetalige Roet weinig nieuwe namen tegen . Van de opvallende debutanten moeten genoemd worden Cobi de Jonge (* 1946) Jan Germs (* 1954)
en Anne Doornbos (* 1948) . Cobi de Jonge schrijft gedichten, verhalen en liedteksten in
het Veenkoloniaals, een van de varianten van het Drents taal waarin weinig geschreven
wordt . In 2004 presenteerde zij haar bundel Ueur joe . Nadat streektaalfunctionaris Jan
Germs debuteerde met de verhalenbundel De sigaar, verscheen zijn novelle Daphne,
't Verhaal van 't laze wichie (2006), waarin de auteur teruggrijpt op zijn onderwijservaringen . Van de hand van Anne Doornbos kwam de gedichtenbundel Een eerder land (2007)
op de markt ; het verglijden van de tijd is een belangrijk thema in zijn verzen .
Uit het voorgaande kan men concluderen dat de Drentse literatuur in een betrekkelijk korte periode de kinderschoenen is ontgroeid Afgewacht moet dus worden of de
ontwikkeling naar volwassenheid van de Drentse streektaalliteratuur in de 21ste eeuw
ononderbroken zal doorgaan .
Goede literatuurkritiek blijft een schaars artikel en in de Drentse kranten is weinig aandacht voor de streektaal. Het tijdschrift Oeze Volh haalde zijn vijftigste verjaardag, maar
het maandblad Drenthe mocht geen zeventig worden . Of er na de oprichting van Het huus
van de Taol (2007) - een fusie van de organisaties Drentse Taol, Stichting Het Drentse
Boek en de tijdschriften Oeze Volh en Roet - minder schrijftalent tot ontwikkeling zal
komen, ligt in de schoot der goden .
Be an ri' ste ronnen
H . en H . NI1KEUTER: Taal in stad en land . Drents . Den Haag 2004 .
red. : ScheuPers van de taol . Bloemlezing van de Dreentse schrievenj 1837-2003 .
Zuiwolde 2003 .
NI1KEUTER, H . : Geschiedenis van de Drentse literatuur 1816-1956 . Assen 2003 .
- De 100 mooiste Drentse gedichten . Groningen 2006 .
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7 .5
Streektaalliteraturen in Overijssel
Jannie Bahher-Rietman en Frank LOwik

Inleiding
In zijn beschrijving van de taalgeschiedenis van Overijssel (in De Geschiedenis van Overijssel, Deventer 1970) stelt Klaas Heeroma dat er pas vanaf bet begin van de 19de eeuw, zij
bet op zeer bescheiden schaal, autochtone Overijsselse `literatuurdialecten' voorkomen .
Uit de periode daarvoor is nauwelijks meer dialectliteratuur overgeleverd dan de OverYsselsche Boere-Vryagie, een kluchtige samenspraak (oudst bekende druk: Amsterdam
1641), waarschijnlijk uit de buurt van Deventer .
Ook Hendrik Entjes ziet, in dezelfde uitgave, de 19de eeuw als bet tijdstip waarop de
volkstaal een bescheiden plaatsje als schrijftaal toebedeeld krijgt . De Overijsselsche Almanah (1836-1855) biedt bij tijd en wijle een podium aan deze uitingen . `Het geschreven
dialect blijft voorlopig evenwel meestal zorgvuldig gereserveerd voor de schildering van
bet boerenleven en behoudt iets bespottelijks', aldus Entjes . Wanneer de uitgave van
de Almanah wordt gestaakt, breekt voor de streektaalliteratuur in Overijssel een weinig
bewogen tijd aan . Het Verloren Zoon-project van Johan Winkler (verzameling van vertalingen van deze gelijkenis, rond 1870) levert gelukkig bijdragen uit geheel Overijssel
op, maar verder zal bet tot de 20ste eeuw duren voor er sprake is van enige literaire
streektaalactiviteit van betekenis .
Wel verschijnen er in de 19de eeuw verschillende proeven van Overijsselse woordenboeken en -lijsten . Wanneer we de inhoud echter nauwkeuriger bekijken, blijkt bet steeds
om de weergave van een lokaal, of hooguit regionaal Overijssels dialect to gaan . De provincie Overijssel mag dan al eeuwenlang een administratieve eenheid vormen, zij wordt
getypeerd door grote regionale verscheidenheid op taalkundig gebied . Dat zal een van
de voornaamste redenen zijn waarom de Overijsselse streektaalschrijvers elkaar (anders
dan in bijvoorbeeld Drenthe of Groningen) pas zeer laat hebben gevonden .
Van een provinciebrede streektaalorganisatie is pas sprake vanaf 1996, als op initiatief
van Bert Wolbert (* 1948) in Nijverdal de SchrieversBond Oaveriessel (SBOv) wordt
opgericht . Maar al tijdens de oprichtingsvergadering werd besloten dat de Bond zich,
teneinde de activiteiten beter to kunnen coordineren en stimuleren, zou splitsen in drie
geografisch bepaalde afdelingen : De Noordwesthoek (waaronder Zwolle), Salland (inclusief Deventer) en Twente . Het belangrijkste provinciebrede initiatief van de SBOv was wel
de oprichting van bet `glossy' tijdschrift Verdan, waarvan de eerste aflevering verscheen in
maart 1999 . Uerdan heeft als ondertitel `Overijssels tijdschrift' en is geheel in de streek-
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taal geschreven . Naast vrij hoogstaande literaire bijdragen treft men er ook interviews,
columns, rubrieken enzovoort in aan, alles met een link naar Overijssel . Veel aandacht
werd geschonken aan de lay-out van bet blad, dat een uitgave was van de SBOv in samenwerking met de IJsselacademie, bet Van Deinse Instituut en de Overijsselse Bibliotheek
Dienst . Helaas was Uerdan Been Lang leven beschoren . A1 na enkele jaargangen stagneerde
de uitgave om financiele redenen en in 2005 werd bet tijdschrift, met de uitgave van een
provinciebrede dialectverhalen en -gedichtenbundel (met cd), definitief opgeheven .
Hoewel de SBOv dus wel provinciebrede activiteiten vormgeeft, vonden en vinden de
meeste streektaal-initiatieven in Overijssel op regionaal of zelfs lokaal niveau plaats . Ook
voor dit handboek worth de regionale indeling van de SBOv gehanteerd .
7 .5 .1 T'wente
De negentiende eeuw : een schuchter begin
Het waren in Twente de minsten niet die in bet begin van de 19de eeuw na een periode
van Frans cultuurimperialisme oog en oor kregen voor de eigen cultuur en dan met
name voor de volkstaal . Benjamin Willem Blijdenstein (1780-1857), fabriqueur en maire
van Enschede, opende in 1811 de rij van gelegenheidsschrijvers die bun schetsen en
gedichten bewust in de streektaal verwoordden . In genoemd jaar vervaardigde hij zijn
`Twenther Brulf'teleed', dat overigens pas in 1836 werd gepubliceerd .
George A .C .W le Vasseur de Coigne, marquis de Thouars (1807-1850), een adellijke
romanticus en lastpost, genoot enige faam als citadeldichter met holle, bombastische
gedichten . In merkwaardige tegenspraak daarmee staan zijn beide lange Twentse gedichten
die allerdaagser en directer van taal zijn en daardoor ongekunsteld en aangenaam aandoen .
Het eerste was de `Soamensproake tusschen Dennekamp en Nothoorne', een gedicht van
160 versregels dat in 1839 gepubiceerd werd in de Overijsselsche Almanah . In de `Soamensproake' wil Luuks uit vrijen gaan met een meisje uit bet dorp, Katien genaamd :
Geert:
't Is wal to teen dat 't Zundag is :
Wat bizt du oet de podde!
Du zost er werheldoags manhs oet,
As hropste dear de modde .
Luuhs :
Heer Jees! Ih goa oet vryen, Geert!
Zah dan zoo smoestrig loopen?
't Wordt endlih eernst, geleuf mi haal,
Ze hebt mi loaten ropen .
Geert raadt hem bet meisje af . Een heel register van scheld- en schimpwoorden als
`gaffeltaand', `blage', `sterthakke' enzovoort wordt opengetrokken . Platte taal wordt niet
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geschuwd . Tenslotte roemt Geert zijn eigen Liesbet, die eenvoudig is en hard kan werken . Dat horende roept Luuks uit : `Zo'n wief is 't beste tiidverdrief ; Pedows! Ik goa an t
zeuken .' En hij dankt Geert voor zijn goede raad :

God, Geert!, wat hest mi good eroan ;
Heer Jees! wat binh toch bliede!
Ih leuf di al mien leffen geern,
En hieh nooit weer noar leupsche deems,
Ofjufferties in 't ziede.
De inhoud van het gedicht mag typerend genoemd worden voor het grootste deel van de
Twentse schrijverij tot ver in de 20ste eeuw. De thematiek blijft dicht bij huffs : de natuur
wordt bezongen, er worth gewaarschuwd tegen de grote stad en `niejmoodse flantuutn' .
Zijn tweede lange gedicht (`Breef van Swobflings H3nte oet Amsterdam an zien Volk in
de Lutte bi j Oldenzel') werd door Johannes Wernerus Heinink (1853-1906), schoolmeester in Oldenzaal en later in Reutum, omgewerkt en opnieuw berijmd onder de titel
`Breef van Haspels Jenne oet Amsterdam an zien yolk in de Lutte by Oldenzel' . Hier zien
we voor het eerst dat Twentse schrijvers door elkaars werk beinvloed worden . Heinink
was als `meister' steun en toeverlaat van de kleine gemeenschap om hem heen. In de
Twentsche Courant schreef hij in zijn hoedanigheid als journalist het buitenlandoverzicht .
Hij kreeg er regionaal een zekere vermaardheid door . Van de Binds 1880 verschijnende
Twentsche Almanah werd hij redacteur en tot zijn overlijden vulde hij de jaargangen met
proza en poezie .
Willem Jan Christiaan van Wijngaarden (1818-1882) uit Rijssen was ook al schoolmeester. Een aantal verhalen en gedichten van zijn hand kwam in 1955 uit onder de titel
Met n oaln Measter biej n heard . Van Wijngaarden werkte mee aan de bloemlezing Van de
Schelde tot de Weichsel van de neven Joh .A. en L . Leopold (1882) . Een Twents bruiloftslied
verscheen in 1882 in Onze Uolhstaal .
A1 met al hood de 19de eeuw een nogal schuchter begin van de opleving van het schriftelijk gebruik van het Twents . Aanvankelijk kwamen er uitsluitend gedichten uit . Later
volgden schetsen, verhalen en vertellingen . Nogal huisbakken allemaal . Over de taal werd
ook geschreven . Dat gebeurde opmerkelijk genoeg door buitenstaanders . De Friese taalgeleerde Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) publiceerde in de Overijsselsche Almanah
van 1836 een `Woordenboekje van het Overijsselsch' . Johannes Henricus Behrns (18031883), geboortig uit Enschede, schreef `Over de Twentsche vocalen en klankwijzigingen'
in 1839 . Hij vertaalde in de almanak van 1837 een gedicht van Ludwig Uhland : `Leed
van nen olden beddelman' . Johan Helderman (1780-1852) en Anthonie Ballot (18361871) schreven Twentse woordenlijsten met verklaringen . Belangrijkste podia voor het
geschreven Twents in de 19de eeuw zijn genoemde twee almanakken .

1900-1945: Onderzoehen, beschrijven, behouden
Het eerste jaar van de nieuwe eeuw werd to Deventer de Vereeniging tot onderzoek van
Taal en Volksleven in Oost-Nederland opgericht . Het doel was het opsporen, verzamelen,
onderzoeken en beschrijven van alles wat op het gebied van taal en volksleven in de
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oostelijke provincien van belang was . Vele wetenswaardigheden werden vermeld in het
orgaan van de vereniging, de Driemaandelijhsche Bladen, waarvan de eerste serie tot 1932
zou verschijnen . Het hele streven was gericht op behoud van zoveel mogelijk waardevolle
en karakteristieke taken .
In deze jaren groeide, mede als gevolg van studie en een wassende stroom publicaties het besef in een stuk Nederland to wonen met een bijzondere, deels afwijkende
volkscultuur . De geuzennaam Tukker oorspronkelijk zoiets als boerenpummel raakte
in twang en de voorman van alle Twentse regionalisten, Jacobus Joannes van Deinse
(1867-1947) uit Enschede, conservator van het Rijksmuseum Twente, gaf de streek zijn
vlag en Nederlandstalige(!) volkslied .
In de jaren twintig en dertig groeide het aantal podia voor Twentstalige schrijvers . Naast
de Twentsche Courant was er van 1922 tot de Tweede Wereldoorlog in De Nieuwe Twentsche en Almelosche Courant ruimte voor het Twents en in 1932 verscheen het TwentsMunsterlandse tijdschrift Noaberschopp dat de nabuurschappelijke betrekkingen wilde
versterken : `Diitt Blatt [ . . .] Ball Bruggen bauen tusken Ju en us .' `Ganz besondere Pflege
[ . . .] will die Noaberschopp dem Dialekt angedeihen lassen .'
In 1903 verscheen de eerste Twentse dichtbundel, van de hand van de omtrent de toekomst van het Twents zeer pessimistisch gestemd Haaksberger Herman Berghege (18641937) . De titel, Uit het land van den Tubant, was merkwaardig genoeg in het Nederlands .
Het oeuvre van Berghege is weliswaar klein - twee dichtbundels en verspreide bijdragen
aan de Driemaandelijhsche Bladen - maar gevarieerd . Hij is misschien de eerste hier die
we een literaire persoonlijkheid kunnen noemen ; hij bleef schaven en verbeteren aan zijn
werk en ook wat de spelling betrof was hij niet gauw tevreden . In zijn gedichten durfde
hij, in het dagelijks leven onder andere administrateur van een ziekenfonds, platgetreden paden to verlaten . Hij behandelde zeer uiteenlopende onderwerpen, toonde sociale
bewogenheid en had kritiek op drankmisbruik en doodstraf, maar ook de lichtere toetsen
ontbraken niet . In `Dee huichelaars' riep hij schijnchristenen tot inkeer op :

Toch tint ze doof, al meent zee ooh to heuren,
Glad tint ze blind en toch meent zee to teen .
Wel hristen is, dee mut dat loaten bliehen
Deur woord en doad, gin preuthes maaht et good .
God gaf oons Christus dee tot God ons brachte,
Hee gunk ons vuur en wiej, wiej mut Em noa.
Bij Cato Elderink (1871-1941) uit de deftige Enschedese families van de Elderinks en
Blijdensteins bespeurt men bezorgdheid over het verdwijnen van de eeuwenoude plattelandscultuur : `Vuur 't leste rekt ow 'n vuurgeslacht oet dee oalde vertelsels en sagen de
haand .' Ze trok vanuit haar pied-a-terre in Buurse de boerschappen in om die vast to
leggen en er stof en inspiratie op to doen voor haar gedichten . Uit haar bundel Oet et
laand van aleer (1925) spreekt de geest van sprookjes, sagen en vertelsels uit `Anneke
besmoorstied' . Aan haar danken we ook de eerste grote stukken in Twents proza . In 1937
verscheen, gedeeltelijk in het Nederlands, Twenter laand en leu en leven, waarin ze het
Twentse land van voor de alles veranderende industrialisatie beschreef .
Zoals Elderink waren er meer, met de rug naar de toekomst en vooral gericht op behoud .
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Hendrik Klaassen (1901-1980), keuterboer uit Albergen, was er een voorbeeld van en
ook Klaas Jassies (1909-1979), de schouwburgdirecteur uit Enschede . De laatste vervaardigde naast een paar gedichtenbundels met onder meer aardige natuurgedichten een
taaie roman : De Leestinhleu (1949), de eerste in de streektaal .
Meester Vloedbeld

Bewust bouwer aan de streektaal was de Almelose hoofdonderwijzer, parttime journalist
en verenigingsman Gerhardus Bernardus Vloedbeld (1884-1961) . Hij zou uitgroeien tot
de autoriteit onder de Twentse schrijvers . Rond 1910 publiceerde hij voor het eerst in de
Twentsche Courant . Toen die niet meer overal kon verschijnen moest er een nieuwe katholieke periodiek komen . Met de Deldense advocaat Jan Willem Schneider (1892-1973),
ook platschriever, richtte hij de Nieuwe Twentsche en Almelosche Courant op . Vloedbeld
publiceerde er 1923/4 zijn befaamde Mans Kapbaarg-serie in, een kruising tussen een
schelmenroman en een vertelling aan het haardvuur . Reeds de eerste zinnen tonen ons
schrijvers weergaloze taalgebruik :
Tegen 't hoonderoopvlegen van nen haolen dag in 't begin van februwarie 1813 zat 'n aolen
Kapbaargs-boer met de vrouw an 'n schaddenheerd en heeh verleuren duur de hleane roeten
aower 'n eenleustigen Griwwel (bouw-en weiland biej 'n Krommendieh in Almelo), den dih
onner'n snee lea. Oop ees zeg e: `Kieht door ees nen rowmoos van nen heerl achter'n haamp
hen hommen . Wel den vannach to lozeren hrig, mag de la van 't hamnet wal oop slot doon'.
De moder, dee ne sohhe zat to stoppen, heeh non ooh aower 't gazenetjen (horretje) hen .

Vloedbeld wilde bewijzen dat met de `modersproake' alles kon worden uitgedrukt . Ze
was niet slechts geschikt voor revues waarin alles wordt opgeofferd aan de lach, of
boertige taferelen. Daarom vertaalde hij fragmenten uit de Bijbel en de klassieken . Ter
gelegenheid van zijn honderdste geboortedag kwamen posthuum De Eawengellies uit .
Ook meer profane klassiekers hertaalde hij, waaronder werk van Vondel, Shakespeare
en Sophocles en Middelnederlandse teksten . Voor de Westfaalse platschrievende pastoor
Augustin Wibbelt koesterde Vloedbeld grote bewondering . Maar liefst zeventien romans
van hem zette hij over in het Twents . Origineel werk, waaronder jeugdherinneringen,
verscheen in aparte prozabundels .
Voor Vloedbeld betekende de Tweede Wereldoorlog geen breuk in thematiek of stijl .
Hij schreef al die jaren stug door om daarmee het aanzien van en de goodwill voor het
Twents to vergroten . Wie overigens als zijn leerling op het schoolplein Twents sprak, kon
op een portie strafwerk rekenen .
Johanna van Buren (1881-1962) was Vloedbelds tijdgenote . Ze werd bijzonder populair
in Twente en mag, hoewel ze uit Hellendoorn geboortig was en daarom ook bij Salland
wordt beschreven, gerust ook een Twentse dichteres worden genoemd .
Opleving en optimisme

De oorlogsjaren waren voor Twente, hoewel er in het begin nog enkele bundels verschenen, voor de streektaal dood tij . Na 1945 pakten de schrievers de draad op . Het leek of
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er niets bijzonders gebeurd was . Net als elders in de Nedersaksische gewesten stak er in
Twente een milde worm van regionalisme op . Men streefde naar decentralisatie, meer zeggenschap voor de gewesten. Ook en vooral op cultureel gebied . In de in 1948 opgerichte
Algemene Vereniging Twente vonden de regionalisten hun tehuis voor hun plannen voor
eigen omroepen, kunstacademies, musea enzovoort . De streektaal werd gekoesterd en
Herman Lambertus Bezoen (1908-1953) uit Enschede gaf haar een eenheidsspelling .
Voor de oorlog was hij leraar to Deventer, in 1938 promoveerde hij, na vertraging - hij
was in Nederlands-Indie gaan wonen - op Klanh- en vormleer van het dialect der gemeente
Enschede . Na bevrijding uit een Jappenkamp vond hij zijn manuscript van Taal en yolk
an Twente terug . Het kwam uit in 1948 en is een ware fundgrube voor ieder die zich
met de streektaal bezig houdt . Bezoen ijverde mede voor een leerstoel Nedersaksisch in
wijder Nedersaksisch verband . Hij rekende er min of meer op die zelf to bezetten . Zo
ver kwam het niet .
Schrievershreenh

De stoot tot vernieuwing van de `modersproak', die medio jaren vijftig vooral uit het
Noorden kwam, liet ook Twente niet onberoerd . In 1955 werd de Twentse Schrieverskreenk opgericht . Er werd contact gezocht met streek- en taalverwante gewesten, er
werd door sommigen gedroomd van een taal die door maar liefst twintig miljoen mensen
werd gesproken . Regionalisten als Jan Jans (1893-1963) droomden hardop mee . Leider
van de Twentse schrievers werd Vloedbeld . Uit Enschede voegde zich bij die rijen Johan
Buursink (1908-1993), verzetsman in de oorlog, freelance journalist en veelschrijver .
Met zijn regiobrievenbus in de Twentsche Courant werd hij vraagbaak voor een ieder die
wat weten wilde over Twentse woorden, gezegden en dergelijke . Vele honderden brieven
zijn door hem in die jaren beantwoord . Zijn Boeh van de I .onneher Landbouw verscheen
in 1956 . Het bevatte een Twentse roman . Net als Vloedbeld trachtte Buursink de status
van de streektaal to verhogen door haar rijkdommen to openbaren . Hij deed dat met zijn
essays `Experimenteren met de moodersproake' en zijn vertalingen van klassieken .
Door de Schrieverskreenk en de ruimere publicatiemogelijkheden groeide het aantal
schrijvers en publicaties . Tot de meer getalenteerde platschrievers moet Johan Maria
Legtenberg uit Hertme (1888-1958) gerekend worden . Zijn aardige dichtbundel Bloemen
oet nen Dieselhaomp (1947) word echter ontsierd door een ongeloofwaardig betoog over
de verwantschap van Twentse en natuurklanken . In zijn nalatenschap bevinden zich nog
enige onuitgegeven bundels .
Het werk van Arend Lamm uit Hengelo (1908-1965) is to vinden in allerlei bladen,
blaadjes en andere periodieken . Zijn roman Geihen stond als vervolgverhaal in de Twentsche Courant (1955) . Twee dichtbundels kwamen van hem uit : Algerah in 1959 en in
1974 Tweansche Bleujsels . Ze bevatten gevoelige gedichten, veelal met religieuze inslag .
Laatstgenoemde bundel is fraai geillustreerd met afbeeldingen van schilderijen van zijn
neef Henk Lamm . Lamm liet sours traditionele vormen achter zich en experimenteerde
met nieuwe .
Bernardus H .A .M . Plegt uit Losser (1904-1977), hoofdredacteur van de 1"wentsche Courant beperkte zich tot proza . Hij schreef schetsen Oet t oale doarp I en II (beide 1972
uitgegeven) waarin hij de toestanden in zijn geboortedorp, sours kritisch, maar altijd met
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een milde humor onder de loep nam . Plegt was tevens hoofdredacteur van het Jaarboeh
Twente, waarin veel van zijn bijdragen to vinden zijn . Zijn krant voorzag hij vele jaren van
streektaalspreuken die in de rechterbovenhoek van de voorpagina werden afgedrukt .
Reinier J .M . Heering (1915-2000) uit Oldenzaal en H .A. (Hennie) Hamhuis (* 1927) uit
Almelo brachten, elk voor zich populaire dichtbundels uit . Laatstgenoemde schreef onder
de enigzins boers aandoende naam Hennik van 'n Scheenken . Hij bereikte met zijn eenvoudige, niet veel van zijn lezers vragende gedichten onwaarschijnlijk hoge oplagen .
Een rel

In Johan Gigengack (1933-1976) uit Hengelo won Twente een talentvolle jonge prozaschrijver. Na traditioneel werk van goede kwaliteit bracht hij de streektaalliteratuur op
een tweesprong . In zijn roman De boetenste duusternis (1961) trachtte hij haar in een klap
bij de tijd to brengen door universele thema's als liefde en jaloezie in een voor sommigen,
in die tijd to openhartig taalgebruik to behandelen . Hij werd zo genadeloos neergesabeld
en verdacht gemaakt dat de wegen zich scheidden : hij zei de streektaal in geschrifte vaarwel . De uitgave van zijn tijdschrift Twenterlaand, en -leu en -spraohe (vanaf 1956) werd
beeindigd . Pas in de jaren zeventig raakte hij weer betrokken bij het Twents .
Met deze literaire rel en het overlijden van Gerard Vloedbeld leek georganiseerde aktie
voor het Twents over . De Twentse Schrieverskreenk stierf een zachte dood, belangrijke
regionalisten stierven . Maar de aandacht voor het Twents smeulde als een veenbrand
verder . Belangrijke initiatieven uit de jaren zestig waren de start van het Jaarboeh Twente
(vanaf 1961), waarin ook Twentstalige publicaties stonden, van de Twents-Achterhoekse
Reeks (in 1968) en van de Kleine Twentse Reeks van uitgever Witkam to Enschede . Andere
streektaalbladen of -reeksen kenden slechts een korte historie, maar uit onderzoeken bleek
dat de bevolking grote waarde toekende aan haar taal en die graag wilde behouden .
Na 1975

In 1975 werd de Kreenk vuur de Tweantse sproake (KTS) opgericht die zich blijkens de
naam een breder werkveld toedacht dan de schrieverskreenk . De KTS zocht zijn kracht
niet in het isolement, maar trad strijdbaar op onder leiding van Henricus (Hennie) J .A
Engelbertink (* 1942), onderwijzer to Rossum . Er werden commisies opgericht voor de
spelling, kerkdiensten, een `lesriege', Twentstalig toneel, enzovoort . Van speciaal belang
werd de werkgroep voor een Twente Akademie waaruit het latere instituut van die naam
sproot, nu het Van Deinse Instituut en opgenomen in de Twentse Welle .
Het aanbod aan Twentse literatuur en lectuur wordt vanaf de jaren zeventig steeds breder .
Van groot belang was de uitgave van de woordenboeken van de oud-onderwijzer Gerhardus J .H . Dijkhuis (1887-1983) en van Karel Diederik Schonfeld Wichers (1901-1992) .
De laatste, groot nonconformist, was ook schrijver . Hij verrijkte de Twentse literatuur
met reisverslagen, gedichten, verhalen en theorieen over de taal, die hij `ne sproake van
skeppengsweage' noemde . Natuurlijk ontbrak een eigenzinnige `schriefwieze' niet .
In Anne van der Meiden (* 1929) al sedert de jaren vijftig op velerlei gebieden aktief voor
de streektaal kreeg het Twents in de jaren negentig een groot voorvechter . Als dominee
was hij een gevierd spreker in Twentse kerkdiensten en zijn prekenbundel Oons hert
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temeute (1990) ging grif van de hand . Met een vertaalgroep bestaande uit acht taalkun-

digen en kenners van het Grieks zette hij het Nieuwe Testament uit de grondtekst over in
het Twents . In de pers verschenen 35 proefvertalingen die kritische krantenlezers mochten beoordelen . Er kwamen duizenden reakties binnen . Daaruit en uit de tweeduizend
exemplaren die bij voorintekening hun weg naar de lezers vonden bleek wel hoe groot
de betrokkenheid in de streek bij dit project was . Later verzorgden Van der Meiden cum
suis ook nog een vertaling van het Oude Testament .
Geinspireerd door Twentstalige kerkdiensten voelde emeritus predikant Gerrit Morsink
(1909-2003) uit Wierden zich geroepen om alle 150 psalmen to vertalen . Hij was reeds 84
toen hij eraan begon . In 1993 werd zijn Twents Psalmbooh ten doop gehouden in de kerk
van Aalten . Bij die gelegenheid merkte iemand op dat een groeiend aantal gemeenteleden
niet meer inziet waarom zij het meest eigene bij de deur van de kerk moeten achterlaten .
Later (1998) bracht Morsink bet Twents Gezangenbooh uit waarin de 491 gezangen uit
bet Liedboek voor de Kerken in de streektaal verschenen .
Van der Meiden is een van de bekende Nederlanders die zich inzetten voor bet Twents .
Dat deed ook Willem Wilmink (1936-2003) die, na al eerder gestoeid to hebben met
de streektaal, in 1992 de bundel Heftantattat! uitbracht in bet stadsplat van Enschede,
waardoor hij reagerend op een aansporing van Hendrik Entjes nu mede de Twentse
literatuur toebehoort . De streektaal heeft voor Wilmink een toegevoegde waarde : "t Plat
steet dichter biej de leu' . In zijn volksmusical De Pathmosprinses heeft de schrijver op heel
natuurlijke wijze ook enkele Twentstalige liedjes geweven . De cabaretier Herman Finkers
(* 1954) uit Almelo, bracht Nederlandstalige shows ook vertaald in bet Twents op de
buhne . Er was zeer grote belangstelling voor . Het werken in de streektaal bleek voor hem
een openbaring : `t Is net of der dan ne muur vort vaalt . t Wordt voile meuier in t plat, t
roewe en harde wordt roewer en harder, t leve en t zachte wordt lever en zachter.'
De hernieuwde belangstelling voor bet plat is de laatste jaren op velerlei gebied waarneembaar : bands treden op in de streektaal, er komen cd's uit, er wordt meer en met
meer waardering over de taal geschreven en gepraat . Organisatorisch vindt deze nieuwe
belangstelling onder meer zijn weerslag in de heroprichting van een schrieverskreenk,
de SBOv (zie hierboven) en de benoeming, per 1 januari 1998, van de eerste streektaalconsulent, schrijver Gerrit Kraa (* 1939) . Deze uit Rijssen geboortige oud-leraar, die ook
Nederlandse kinderboeken op zijn naam heeft staan, hanteert zijn West-Twents soepel in
eigentijdse schetsen en verhalen, waarvan een aantal in bundels uitkwam . Jan Berend van
de Velde (* 1924) schrijft eigenzinnige gedichten waarin een aanstekelijke humor spreekt .
Hij draagt ze met een ontwapenend hoekige allure voor . Van zijn hand verschenen ook
een Grammatica van Twents (1994) en een bundel met vertaalde sprookjes (1999) .
Het aantal publicaties in en over de streektaal heeft Binds 1984 een zodanige vlucht
genomen dat een opsomming ervan in deze luttele bladzijden hoogst onvolkomen zou
zijn . We moeten er dan ook van afzien .
Nieuwe tweestrijd?

De laatste jaren is er naast de steeds sterker vlietende hoofdstroom een aftakking ontstaan
rond de in 1994 opgerichte Nieje Tied, blad in t plat . Het `meer of meender litteraire blad',
onder redactie van Goaitsen van der Vliet (* 1951), Frank Lowik (* 1956) en Gerrit Klaas-
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sen (* 1960), brak conform de naam radicaal met de nostalgische rijmelarijtraditie, wil
nadrukkelijk nieuwe wegen in slaan en schuwt polemiek noch publiciteit . Rondom dit
tijdschrift en de Fries/Twentse De Oare utjouwerij van Van der Vliet, is een eigen Twentse
spelling ontstaan De Standaard Schriefwieze die nogal afwijkt van de dicht tegen bet
Nederlands aankruipende en van boven gedropte schrijfwijze van de KTS en bet Van
Deinse Instituut . Onder de titel `De Nieje Tied weerldwied' zijn deze spellingsregels bet
multimediale circuit in gegaan . De sours als provocerend opgevatte uitingen van bovengenoemde angry young man roepen of en toe de dagen van Gigengack in herinnering .
In 1997 kwam in een vertaling van Van der Vliet en Lowik Asterix den Gallier uit . Landelijk en regionaal bestond er grote belangstelling voor . Het werd met 15 .000 albums de
meest verkochte Twentse uitgave . Geinspireerd door dit voorbeeld brachten ook anderen
Twentse vertalingen uit van avonturen van bekende striphelden . In oktober 2003 zag
bovendien Van der Vliet's Dialexicon Twents bet licht, een digitaal woordenboek met meer
dan 30 .000 lemma's .
En de bron is niet opgedroogd . Nog steeds komen er nieuwe schrijvers en dichters bij als
Jan Swennenhuis (* 1929), Andre Hottenhuis (* 1936), Theo Vossebeld (* 1939), Gerrit
Lansink (* 1948), Gerard Vaanholt (* 1948), Bennie Sieverink (* 1954) en Gerrit Danneberg (* 1962) die elk op bun wijze toevoegen aan wat de Twentse literatuur beet . Dat bet
werk van streektaalschrijvers ook door anderen steeds meer voor `vol' wordt aangezien,
blijkt o .a . uit bet opnemen van bun werk in verzamelbundels en in de populaire reeks
Literaire wandelingen .

De afwerende houding jegens de streektaal die de regionale omroep zo lang kenmerkte,
verdween . TV Oost ontwikkelde, samen met Herman Finkers, de soap Van jonge leu en
oale groond. De serie verwikkelingen rondom de familie Wildspieker bleek een schot in de
roost zij trok gemiddeld zo'n 300 .000 kijkers . Later waren er uitschieters naar 375 .000 .
ook andere regionale omroepen kregen belangstelling en zonden haar uit . Aangemoedigd
door dit succes besloot TV Oost tot een vervolg van 20 afleveringen . De eerste reeks is
nu ook in boekvorm verschenen, in bet Nederlands maar met Twentse dialogen .

Het dromerig-poetische `Verleurn leef , een gedicht uit de bundel Zunlech
(1998) van Theo Vossebeld .
Verleum leef
Ik schrief oewn naam
in de iesbloomn op de raetn
en met mien' haandske boetn in n snee
en Tangs de koolde loch
Ik
in
in
en

schrief oewn naam
mienn oadem op ut raam
t bleuiselblad van mei
met t bloomnzoad dat ik zeai

STREEKTAALLITERATUREN IN OVERUSSEL

391

Ik schrief oewn naam

in de plisse noa de bujje

in de zunne met miene schwa
en met framboozn-puddingsaus
in vanille-yoghurtvlaa

7 .5 .2 Salland
De negentiende eeuw

Midden-Overijssel liep niet voorop met het schrijven in de streektaal . Integendeel . Het
duurde tot in de jaren dertig van de 19de eeuw eer er gedichten verschenen in de
Sallandse varianten van bet Nedersaksisch . T .W van Marie schreef bijdragen voor de
Overijselsche Almanah voor 1836, 1838, 1840 en 1855 en W van der Linde voor die voor
1854 . Dan breekt na dit recht aarzelende begin een periode aan waarin er in Salland
helemaal niets meer worth vernomen van schriftelijk dialectgebruik .
Er was overigens lexicografisch al wel iets gebleken van aandacht voor de eigen taal . Dat
was aan bet einde van de 18de eeuw. In 1778, 1781 en 1782 stelde Gerard Dumbar, (17431802) secretaris van de stad Deventer, woordenlijsten van de streektaal van zijn stad samen
ten behoeve van een door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde to Leiden
gepland groot Nederlands woordenboek . Bij de voorbereiding van dit (nooit uitgevoerde
project) had men de medewerking gevraagd van een aantal streektaalkenners .
De Friese taalgeleerde Halbertsma, die als predikant to Deventer woonde, stimuleerde het
onderzoek naar de eigen taal . Zelf gaf hij een eerste woordenboekje van bet Overijssels
uit in 1836 . Hij wees de inwoners van de provincie erop dat ze geen tweederangs snort
Nederlands spraken, maar dat ze trots konden zijn op hun nude Saksische dialecten . In
1896 verscheen bet Woordenboehje van het Deventersch dialect van Willem Draaijer (18471933) . De anglist P Fijn van Draat publiceerde in 1923 in bet Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal- en Letterhunde een `Klankleer van den tongval der stad Deventer' . In 1936 zorgde hij
met J .C .L . van der Lande voor een nieuwe uitgave van bet woordenboek van Draaijer .
De twintigste eeuw: schrijvers en instituties

De eerste Sallandse literaire persoonlijkheid die werkelijk betekenis had was Johanna
van Buren (1881-1962) uit Hellendoorn . Ze werkte bij de PTT en publiceerde meer dan
40 jaar gedichten in een sterk Twents gekleurd Sallands in bet Dagblad van het Oosten /
Twentsch Zondagsblad . In haar ogenschijnlijk eenvoudige en altijd melodieuze `leedties',
zoals deze zeldzaam begenadigd dichteres zelf haar gedichten, waaraan alle hoogdravendheid vreemd was, noemde, werd ze door zeer velen in Salland en Twente als `een
van oons' herkend . De onderwerpenkeuze, die meestal dicht bij huffs lag - vaak letterlijk
- heeft daaraan ongetwijfeld ook meegewerkt . Ze schreef over de natuur, liefde, alleen
door bet leven gaan - zelf bleef ze na een afgebroken verhouding ongetrouwd, ze was der
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`of evrejen'-en werd door haar lezers op handen gedragen . Toen ze vanaf 1942 regelmatig
in bet ziekenhuis moest verblijven lieten vele krantenlezers weten dat ze werd gemist . In
de jaren vijftig werd ze gevierd als de grand old lady van de SallandslTwentse schrievers .
In Hellendoorn werd de dag waarop ze honderd jaar zou zijn geworden groots gevierd .
Er werd een standbeeld van haar onthuld, in aanwezigheid van tallozen die haar nog niet
vergeten waren . Een dorpsgenoot, Jan Bouwhuis, promoveerde in dat jaar in Groningen
bij Hendrik Entjes op Johanna van Buren. Dichterschap en dialect . Een aantal `leedties' werd
op muziek gezet en uit haar werk wordt nog steeds voorgedragen .
In de loop van de tijd verschenen er bundels : in 1944 Zunnebloome, 1948 Kronnenzommer, in 1969 Noawille, in 1976 Wee j nog? En in 1980 De dinge van vrogger . Johanna's totale
werk werd uitgegeven in 1981 . Dat leverde een dikke pil op met meer dan duizend `leedties' . De Tweede Wereldoorlog betekende in bet werk van de dichteres geen scheiding .
Ze streefde niet naar vernieuwing ; inhoudelijk noch naar de vorm . Als negatief werd wel
ervaren Johanna's invloed op talloze rijmelaars die ze, misschien haars ondanks, inspireerde de pen ter hand to nemen . Het gevolg daarvan was dat de Sallandse streektaalliteratuur en -lectuur nog jarenlang geplaagd werd door ondicht en erbarmelijk geleuter.
Daartoe mag zeker niet bet werk van Herman Korteling (1898-1994) uit Deventer gerekend worden . A1 streefde hij evenmin naar vernieuwing . Korteling schreef in een neoromantische stijl novelles en romans in bet algemeen Nederlands waarbij de rijke historie
van zijn vaderstad inspiratiebron was . Maar hij schreef ook in bet Sallands . Meestal ging
het daarbij om korte verhalen met een rake sfeertekening . Dit werk verscheen in De
Moespot, 't Swieniegeltje, verzamelbundels en ook in Overijssel, Jaarboeh voor Cultuur en
Historie (1947-1963), waarvan hij medeoprichter en redacteur was . Van de novelle De
Grootburgers, oorspronkelijk (1942) in bet Nederlands geschreven, bezorgde hij voor 't
Swieniegeltje een Sallandse vertaling (1959) .
Sallandse schrievershring
In 1956 werd de Sallandse schrieverskring opgericht, onder voorzitterschap van
Korteling . Het doel van de kring was alien die zich met de streektaal bezighielden to
verenigen en een podium to bieden en zo de zaak van de streektaal voort to stuwen .
Voorlopig orgaan werd De Darde Klohhe, bet blad van de `Gemienschap van 011 Ommer' .
Later (1958) kreeg de schrieverskring een eigen orgaan in de De Moospot . Op verzoek
veranderde men de to Twents klinkende naam in 1963 in De Moespot . Het nieuwe blaadje
was nog uiterst bescheiden van opzet . Korteling schreef later zelfs over "Un fidderig dink
(vier vellekes maor)" .
De basis voor bet blad werd aanzienlijk verbreed toen in 1966 de Dialektkringen
Salland OostUeluwe en Achterhoek/Liemers besloten in federatief verband samen to werken onder de naam Verbond veur Neersasse Dialektkringen . De Moespot werd orgaan van
dat nieuwe verbond . In 1977 sloot vervolgens de Kreenk vuur de Tweantse Sproake zich
er bij aan en nog later de vereniging Vrienden van de streektaal Lochum en umgeving .
Door deze verbreding groeide de omvang van bet blad sterk . Dat bleek van levensbelang
omdat bet aantal inzendingen vanuit de Sallandse schrijverskring zorgelijk klein bleef.
Daarvan getuigen de veelvuldige oproepen om werk in to sturen (`keep the pot boiling')
van bet Sallandse redaktielid A .J . de Weerd aan zijn achterban .
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Over bet niveau van werk van De Moespot is al vaak geschreven, in welwillende en minder
welwillende woorden . Ondertussen verleent bet blad toch maar de ruimte aan iedereen
die zich schriftelijk wil uiten in het Nedersaksisch van de aangesloten gebieden . Tot op
de dag van vandaag .
In samenwerking met de in 1978 gestichtte IJsselakademie organiseert de dialectkring
Salland OostVeluwe om de twee jaar een literaire wedstrijd . Er blijkt elke keer een flunk
aantal inzendingen to zijn . Uit de beste werd telkens een bundel samengesteld .
Uernieuwing

Met Gerard Werkman (Hellendoorn 1912-1981) treffen we een schrijver aan die nauw
betrokken was bij de beweging van bet regionalisme en de opbouw van streektaalorganisaties in de jaren vijftig . Hij riep schrijvers en dichters op de ogen en oren open to hebben en zich to laten inspireren door bun eigen tijd . Als dichter gaf hijzelf bet voorbeeld
door to experimenteren met nieuwe vormen en hij verliet de al zo plat getreden paden .
Typerend daarvoor is :
hiehihoean
lonihoean
hiehimian lonimian
hiehewienomeha
lonnewieteegnmeha
lachihoean

griepihoean
lachimian griepimian
lachewienomeha
griepewienomeha
sprehihoean
staoihoean
sprehimian staoimian
sprehhewiemetmeha
trouwewiemetmeha

Door bet aaneenschrijven van woorden trad een vervreemdend effekt op, dat na herkenning humoristisch werkte . Als hoofdredacteur van bet Deventer Dagblad en de Zutphense
Courant publiceerde Werkman over `De derde taal van Nederland' . In De Mars, Maandblad
van en voor Overijssel (1953-1981) schreef hij over de noodzaak om een nieuwe, bovengewestelijke Sassische schrijftaal to ontwikkelen . Collegaschrievers namen dat standpunt
voor kennisgeving aan .
Hendrik Entjes (1919-2006), als onderwijzer begonnen, eindigde zijn carriere als hoogleraar Nedersaksische taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, als opvolger van Klaas Hanzen Heeroma . In 1970 promoveerde hij op Die Mundart des Dorfes
Vriezenveen in der niederldndischen Provinz Overijssel . Behalve man van de wetenschap
en kritische begeleider van de Oost-Nederlandse letterkunde was Entjes ook vraagbaak
voor diverse streektaalverenigingen . Af en toe schreef hij zelf korte verhalen in zijn
Vroomshoopse dialect, onder meer in 't Swieniegeltje . Het verhaal `De leuge stee', over
menselijke compassie, verscheen in de bundel Schriewied (1965) .
Broos (A .K .H .M .) Seemann was aanvankelijk werkzaam in het onderwijs . Later vestigde
hij zich als schrijver to Lemele . Geboren was hij to Deventer, in 1934, maar zijn fascinatie
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voor het buitenleven, de mystiek tussen mens en natuur, trok hem naar het platteland .
Seemann verzorgde wekelijks een column in bet Sallands Dagblad . Die columns waren
weliswaar in bet Nederlands geschreven, maar zo doorspekt met Sallandse woorden,
uitdrukkingen en manieren van zeggen dat de taal als bet ware tot een snort OostNederlands was getransformeerd . Seemann was vanaf 1984 fulltime auteur, sprak voor
de radio en hield leesbeurten uit eigen werk . Uit zijn streektaalwerk sprak vooral een
diep gevoelde band met de hem omringende natuur . Opgedane indrukken verwerkte
hij in korte verhalen voor allerlei bladen, Sallandse en niet-Sallandse zoals bijvoorbeeld
bet Twentse tijdschrift De Nieje Tied . Bij de schrijfwedstrijden van de IJsselakademie
scoorde hij vrijwel steeds bet hoogst . Seemann overleed onverwacht in 1998 . Zijn
verscheiden betekende een gevoelig verlies voor de toch al niet dikgezaaide rijen van
Sallandse schrijvers .
Toch zijn er - vooral bij bet genre korte verhalen - de laatste jaren opmerkelijk frisse,
bij-de-tijdse tonen to horen, onder meer van Frans Nije Bijvank uit Haarle die publiceerde
in De Nieje Tied.
7 .5 .3 Noordwest-Overijssel
Zijn er in de eerste decennia van de 20ste eeuw in Twente al begaafde schrijvers die zich
uitdrukken in bet dialect, in de Noordwesthoek van Overijssel blijven de streektaalactiviteiten lange tijd tot een minimum beperkt . In de Bibliografie der dialecten van Nederland
1800-1950 van P.J . Meertens en B . Wander (Amsterdam 1958) treffen we voor Noordwest-Overijssel maar een zeer bescheiden aantal items aan, en dan nog grotendeels op
zichzelf staande verhalen, ooit eens in een tijdschrift of almanak opgenomen . Literaire
bundels voor 1950 uitgegeven en geschreven in een van de Noordwest-Overijsselse
dialecten, zijn een zeldzaam verschijnsel en de enkele die er zijn bevatten doorgaans
een bloemlezing uit of bundeling van eerder in kranten of tijdschriften gepubliceerde
verhalen . Ook later in de 20ste eeuw is er van een groot dialect-literair leven Been sprake
in de Kop van Overijssel .
Een enkele uitzondering daargelaten blijft bet lang bij bier en daar een eenling die, vaak
als eenoog, toch al gauw koning is in bet land der blinden . Zijn stukjes verschijnen in
lokale blaadjes en op dat niveau geniet hij doorgaans ook enige bekendheid, maar tot
de uitgifte van een bundel (laat staan een roman) komt bet maar zelden . Pas de laatste
decennia van de 20ste eeuw verschijnen er bier met een zekere regelmaat verhalen- of
gedichtenbundels in de streektaal en is er ook sprake van enig dialect-literair leven in
kringen enzovoort, maar groots en meeslepend is bet nog steeds niet .
Het is de in 1977 opgerichte IJsselacademie die als eerste bindend en stimulerend werkt
op de dialectschrijvers in de Kop van Overijssel . Deze instelling, die wetenschap beoefent
op bet gebied van natuur en cultuur in de IJssel-Vecht-delta en gevestigd is in Kampen,
rekent ook de streektaal tot haar werkterrein en brengt o .a . door bet organiseren van
streektaal-schrijfwedstrijden (samen met de dialectkring Salland OostVeluwe) de verschillende streektaalschrijvers met elkaar in contact . Serieus de krachten bundelen doen
de dialectschrijvers uit N .W Overijssel echter pas in 1996, bij de oprichting van de SBOv,
als tevens de afdeling Noord-Westoveriesselse Skrievers wordt opgericht .
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Het uiterste noorden
Tegen het eind van de 19de eeuw worden, in het in bet uiterste noorden van de provincie
gelegen Steenwijk, de eerste dialectactiviteiten van enige omvang in de Kop van Overijssel
ontplooid . Albert Smit (1848-1935), de plaatselijke drukker, boekhandelaar en uitgever
van een regionaal nieuws- en advertentieblad publiceert in dit blad dialectstukjes onder
bet pseudoniem Joris Goedleven . Onder de titel `Proaties van Joris Goedleven' schrijft hij
over de gebeurtenissen in bet Steenwijk van rond de eeuwwisseling en over bet alledaagse
leven in stad en streek . Nog in de 19de eeuw (1897) verschijnt de eerste van zijn vier
bundeltjes Verzen en schetsen, voornamelijk in de streektaal geschreven . Op de moderne
lezer maakt de inhoud wellicht een wat gedateerde indruk, maar onder zijn tijdgenoten
genoot hij zeker populariteit . Zijn verhalen, eenvoudig van opzet, zijn in een onderhoudende stijl geschreven en in zijn gedichten komt hij sours tot aardige resultaten, zoals
uit onderstaand fragment mag blijken :
Kleinigheden
Bin de red en
Dat het uurwaarh van de staot
Sours blif hohhen,
Of mit schohhen
In de goeie richting gaot . . .
Kleinigheden is ook de titel van bet boekje dat in 1987 uit bet werk van Smit werd samengesteld door Dick Weijdema .
Heel Lang blijft deze vroege dialectschrijver de enige van formaat uit bet uiterste noorden
van de provincie . Niet dat er nadien helemaal niets meer in bet dialect zou zijn geschreven
(o .a . de voordrachtskunstenaar A .W (Toon) Kamp schreef wel eens jets in de taal van zijn
streek) maar welhaast tot in de 21ste eeuw ontstegen de activiteiten nauwelijks bet lokale
niveau . Rond de eeuwwisseling begint Frouk-Alice Weys-Kroek (* 1964) dan haar columns
to publiceren : humoristische schetsjes over huiselijke situaties die zeer tot de verbeelding
spreken . In 2004 verschijnt bij de IJsselacademie haar eerste bundel Meinsen hienders!
Zwolle
Rond 1900 begint ook de uit Zwolle afkomstige onderwijzer Willem Kloeke (1852-1934)
in bet dialect van zijn geboortestad to publiceren . In de jaren kort voor, maar met name
na zijn pensionering (vanaf 1910) vertrouwt hij zijn Zwolsche Shetsies aan bet papier toe :
verhalen die aanvankelijk verschenen in de Driemaandelijhsche Bladen, en later, aangevuld
met enkele andere, gebundeld werden uitgegeven (1931) . In bet `binnenstads-Zwols' van
midden 19de eeuw (Kloeke vertrok in 1871 uit Zwolle, maar bleef het dialect uitstekend
beheersen) beschrijft hij de herinneringen aan zijn jongensjaren en jaren als jong-volwassene in Zwolle en geeft daarmee tevens een stuk cultuur-historische informatie in een
prettig-leesbare vorm .
Nadien heeft de regio Zwolle helaas geen streektaalschrijver meer voortgebracht die zich
met Kloeke kan meten . Er zijn nog enkele bundels met Zwolse jeugdherinneringen gepu-
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bliceerd, o .a . door Janna van der Waarde (Eb ie ze ooh nog 'ehend? 1991) en Karel Nijland
(A'h achterumme hiehe en Ah nogmaals hiehe 1998), maar zij halen bij lange na Kloekes
niveau niet . Hoopgevend zijn de columns die momenteel van de hand van Minke Kraijer
in enkele regionale bladen verschijnen . Zij heeft een kinderboek in het ABN gebubliceerd
maar legt zich in columns en verhalen met name toe op de streektaal .
De streeh rond de Wieden

Na de twee begaafde schrijvers Smit en Kloeke gebeurt er een tijdlang zeer weinig op het
gebied van streektaalliteratuur in de Kop van Overijssel . Het is Havanha (Hendrik van
Heerde, 1905-1968), afkomstig uit de streek rond de Wieden, die kort voor, maar vooral
ook na de Tweede Wereldoorlog belangrijk pionierswerk op het terrein van de streektaal
verricht . Niet literair en qua schrijfwijze niet altijd even betrouwbaar, maar wel baanbrekend en mateloos populair onder een zeer brede groep van de bevolking, tot ver buiten
de regio, zijn zijn sappige dialectverhalen met de altijd de goedmoedige Garriet Jan en de
pinnige Annegien als hoofdpersonen . De schrijver schept met deze eenvoudig-humoristische verhalen in een simpele stijl en met een smeuige woordkeus een cultuurhistorisch
beeld van de Kop (met Vollenhove als middelpunt) dat zijn weerga niet kent . Aanvankelijk
(vanaf 1934) verschijnen de stukjes in de Meppeler Courant, later ook in andere regionale
bladen in de N .W-hoek van Overijssel en vanaf 1939 tot in de jaren zestig ook gebundeld
in boekvorm . Zijn verzamelde oeuvre is in 2003 in twee verzamelbundels uitgebracht .
. . .Toen hwam Peter de hatte de trappe op umme Annegien to begroeten. "Doar e j de moordenaar" schetteren Annegien, "mien hele huus is verinneweerd, 't is meer varve as huus"
en toen zahhen Annegien as een verslagen mense mit de zundagse jurh op de pas gevarfde
heuhenstoel neer. "Annegien", gillen ih, "k heb die heuhenstoel oh eshilderd". En toen hnappen Annegien 't geduld of.
"Leluhhe hladshilder", zei ze, "'h heb oe toch ezegd alleen de overloop to schilderen, wat
doe'j mit de hlavieren an de heuhenstoel . Dar". As een V-2 vloog de heuhenstoel over de
overloop . . .
Wij waren to geliehe beneden an de trappe . Ihhe, Peter de hatte en de stoel, mar ih hon wel

zingen, want ih preen mij geluhhig dat ih er zo of ehomen was. Stel ies veur dat Annegien
eweten had, dat ih Peter de hatte deur de varve had loaten lopen, mensen ih mag er niet
an denhen . 'h Was dew 't oge van een naolde ehropen . En dat is een feit, ze vergef Peter de
hatte gauwer wat dan mij .
Rond de monding van het Zwartewater

Rond de monding van het Zwartewater en dan met name in Genemuiden wordt vanaf
de jaren zestig van de 20ste eeuw regelmatig in de streektaal gepubliceerd . Daarvoor
blijft het ook daar bij een enkel verhaal, zoals de beide historische vertellingen van de uit
Genemuiden afkomstige broers Hendrikus Wibelinus (1856-?) en Jan Willem (1853-?)
van Dalfsen, opgenomen in Van de Schelde tot de Weichsel (1881) .
In de jaren zestig zijn het met name Jan Mateboer (1923-1966) en Dirk van der Haar
(1998-1995) die het initiatief nemen tot het schrijven in de streektaal . Van de hand van
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de laatste is ook de diepgaande studie over het Genemuider dialect Gcellemuun en 'et
Gcellemunigers (1967) . Dit boek bevat tevens een aantal verhalen en gedichten van beide
schrijvers, in bet dialect van Genemuiden, waaronder bet onderstaande `De Woar'eid'
van Dirk van der Haar .

De woar'eid wet
Dat woar 'ie get
Veur 'um die nacht
Gien betide wacht ;
Mcer Leugnzah
Viendt onderdah .
In 1973 wordt de Gaellemuniger Taelkrink opgericht en vanaf dat moment wordt er door
(relatief veel) schrijvers regelmatig in bet dialect geschreven en gepubliceerd . Ook geven
zij gezamenlijk in eigen beheer verzamelbundels uit, o .a . Ben haerrebies vol winterhost
(1991) en Een nummertien ni je eerappels (1999) . Enkele namen van bet eerste uur zijn
Willem Mateboer (* 1929), Lambertus Klasen (* 1924) en Jannie Bakker-Rietman .
Jannie Bakker-Rietman (* 1953) schrijft naast verhalen en columns vooral modernere
gedichten . In 2005 verschijnt van haar hand de bundel Meer gelieh as eigen, waarin een
selectie uit haar gedichten (met vooral de problematiek van een opgroeiend gezin als
onderwerp) is opgenomen . Ook in de wedstrijdbundels van de IJsselakademie en in de uitgaven van Uerdan treft men werk van haar aan . Het onderstaande Kold is van haar hand .
zie hump en get
woor as ze wordt venvacht
eur aand die dut
wat ie niet han ontwiehn
zie lot de tied passeren

zonder em an to hiehen
en zo wordt eur verdriet toch langzem old
mcer allied eur gedachten elders
en eur voeten hold
Ook Riek van der Wulp-Heutink (* 1939) maakt deel uit van de Gaellemuniger Taelkrink .
Van haar hand verscheen in 1997 bij de IJsselacademie in Kampen de bundel Meinsen,
nadat de schrijfster in eigen beheer al Slinger van pepiern puppies (1991) had uitgegeven .
Beide bundels bevatten boeiende verhalen die met name allerlei herkenbaar-menselijke
problematiek tot onderwerp hebben . De schrijfster bedient zich van een eigen, uiterst
beeldende stijl die maakt dat de lezer de gebeurtenissen als bet ware voor zijn ogen ziet
afspelen :

Ueurzechtig eur hnof lege, gerimpelde, olde aandn over mehaere vrievnd shcerrelt Anne deur
eur haemertien . Op 't oldenvesse theet~ufeltien stoan twie hoppies hloor en op een shotteltien
lengn een paer zeebeshuties .
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Eur oogn gliern noar de anghlohhe . Die gef zowat alf driee an . Nog wat snipsnoorderij'n
vershoevnd, die op 't dressoir stoan, heh ze nog ien heer rond. . . Ja, now is alles veur mehaere . . .
now han ze hoomn . Met beide aandn stuunnd op de cermlunign lot ze eur langzem in de
hraehnde, rietn stoel zahhn . . .

Naast de Gaellemuniger Taelkrink was rond 1986 in Genemuiden een korte tijd nog een
schrijverscollectief actief, bestaande uit Geke Mateboer (* 1960), Henk Beens (* 1942) en
Jelle Kaspersma (* 1948) . Zij publiceerden samen de bundel Doahe (1986), en Kaspersma
alleen nog de gedichtenbundel Achter de tonge (1986), moderne gedichten in een eigentijdse vorm . Van hen is alleen Geke Mateboer nog actief als schrijver in de streektaal ; zij
ontwikkelt zich met name als columniste .
zwartstuis

Ook Zwartsluis heeft zijn dialectschrijver : Klaas Wursten (* 1930) . Na to hebben
gedebuteerd met enkele Nederlandstalige gedichtenbundels verscheen in 1990 bij de
IJsselakademie in Kampen van zijn hand de bundel dialectverhalen Dorpsgenoten, in
1994 gevolgd door Dit is mien dorp . Beide bundels bevatten verhalen in het Sluziger
dialect en hebben kleurrijke dorpsfiguren en hun belevenissen tot onderwerp . Ook de
natuur is een belangrijke inspiratiebron voor Wursten, die verder bekendheid geniet als
columnschrijver voor regionale bladen .
Het onderstaande citaat is een deel van het gedicht `De leste ronde' :
As d'aovend vaalt
en alleman gaot slaopen
gaot Arm veur 't lest
vandage nog zien stallen rond
behih zien hoenen en de shaopen
en veegt et leste euizaod
netties van de grond . . .

De afdeling Noordwest-Overijssel van de SkrieversBond Overiessel ontwikkelt zich tegen
het eind van de 20ste eeuw tot een actieve schrijversgroep . Meer en minder getalenteerde
streektaalschrijvers vinden elkaar daar en stimuleren en bekritiseren elkaar met schrijfopdrachten en literaire uitdagingen . Naast de bekenden (Klaas Wursten, Jannie Bakker, Riek
van der Wulp, Frouk-Alice Weijs, enz .) treffen we hier ook een aantal minder bekende,
maar sours toch veelbelovende schrijftalenten, waaronder Derk Compagner, Femmie Wokman, Henk Hooijer, Doortje Stam, Liesbeth ten Klooster, Cony Overmars, Co Mateboer en
anderen. Een aantal leden van deze groep start in 2005 ook een nieuw streektaaltijdschrift :
Kopstuhhen, met proza en poezie in de streektaal van de Kop van Overijssel en omgeving .
Kampen en omstrehen

Hoewel Het dialect van Kampen en omstrehen al in 1908 uitgebreid is beschreven door
Jurrien Gunnink, blijven ook in deze stad de literaire activiteiten zeer beperkt . Wel
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verschijnt er vijftig jaar Lang (van 1948 tot 1998) wekelijks een streektaalcolumn in het
Kamper dialect, aanvankelijk in Strijdend Nederland, daarna in de regio-editie van Het
Vrije Volh en uiteindelijk in het Nieuw Kamper Dagblad . De schrijver was Jan B . Keuter
(* 1914) die zijn onderwerpen steeds in de (Kamper) actualiteit zocht . Een aantal van zijn
columns zijn ook gebundeld : Eij 't ooh 'eurd (1978) en Woar 't shier is um to leven (1989) .
Keuter is ook de dichter van het Kamper stedelied .
Urh
Hoewel Urk thans geen deel meer uitmaakt van Overijssel en als voortnalig eiland eigenlijk altijd al een status aparte had, mag het met zijn geheel eigen dialect hier toch niet
onvermeld blijven . Afgezien van een incidenteel artikeltje duurt het ook op Urk tot
1975 voor er regelmatig in het Urks wordt geschreven en gepubliceerd . De eerste bundel
verhalen en gedichten in het Urker dialect, Urher spuhhies, verschijnt in 1981 bij de IJsselacademie en is van de hand van de onderwijzer Tromp de Vries (* 1917) . Hij vertelt
over tal van aspecten van de Urker cultuur en geschiedenis en schetst daarmee in een
smeuig taalgebruik een beeld van het (vroegere) leven op Urk .
Nou moetje er's oren wat er een heer bij m'n muutjen Lubbe vuur evullen is . Ze zal 'n jaor

of twaolve etrouwd ewest eawen in ad al 'n shot mit hiengeren. Miestal liep ze vol in zuut,
maar altees mit 'n lege diezeh. Z'adden 't niet zo bried, want m'n none Jahhe ad maar 'n
hlean, oud shutjen in 't zat de man allegaor tugen. D'iene heer vong ie niet in d'angere beer
was de vis glen lint waard . IJ zealde z'n mast overboord, verspuulde z'n teug, verleur'n roer,
nou, je begrepen wel : maar shulde as eagendommen .
Ze woenden in 'n oud verlaot in 't west-eande, in 'n blind paard hon er gien shao doen .
M'n muut was al zo bliede as blih as er brood op de plank was, roggebrood dan wel to verstoon . Nou was ze 'n flietig mins in ze hon 'tt maar muuielijh eawen, dat de hien geren gien
hliedjen an adden, in de vloer noggien hwessien vurve hregen hon . As ze zelf maar er's wat
verdienen hon!
In 1995 krijgt bet schrijven van dialect in Urk een nieuwe impuls door de oprichting
van de Dialektkring Urk . De kring geeft regelmatig verzamelbundels uit en publiceert
in een plaatselijk blad . Voortrekkers in deze beweging zijn Klaas J . Romkes (* 1946) en
Albert van Urk (* 1938) .
Bi io ra ie
overzicht van een taalbeweS'n%
~ . Hengelo 1989 . Bevat een
eerste > summier, maar zo goed als uitputtend overzicht van alien die zich op enigerlei wiJ'ze voor
behoud en bloei van de Twentse streektaal hebben ingesPannen . Ook de streektaalbladen -blaadJ'es
-verenigingen en wat dies meer ziJ' worden er in behandeld tot 1984 .
De Twentse Bewe%'n%
~ . StrJi'd voor Modersproahe en Ei%enheid . Enschede 2003 . Deze dissertatie kan
worden opgevat als een verbreding, verdieping en actualisering van bovenstaande publicatie .
VLOEDBELD GB . : Schriewers van de MoodersPraohe. Ne % apse %eschri ten van den Twentschen Schriewersh n'ng. Alme1o 1958 . In bet Twents geschreven inleidende kennismaking met enkele Twentse schriJ'vers en hun werk . Vloedbelds inleiding bevat korte tekstfragmentJ'es .
Loww EG .H . : Om de taal van Twente. Historisch

7.6
Streektaalletterkunde in OostGelderland en op de Oost-Veluwe
Henh Krosenbrinh

7 .6 .1 Het begin
Literaire uitingen in de streektalen van Oost-Gelderland en de Oost-Veluwe uit de periode
van omstreeks 1530 tot 1800 zijn erg schaars . Wat er al bekend is ligt qua taalgebruik
dicht tegen het toenmalige Nederlands aan . In bet Zutphens Liedboeh (1537) met 49
liederen en 44 spreuken vinden we enkele liederen, die Oostmiddelnederlandse taalverschijnselen vertonen en in bet Darfelder Liederhandschrift, dat is samengesteld tussen
de jaren 1546 en 1565 en uit bet bezit stamt van Catharina van Bronckhorst, vertonen 44 van de 1061iederen Middelnederduitse, Middelnederlandse of Nederfrankische
kenmerken . Duidelijker tot de streektaalliteratuur horen de dialectkluchten de Historie
van Luhevent (Zutphen 1634), waarvan Heeroma vermoedt, dat de tekst is ontstaan in
bet Achterhoeks-Westfaalse grensgebied, en de Over-Ysselsche Boere-Vryage (Amsterdam
1641), die qua taal kan worden gesitueerd in bet grensgebied van zuidelijk Salland of
de Noord-Achterhoek .
Verwonderlijk is, dat een dichter als Willem Sluiter (1627-1673), die in Neede is geboren en als dominee in Eibergen stond en waarvan bekend is, dat hij een deel van zijn
poezie richtte op de plaats Eibergen en zijn buurtschappen, Been streektaalpoezie heeft
nagelaten . Heeroma kon in zijn werk maar zes woorden vinden, die rechtstreeks aan de
volkstaal ontleend zijn .
Geschreven streektaaluitingen vinden we in de 17de en 18de eeuw ook in markeboeken, zoals die van Zelhem, die dateren uit de jaren tussen 1598 en 1678, en in een
aantekenboek over bet Zwanenbroek bij Bredevoort aan bet einde van de 18de eeuw.
Verder komt geschreven Achterhoeks voor in inventarislijsten en rekeningen, o .a . van
bet scholtengoed Roerdink in bet Woold bij Winterswijk (o .a . in 1 734 en 1737) en in bet
klantenboek van timmerbedrijf Florijn uit Eibergen, dat is bijgehouden tussen de jaren
1752 en 1820 . Daarin staan zinsneden en woorden, die aan bet dagelijks taalgebruik zijn
ontleend . Maar literatuur is dit natuurlijk niet .

De eerste dichter
De eerste die gedichten in de taal van bet gebied schreef was Antonie Christiaan Wynand
Staring (1767-1841), eigenaar van bet landgoed De Wildenborch bij Lochem . Zijn verhalend gedicht `De tuchtiging der Algerijnen op den 27 van Oogstmaand 1816' zal, gezien
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de actualiteit ervan, kort na die datum geschreven zijn . De taal is volgens de auteur
`Boeren-Zutphens', maar vertoont minstens zoveel sporen van bet dialect van het OudeIJsselgebied als van dat van de omstreken van Zutphen . Het gedicht, een tweespraak
tussen Gartjan en Engbert, waarbij de laatste bet ooggetuigenverslag geeft, behandelt de
verovering van Algiers in 1816 door een Engels-Nederlandse vloot . Het bijzondere voor
Staring, fielders regionalist als hij was, is dat daarbij 'vhf Lanslu', to weten Geldersen,
een belangrijke rol speelden . Het Nederlandse eskader stond onder leiding van de in
Nijmegen geboren vice-admiraal Th .F van Capellen (1762-1824) . De gebruikte taal is
beeldend . De stad Algiers is `brien, krek as en oven' ; `eur nest was schoonegloid as ne
pipe', en zo geeft Staring meer beelden uit bet dagelijkse boerenleven .
Verwonderlijk is bet niet, dat Staring de streektaal gebruikte in zijn poezie . Hij was
een kind van de Romantiek, waarmee hij in zijn Gottingse studiejaren (1787-1789) in
aanraking was gekomen en had connecties met Rhijnvis Feith (1753-1824) . De Romantiek richtte zich o .a . op de natuurlijke wijze van leven van bet yolk, waarvan de taal, de
volkstaal, een van de uitingen was . De belangstelling voor de taaluitingen van bet yolk
blijft bij Staring niet beperkt tot zijn gedicht . Hij verzamelde ook dialectwoorden uit zijn
naaste omgeving, vooral onder de arbeiders op zijn landgoed, richtte zijn belangstelling
op volksverhalen en werkte mee aan een onderzoek van mr . Jacobus Scheltema naar
huwelijksgebruiken .
Staring was niet de enige in zijn omgeving, die de streektaal in zijn werk gebruikte . Er was
kennelijk een groep mensen rond Zutphen, die zich in geschrift in die taal uitte . Hendrik
Paul Kretschmer (1790-1827) bijvoorbeeld, die daar leraar was, was op zondagen na
de kerkdienst dikwijls to gast bij een dameskrans van ongetrouwde Zutphense meisjes
van goeden huize . Daar las hij gedichten voor of men voerde komisch toneelstukjes
op . De krans noemde zich de `Koffijpatrouille' en in een niet uitgegeven bundel uit die
kring treffen we een lang gedicht aan over jonkheer Derk, die uit vrijen gaat, met diverse
coupletten in bet Zutphens . Het dateert van 1825-1826 . Niet literair bedoeld waren de
dialectfragmenten in bet dagboek van Maurits Ver Huell (1787-1860) . In 1802 gebruikt
hij de streektaal om een toverlantaarnavond to beschrijven .
De Geldersche Volhsalmanah

Van groot belang voor de streektaalliteratuur in Oost-Gelderland en op de Veluwe was de
Geldersche Volhsalmanah, waarvan bet eerste nummer in 1835 verscheen . De geestelijke
vader en eindredacteur daarvan was ds . Otto Gerhard Heldring (1804-1876), die zijn
jeugd in Zevenaar doorbracht, waar zijn vader predikant was . Heldring werd een van
de voormannen van bet Reveil, een protestants-christelijke beweging, die de nadruk
legde op de persoonlijke bekering en bet practisch bezig zijn op filantropisch gebied .
Hij richtte in Zetten een tehuis op voor `gevallen' vrouwen en voor jonge meisjes, die
in de verdrukking dreigden to raken . Met de volksalmanak, een initiatief van uitgever
C .A . Thieme uit Arnhem, beoogde hij 'bet yolk' kennis bij to brengen van de eigen historie
en volksgebruiken van bet gewest . Deze almanak gaf alle ruimte aan literaire uitingen
uit bet gebied en was voor de streektaalliteratuur van groot belang omdat hij, voordat de
regionale, kranten opkwamen en die taak overnamen, dialectschrijvers publicatiemogelijkheden bood . Zelf schreef Heldring onder bet pseudoniem Meister Maorten Baordman
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korte, vaak belerende schetsen over allerlei dorpsgebeurtenissen. Hij hekelde daarin o .a .
bet overmatig drankgebruik en bet bijgeloof . Dat alles in een Liemers dialect, meegebracht uit zijn jeugd, dat echter niet feilloos meer was .
In diverse afleveringen van de volksalmanak - Heldring bleef redacteur tot en met 1847
- treffen we werk van streektaalschrijvers uit die periode aan . Een van de eerste representanten van deze groep is ds . Johan Gerhard Carel Kalckhoff (1770-1843), die in Duisburg
was geboren . Zijn belangstelling en waardering voor de streektaal groeide gedurende
zijn jaren in Laren, waar hij vanaf 1804 predikant was . In de volksalmanak voor 1838
verscheen `En naoberpraeutjen tussen Gar Jan Pas-op en Aolbert Nijland' met als thema
bet voor of tegen van bet roepen bij ziekte van een dokter . Niet gebruikelijk nog op bet
platteland . In 1844, net na zijn dood, verscheen een `Gesprek tusschen eenen Hollander
en een Graafschapper over bet wederzijdsch taaleigen' . Zijn bijdragen vormen eerder een
verdedigend betoog van de taal dan dat ze een literaire uiting zijn . In 1826 nog had hij in
de Vaderlandsche Letteroefeningen gefulmineerd tegen `de lompe germanismen in de taal
van de Graafschap' . Dominee is dus in latere jaren, toen hij de taal beter leerde kennen,
tot de streektaal bekeerd .

De dorpsnovellisten
Een uitvloeisel van de Romantiek was de dorpsnovelle . Enerzijds speelt hierin de romantische opvatting, dat bet werkelijke leven zich afspeelt onder bet 'yolk' nog een rol
(waarbij de taal van bet yolk, bet dialect, een belangrijke factor is), anderzijds zijn de
dorpsschetsen meer realistisch van aard . Met meestal als slot, dat bet goede in de mens
overwint en bet kwaad ondergaat . Het werkzame leven van de boer krijgt in deze novellen alle aandacht . Het genre vindt vanuit Zwitserland (Jeremias Gotthelf 1797-1854) en
Duitsland (Berthold Auerbach 1812-1882) zijn weg naar de Nederlandse literatuur en
streekliteratuur . Jacobus Johannes Cremer (1827-1880), de Betuwse novellist, kent in
de Achterhoek en op de Veluwe diverse navolgers . De eerste van zijn bekende novellen,
`Wiege-Mie', verscheen trouwens in 1853 in de Geldersche Volhsalmanah . De bekendste
novellisten - we kunnen ze niet allemaal noemen - waren Willem Carel Wansleven
(1808-1877), dominee in Lochem, Arnold de Visser (1831-1890), geboren in Maurik,
maar ook lange jaren in Lochem woonachtig, Jan Antony Klokman (1820-1870), hoofd
der school in Zelhem, Frederik Derk Herman Postel (1828-1899), hoofd der school in
Laren, Daniel Martinus Maaldrink (1851-1891), predikant en geboren in Geesteren,
maar al spoedig vanwege zijn slechte gezondheid met emeritaat, en tenslotte Hendrik
Jan Krebbers (1852-1936), onderwijzer in Vorden, die al op de grens staat van de 20ste
eeuw
De meest voorkomende vorm bij deze auteurs is : Nederlandse novellen met dialoog in de
streektaal, maar sommigen schreven ook helemaal in bet Nederlands, zoals Wansleven en
Maaldrink . De eerste onderhield contact met Cremer, die een bundel van zijn novellen,
die eerder in de volksalmanak waren verschenen, in De Spectator gunstig beoordeelde .
Wansleven stelde zich, trouwens net als De Visser, kritisch op tegen de misstanden op
bet platteland . In de novelle `n Boer, die meer as rike worden wol' neemt hij bet op voor
de dagloner, die nauwelijks genoeg verdient om zijn gezin to onderhouden . De Visser
hekelt in `Een slaaf van velen' dat een wees, een boerenarbeider, op zijn oude dag alleen
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onderdak vindt, als hij toestemming krijgt om twee dagen per week uit bedelen to
gaan . Maaldrink werd, behalve door zijn gebundelde novellen Uit de Graafschap (1887)
en Kwih-me-dit, hwih-me-dat (1889) ook bekend door een viertal toneelstukken in bet
Nederlands, waarvan vooral Jan Masseur (1885) veel bijval verkreeg.
De Visser liet in 1862 vijf van zijn in de Geldersche Volhsalmanah verschenen novellen bundelen, waarvan de opbrengst bestemd was voor de `ongelukkigen' die getroffen
waren door de brand van Enschede op 2 mei van dat jaar . Klokmans werk, dat trouwens
niet in de volksalmanak verscheen, maar deels in bet Leeshabinet, een Amsterdamse
uitgave, werd in Doetinchem door WJ . Raadgeep gebundeld . Zijn Schetsen en taferelen
uit den Achterhoeh (1856, nog in 1974 herdrukt), met veel historische en geografische
beschrijvingen, waren nog grotendeels in bet Nederlands geschreven, maar zijn Schetsen en novellen uit 1871 hebben merendeels bet dialect als voertaal . Klokman werd ook
bekend door zijn vele voordrachten voor bet Nut, die hem de bijnaam van `Achterhoekse
Cremer' bezorgden . Postel schreef gevoelige dorpsverhalen zoals `Neister Martjen', met
daarnaast humoristische teksten zoals `Amos Gaiteum, uut de dooden op'staon' . In 1885
verscheen zijn bundel Negen Leppels hruudmoos . In 1928 nog kwam hiervan de derde
druk uit . Ook Krebbers schreef in de eerste plaats humoristische dorps- of boerenverhalen, die in 1902 in Deventer werden gebundeld in Un horf vol Dennepeuhels . Postel en
Krebbers hebben ook gemeen, dat ze respectievelijk de Deventer en Zutphense Almanak
als publikatiemogelijkheid hadden en daarnaast regelmatig in de opkomende regionale
bladen bun werk opgenomen zagen . Dat bezorgde hen veel populariteit, maar had tevens
tot gevolg, dat een zekere dosis aan humor vereist werd .

Vier auteurs in het Oost-Ueluws
Ook bet werk van de Oost-Veluwenaren vinden we in de eerste plaats in de Geldersche
Volhsalmanah . Later worden enkele verhalen, zoals van Van Lohuizen en van Aarsen ook
overgenomen in de bundel Van de Schelde tot de Weichsel (1882) van Joh .A . en L . Leopold .
Daarin staan ook twee verhalen in bet Hoog-Veluws van een zekere S ., maar die vallen
buiten bet bestek van deze bijdrage .
De eerste van vile werk is afgedrukt in de Volksalmanak is Dr . Nicolaas Bernard Donkersloot (1813-1890) . Het verwonderlijke is, dat hij in Deventer is geboren . Donkersloot
was o .a . geneesheer in bet krankzinnigengesticht in Dordrecht . Hij was 24 jaar redacteur
van de Geneeshundige Courant en publiceerde towel op medisch als op literair terrein. In
jaargang 1852 staat zijn verhaal `Teunis-oom in Den Haag' . Deze brengt met een familielid
een bezoek aan o .a . een vergadering van de Staten-Generaal, waarbij de toen gebruikelijke komische situaties, waarin een naieve plattelander verzeild kon raken, worden
beschreven . Alleen de dialoog en de brieven aan zijn vrouw zijn in dialect geschreven .
Het verhaal had kennelijk succes . In de volgende jaargangen, tot en met 1855, worden
diverse avonturen van Teunis-oom beschreven en in 1856 verschijnt er nog een nawoord,
waarin Donkersloot meedeelt dat hij de serie niet zal vervolgen . Hij vreest vervelend to
worden en vindt bet moeilijk om zijn `voorwerp in een nieuw aspect to vertonen' .
De volgende auteur is Teunis van Lohuizen (1882-1903) . Van Lohuizen, geboren in Epe,
overfeed in Vaassen, waar hij de grondlegger was van de ijzergieterij Industrie, nu Aluminium Nederland . Tussen de jaren 1856 en 1864 verschenen regelmatig bijdragen van
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hem in de almanak, towel in proza als poezie . Vooral zijn gedicht `Gepleisterde graven'
is bekend geworden . Wanneer in een ruziegezin dominee op bezoek komt, speelt iedereen mooi weer en de bijbel ligt open op tafel . Dominee spreekt natuurlijk Nederlands,
de anderen dialect . In 1886 verscheen in Deventer zijn gedichtenbundel Olde hennissen,
met towel gedichten in bet Nederlands als in dialect . Geheel in bet Nederlands is zijn
gedichtenbundel Acaciabloemen voor de zusters van de vrijmetselaars . Van Lohuizen was
vrijmetselaar.
De Amsterdammer Andries Aarsen (1834-? - hij vertrok in 1896 naar Nieuwer Amstel)
was hoofd der school in Uddel en ook van hem werden tussen de jaren 1878 en 1884
enkele wijdlopige dialect-bijdragen opgenomen in de Volksalmanak . Ze zijn vooral taalkundig interessant vanwege zijn archaische woordgebruik .
Merkwaardig is dat de geboren Hagenaar Willem Josephus van Zeggelen (1811-1879)
in 1853 en 1854 drie verhalende gedichten schreef, waarin beschreven wordt hoe Jan
van Katwijk en Geerte uit Apeldoorn bet met elkaar eens werden en gingen trouwen .
Jan spreekt zijn Katwijks dialect en Geerte en haar vader praten Veluws . Van Zeggelen
was in zijn tijd heel bekend vanwege zijn vooral humoristische dichtwerken, waarvan
`Pieter Spa naar Londen' veel waardering en navolging vond . Ook in de dialectliteratuur .
Welke verbindingen tussen hem en Gelderland bestonden is niet bekend . Opmerkelijk
is wel, dat hij ook een gedicht schreef onder de titel `Geldersch', waarin hij allerlei eigenschappen van, en producten uit bet Gelderse noemt, o .a . in de strophe :

lets Germaansch in Neerlands tonen,
Dat het oor bevallig treht,
Spreeht u toe van Gelders zonen
Uit hun Geldersch dialect.
Poetische

uitingen

Naast proza verscheen er in de Geldersche Volhsalmanah veel regionale poezie, al of niet in
de streektaal . De streektaalauteurs bereiken nergens de kwaliteit van Staring . Ze blijven
steken in gevoelige almanakspoezie of volgen de poezie van Hendrik Tollens (17801856), Nicolaas Beets (1814-1903) of Van Zeggelen na . Het gaat bij de dialectpoezie bier
eerder om rijm dan om werkelijke poezie . Ze is vooral verhalend . Naast de al genoemde
Postel en Krebbers - de laatste debuteerde met een paar gedichtenbundels in verheven
Nederlands - noemen we Evert Jan Pannekoek (1829-1874), uit Zutphen afkomstig,
maar huisleraar in Laag-Keppel . Zijn gedicht `Een gehoorzame dienstmaagd' is niet van
humor ontbloot en in `Te huffs' bezingt hij zijn liefde voor de stad Zutphen . Ook Arnold
de Visser publiceerde enkele gedichten in de Volksalmanak, zoals bet niet ongeestige
`Uut vriejen gaon' . Ernstiger van toon is Jaopik's afscheidsbreef', die, omdat er geen
vooruitzichten zijn om to trouwen met zijn Jenne, voor de Oost tekent als militair . Niet
onverdienstelijk is `Van `t Nachtegaoltjen en de Poes' van de geboren Zutphenaar Hendrik
Jan Herman Groneman (1840-1908), dat in 1904 in de laatste jaargang van de almanak
verscheen . Van hem zijn verder geen dialecttbijdragen bekend .
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Religieuze tehsten
In 1859 ontving de secretaris van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde bet
manuscript van een ongedateerde vertaling in bet `Plat-Zutphens' van bet Evangelie van
Johannes, van de hand van Ludolf Anne Frederik Hendrik Baron van Heeckeren . Deze
hoopte, dat de Maatschappij `er eenig nut van moge trekken' . Dat was een vrome wens .
Het manuscript is nooit uitgegeven en berust nu in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit in Leiden . Van Heeckeren volgt de tekst van bet Evangelie letterlijk . Hij gebruikt
bet dialect van de omgeving van Zutphen, omdat hij 'bet Stad-Zutphens' meer en meer
verbasterd achtte . Van Heeckeren (1817-1889) was zee-officier, maar nam in 1846 ontslag . Hij werd onder andere schoolopziener in bet Ode district van Gelderland en was
vanaf 1877 archivaris van de gemeente Zutphen .
In bet boek van Johan Winkler Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon (1874) zijn
ook Achterhoekse en Veluwse vertalingen opgenomen van de gelijkenis van de verloren
zoon . De vier Achterhoekse versies zijn van J . van Dijk, hoofdonderwijzer in Diruiperlo,
een A .J .G .H . uit Varsseveld, Mr. D . Nijman, notaris in Zutphen en T. Knuivers, hoofd
der school in Enkhuizen, maar afkomstig uit Meddo bij Winterswijk . Van de Veluwe
werd, voor zover de taal behoort tot bet Nedersaksisch, een tekst afgedrukt van de al
genoemde A . Aarsen uit Uddel .
7 .6 .2 De twintigste eeuw: de periode tussen 1900 en 1950

De novellisten
Met opzet gebruiken we weer de term novellisten, omdat zij een verteltraditie representeren die aansluit bij die van de 19de eeuw. De dorps- c .q. boerennovelle blijft een
belangrijke rol spelen in de streektaalliteratuur . Natuurlijk lopen de ontwikkelingen van
bet genre parallel met die van de maatschappij . De auteurs blijven wel bij de tijd, httn
tijd, maar bet karakter van de verhalen blijft hetzelfde : de verheerlijking van het landleven, de uiteindelijke overwinning van bet goede en de voorkeur voor bet beschrijven
van humoristische situaties .
Onmiskenbaar is in de genoemde periode de invloed geweest van Nederduitse auteurs
als Klaus Groth (1819-1899) en Fritz Reuter (1810-1874) . Meester Hendrik Willem
Heuvel (1864-1926), geboren in Laren, stond vooral onder invloed van Groth, die hij in
zijn bekendste boek Oud-Achterhoehs boerenleven, hetgehele jaar rond (1927) graag citeert .
Hoewel geen dialectauteur in de strikte zin van bet woord, alleen de dialogen in zijn
beschrijving van bet boerenleven zijn in de streektaal geschreven, kunnen we hem toch
tot de dialectauteurs rekenen . Bovendien oefende zijn werk grote invloed uit, bijvoorbeeld op de Eibergenaar Hendrik Odink (1889-1973), zijn jongere vriend . De invloed
van Fritz Reuter is duidelijk merkbaar bij Willem Laurens Bouwmeester (1874-1939),
leraar in Doetinchem . A1 zijn verhalen met veel humor en een rijke fantasie, die sours
een Munchhausenachtig karakter hebben, zijn geconcentreerd our `Baernd-ome', de oude
klompenmaker in zijn geboorteplaats Zelhem . Dat Reuter in de Achterhoek gelezen
werd en nagevolgd, is niet toevallig . Uitgeverij C . Misset in Doetinchem gaf tevens De
Graafschapbode uit en de hoofdredacteur daarvan, Gerrit Velderman (1837-1917), was
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een Reuterkenner. Voor Misset vertaalde hij Groth en vooral Reuter. Vertalingen van de
laatste werden aan de man gebracht in een goedkope en populaire volksuitgave .
De snel opkomende lokale en regionale kranten, zoals de Winterswijhsche en Lochemse
Courant en niet to vergeten De Graafschapbode en de Zutphense Courant, boden de streektaalauteurs veel mogelijkheden om hun geesteskinderen gedrukt to krijgen . De populariteit van de geplaatste verhalen zorgde ervoor, dat ze na verloop van tijd vaak ook in
boekvorm konden verschijnen . Daarnaast maakte het feit, dat het platteland meer en
meer begon to lezen, dat vooral in de twintiger en dertiger jaren de streektaalschrijverij
tot bloei kwam.
De meest getalenteerde auteur was Gerrit Jan Meinen (1881-1934), hoofd der school
in Kotten bij Winterswijk . Zijn verhalen vertonen de meeste diepgang . Zijn Eenvoudige
Menschen (1911) en Ruusterhes (1925) waren eerst in De Graafschapbode verschenen .
Bijzonder waren ook zijn verhalen over de tweeling Knelis en Willem, die pas laat, 1972
en 1987, in boekvorm werden uitgegeven . Net als de Achterhoekse auteurs Krebbers
en Keetelaar, schreef hij ook jongensboeken in het Nederlands voor de bekende Stamperiusbibliotheek .
Jacobus Lambertus Keetelaar (1866-1933) had de gemeente Gorssel als basis . Hij was
daar onderwijzer . Zijn verhalen zijn deels uitgegeven in Den-appels, Geldersche verhalen (1896) en Brummels uut den Achterhooh (1923) . Derk Hendrik Keuper (1877-1938)
was onderwijzer in Diruxperlo en zijn verhalen kenmerken zich vooral door historische
gebeurtenissen uit het dagelijks leven in zijn woonplaats . Onder de titel Een schepel Manhzaod (1924, nog herdrukt in 1975) en Bi j den Sahsenheerd (1937) werd zijn werk, dat ook
poezie bevat, gebundeld . Gerrit Jan Klokman (1864-1943), geboren in Zelhem, schreef
veel over de volksgebruiken in de Achterhoek . Met Johan Hendrik Gallee (1847-1908)
was hij in 1902 een der oprichters van het tijdschrift Driemaandelijhse Bladen . In 1936
verscheen van zijn hand Hendrih-eume, vertellingen rond de genoemde Hendrik-eume .
In dit boek zijn onder andere twee mooie Achterhoekse volkssprookjes opgenomen .
Klokman was ook de eerste voorzitter van de Oudheidkundige vereniging De Graafschap,
waarvan het orgaan Archief veel ruimte gaf aan streektaalauteurs .
Gerhardus Albertus van der Lugt (1879-1966) is geboren in Etten, maar was lange jaren
werkzaam in het onderwijs in Borculo, respectievelijk in Gelselaar en de stad Borculo .
Zijn verhalen concentreren zich meestal om de `molle' van Etten, met Bernhard als de
verteller ervan . Ze waren onder de titel `Oet Gelster' eerst in de toen nog Lochemse Courant
gepubliceerd . In 1934 verscheen het eerste deel in boekvorm : De Molle I . Uerwonderlijk
is, dat nog in 1995 een deel IV uitkwam . De delen II en III verschenen respectievelijk in
1950 en 1977 .Van der Lugt maakte ook gebruik van motieven uit de Duitse en Franse
literatuur, die hij op eigen wijze met de streek vervlocht .
Hendrik Odink was in de eerste plaats streekhistoricus . Zijn dialectverhalen hebben een
volkskundige inslag en zijn gebundeld in Middewinteraovendvetelsels oet den Achterhooh
(1943) . Kerst Zwart (1859-1935), geboren in Heerenveen, was hoofd der school in
Ruurlo . Naast boeken die het leven in de natuur behandelen verscheen na zijn dood, in
1936, een bundel verhalen, waarin Ruurlo centraal staat : In en om het hleine dorp . Derk
Jan Smeitink (1884-1954) dreef in Hengelo een rijwielzaak . Onder het pseudoniem Derk
van den Doker verscheen net na de Tweede Wereldoorlog (1946/1947) de bundel Wat
veurbi j geet en wat blif met vooral jacht- en stropersverhalen .
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Romans en toneel

Er zijn maar weinig echte romans in de streektaal verschenen . De meeste streekromans
kennen enkel een dialoog in dialect . De romans van Nicolaas Willem van Diemen de Jel
(1868-1956) spelen zich vooral of in de omgeving van Winterswijk en die van Henrica
Judith van Nijnatten-Doffegnies (1898-1990) deels in de omgeving van Vorden, zoals
de trilogie over Moeder Geerte . Keetelaar schreef in de twintiger jaren geheel in dialect
de roman De Spinne, een verhaal over een lichamelijk gehandicapte jongen, die zanger
wordt . Een opmerkelijk thema voor een streektaalauteur . Jan Diesveld (1881-1945),
geboren in Nieuw-Wehl, werd opgeleid voor onderwijzer, maar belandde in Amsterdam,
waar hij een textielzaak dreef . Hij beschreef deels in het plaatselijke dialect - Liemers,
dus Nederfrankisch - het leven in het Nieuw-Wehl van zijn jeugd in de roman Narus
van Veen. Deze verscheen pas in 1973 in boekvorm, nadat hij eerst als feuilleton in bet
weekblad De Liemers had gestaan . Van Frans Roes (1902-1974) verschenen vier streekromans in dialect : Steaven Volman (z .j .), Uut 't laeven van olde behenden (1945), Een mens
vindt zien weg (z .j .) en Van Achterhoohsche Menschen (1950) . In feite zijn bet verhalen, die
zich rond bepaalde personen concentreren, zoals dat ook bij Klokman's Hendrih-eume
bet geval was .
Roes schreef daarnaast ook een drietal toneelstukken in dialect, die groot succes hadden .
G.J . Meinen schreef ook enkele korte toneelstukken, die echter niet uitkomen boven
bet niveau van gelegenheidstoneel . Van meer belang is Freulehen van Herman Roelvink
(1883-1957), in bet Nederlands geschreven, maar met een fraaie dialectrol voor Miebetje .
Het stuk speelt zich of op een landgoed in Winterswijk . Hendrik Peter Priester (18651939), eveneens een Winterswijker, vertaalde o .a . toneelstukken in bet Winterswijks .

Poezie in de streehtaal
De periode tussen 1900 en 1950 kenmerkt zich niet door belangrijke uitgaven op poetisch gebied . In hoofdzaak betreft bet anecdotische rijmelarij en gelegenheidspoezie . De
bundel Geldersche Hutspot (1903) van Hendrik Egbert Wijers (1857-1911), geboren en
getogen in Steenderen, is daar een voorbeeld van . Sommige van zijn gedichten leven
voort als voordrachten . De Winterswijker Bernard Stegeman (1877-1952) was in de
eerste plaats streekhistoricus, maar schreef daarnaast diverse verhalende en anecdotische gedichten, die werden gebundeld in Ne toeten vol Achterhoohsche Mophes (1930)
en Een trummelhen vol Achterhoohsche Mophes (1944) . Hier en daar treffen we in deze
bundels toch echte lyriek aan . Zo ook in de bundels van D .H . Keuper. Meest zijn zijn
gedichten verhalend, maar een enkele keer worden zijn uitingen poezie, zoals in zijn
natuurgedichten . Ook in de bundel Wenterswihse Vershes (z .j .) van Priester treffen we
een paar gedichten aan . Hendrik Odink kenmerkt zich wat zijn poezie betreft vooral
door historische en volkskundige balladen, zoals `De smid bi j de Wolter' . Hij sluit zich
aan bij de neo-romantische stroming van de twintiger en dertiger jaren, toen de ballade
veer gemeengoed werd .
Het werk van de Achterhoekse auteurs uit de periode van 1900 tot 1950 werd ook buiten
dit gebied gewaardeerd . In de uitgave van Jan Waterink Bij ons in `t land der Sahsers (1929)
zijn ze sterk vertegenwoordigd . Keuper, wiens pseudoniem Jan Willem uut 't Goor was,
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Heuvel, Van Diemen de Jel en Odink vullen heel wat pagina's in deze uitgave . Ook in
de voor scholen bestemde bloemlezing van de Overijsels-Gelderse Volkstaal, Van eigen
Heem, door J .G .M . Moorman, H .G . en M . 't Hooft samengesteld en in 1938 uitgegeven,
treffen we auteurs aan zoals Stegeman, Van der Lugt, Krebbers, Klokman, Odink en
Bouwmeester . Van de Veluwe is alleen werk opgenomen van Harm uut Wiesel .
De Oost-Ueluwe

In de periode tussen 1900 en 1950 waren er op de Oost-Veluwe drie auteurs, die van
belang waren . Dat was in de eerste plaats Lambertus Bosch (1875-1954), geboren en
onderwijzer in Heerde, waarvan hij in 1940 in Het behnopt Heerder Woordenboeh de taal
vastlegde . In de jaren twintig kwamen twee bundels gedichten van hem uit, 1"wintig
Riempies van Bat achter de Meule, later uitgebreid tot Riempies van Bat achter de Meule
en Zien Massepant . `Bat achter de Meule' was zijn pseudoniem, wie zijn `massepant',
kameraad, was weten we niet . Diens gedichten zijn trouwens meest in het Nederlands
geschreven . Allerlei gebeurtenissen en personen worden hierin op vaak humoristische
wijze beschreven .
Jan van Riemsdijk (1879-1954), in Rotterdam geboren, maar op negenjarige leeftijd naar
Heerde verhuisd, was in de eerste plaats liedjeszanger, de Veluwse troubadour . Zijn carriere begon in 1915 en zijn optredens waren enorm populair . In 1928 maakte hij zelfs
een tournee door Amerika, die echter geen succes was . Met zijn gezelschap trad hij overal
in Nederland op en iedereen kende hem, temeer omdat het nieuwe medium radio vaak
gebruik maakte van zijn diensten . Hij schreef tientallen liedjes in het Heerder dialect, die
o .a . gebundeld werden in Liedjes uit het Boerenleven (z .j .) . Ze gaan alle over het eenvoudige leven op bet platteland met al zijn hoogte- en dieptepunten . Bosch en Keuning in
Baarn gaf in de Libellenserie acht van zijn liedjes uit met daarbij de melodie . Er is geen
Veluwenaar geweest, die zoveel succes heeft geoogst als Jan van Riemsdijk .
Van Harm uut Wiesel, pseudoniem voor ?, treffen we werk aan in genoemde bloemlezing
Van eigen heem . Het zijn twee volksverhalen van de Veluwe, to weten `De vier sergeantmejoors' en `De schat bie Riele' . Vooral bet eerste verhaal is aardig van toon en was op
dat moment, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, erg actueel .
7 .63 De twintigste eeuw: de periode van 1950 tot 2000
Nieuwe initiarieven

Voor de streektaalliteratuur, ook voor die van Achterhoek en Veluwe, is een aantal gebeurtenissen na 1950 van belang geweest . In de eerste plaats de taalbeweging vanuit Groningen, mede gestimuleerd door de instelling van de leerstoel voor het Nedersaksisch aan de
Rijksuniversiteit in Groningen . Die bracht in 1955 de streektaalschrijvers uit Overijssel
en Gelderland in Markelo bij elkaar, ten eerste om ze met elkaar in contact to brengen
- tot dusver bestond er geen organisatie - en ten tweede om ze to recruteren voor een nog
op to richten Regionale Omroep Oost . Wat bet laatste betreft werden in 1959 de plannen
in gewijzigde vorm verwezenlijkt . In dat jaar startten de regionale uitzendingen . Echter
onder de paraplu van Radio Noord, die in bet vervolg RONO heette .
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Na Markelo werden schrijverskringen opgericht . Te weten Salland-Oost-Veluwe in 1956
en Achterhook en Liemers in 1957 . De derde kring werd Twente . Er bestond geen onderlinge samenwerking . Salland-Oost-Veluwe kreeg echter al spoedig een eigen orgaan, De
Moespot, die zes keer per jaar verscheen en publicatiemogelijkheden gaf . De Deventernaren Herman Korteling en A .J . de Weerd, Jan Vredenberg uit Terwolde en Hermen Bomhof
(Apeldoorn) waren de stuwende krachten . Achterhook en Liemers richtte al snel de
blik op bet aangrenzende Munsterland en participeerde in de Grenscontactencommissie
Achterhoek-Westmunsterland . Deze nu nog bestaande commissie organiseert vanaf 1964
o .a . een jaarlijkse dialectdag .
In 1966 richtten de kringen Achterhook en Liemers en Salland-Oost-Veluwe het Verbond
van Neersasse Dialectkringen op . Het orgaan ervan werd de al bestaande Moespot . De
kring Twente was inmiddels ter ziele gegaan, maar sloot zich na heroprichting in 1975 bij
bet Verbond aan . In 1978 kwam hierbij nog de organisatie van de Vrienden van bet dialect
veur Lochem en Umgeving, die zich van Achterhook en Liemers had afgescheiden . De
Achterhoekse dialectkring, eigenlijk een dochter van de oudheidkundige vereniging De
Graafschap, stimuleerde de uitgave van streektaalboeken . Zo verscheen in 1964 De Oelenwanne, in 1967 Den Zaodbarg en in 1969 Schriewied . De laatste bundel in samenwerking
met Salland-Oost-Veluwe . Daarnaast gaf de kring onder de titel Wenneplas drie kleine
uitgaven uit van Gerrit Jan Graaskamp, Hendrik Lansink en paler Marchelm Reinders .
Toen bet Verbond eenmaal een feit was, met de jaarlijkse Verbondsdag als vast gegeven,
werd de traditie van bet bundelen van regionaal werk voortgezet . Zo verscheen in 1984
Het witte peerd en in 1991 De Poste . Met de kring uit Lochem werd in 1997 de bundel
Den tillefoon uitgegeven . In 2005 verscheen van de kring de bundel Darpse Brandweer en
andere verhalen . Ter gelegenheid van bet 50 jarig bestaan van de kring in 2007 werd de
DVD Dialect-gezichten uitgebracht met daarop achttien Achterhoekse auteurs in beeld . De
samensteller was Hans ter Linde . Mede op initiatief van Achterhook en Liemers kwam in
2002 de grensoverschrijdende bundel Alles Plat(t) uit . Hierin staat werk van een vijftigtal
auteurs uit de Achterhoek, Twente, Westmunsterland en de Graafschap Bentheim .
Achterhook en Liemers zette zich tevens in voor dialectonderwijs op de basisschool,
samen met de toenmalige RONO, waarvan Henk (G .J .H .) Krosenbrink (*1928) eindredacteur voor Gelderland was, en nam bet initiatief voor bet samenstellen van een
woordenboek voor bet gebied . Een initiatief, dal in 1979 door bet toen opgerichte Staring
Instituut werd overgenomen .
De kring Lochem, die meer bet karakter van een gezelligheidsvereniging heeft, maakte
met haar jaarlijkse taalmarkt in Lochem gedurende een aantal jaren geschiedenis . Bovendien gaf hij oorlogsherinneringen uit van mensen uit bet gebied (Nooit weer oorlog,1995) .
De kring Salland-Oost-Veluwe concentreerde zich vooral op activiteiten rond Deventer
en op De Moespot . Pas in de jaren tachtig werden door oprichting van plaatsgebonden
afdelingen van de kring de dialectactiviteiten nieuw leven ingeblazen, wat o .a . resulteerde
in een aantal woordenboeken .
Tot de jaren tachtig bleven de in de Achterhoek verschijnende kranten regelmatig dialectbijdragen opnemen . Ook de Regionale Omroep wijdde aan dialectuitingen en manifestaties de nodige aandacht . Daarna is de belangstelling voor de streektaal in de media
sterk afgenomen . Vreemd genoeg tegen de tendens van een toenemende opwaardering
van de streektalen in, waaraan popgroepen als Normaal en later Bob Foi Toch niet
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vreemd waren . Tot op heden is hierin, ook op de Veluwe, weinig verandering gekomen .
Daarentegen steeg het aantal uitgaven in de gebieden voortdurend . Minder echter in
samenwerkingsverband dan door particulier initiatief .

De prozaschrijvers
De prozaschrijvers zetten in hoofdzaak de traditie van de dorpsnovelle voort . De bekendste onder hen is ongetwijfeld de al genoemde Frans Roes, die vanaf eind jaren dertig tot
aan zijn dood wekelijks een verhaal schreef voor De Graafschapbode . In veel verhalen
speelt Aornt, de acme bezembinder van de Koolhovense heide een rol . Roes, die schreef
onder het pseudoniem Herman van Velzen, wist de sfeer van het veranderende platteland
goed to treffen . Zijn verhalen groeiden mee met de tijd . Ze werden al snel gebundeld
door Misset in Doetinchem, de uitgever van De Graafschapbode . Vanaf de jaren tachtig gaf
uitgeverij Van den Berg in Enschede zijn verhalen uit . Tot op heden een 24-tal bundels,
die ondanks een afnemende kwaliteit populair blijven bij de lezers .
Roes heeft heel wat navolgers gehad, waarvan de bekendste Jo Bosvelt (1918-1994) was,
die regelmatig publiceerde in het Deventer Dagblad en later in Doetinchems Vizier . Een
deel van zijn verhalen zijn gebundeld in Moje Miehe (1984) . Gerhardus Albertus van
Loo (1908-1973) uit Winterswijk schreef enkele honderden verhalen voor Tubantia .
Hij schreef in een markante stijl en de dierenwereld speelt in zijn verhalen dikwijls een
belangrijke rol . In 1978 kwam de bundel Den Trunsler uit . Gerhard Hendrik Ligterink
(1901-1980) geboren in Aalten, schreef in zijn bundel Do de welt nog groot was over de
klompenmakersfamilie, waaruit hij geboren was . Daarnaast schreef hij protestants-christelijke streekromans . Hendrik Lansink (1915-1989), geboren en getogen in Varsseveld,
schreef voor De Graafschapbode eveneens traditionele plattelandsverhalen ; een selectie
kwam in 1989 uit onder de titel De druventros . Lansink werd vooral bekend door een
twintigtal streekromans die alle uitkwamen bij Gottmer in Haarlem .
Arnold Tinneveld (1907-1977), geboren in Oberhausen, maar bijna zijn hele leven
wonend in Didam, waar hij onderwijzer was, is eerder historicus dan dialectauteur.
Belangrijk is zijn verzameling volksverhalen, die hij in de taal van Didam noteerde :
Uertellers uit de Liemers (1976) .
Henk Krosenbrink publiceerde zijn eerste reeks verhalen eveneens in De Graafschapbode,
in de jaren zestig en zeventig . Allengs veranderden zij van karakter . Ze sloten aan bij de
moderne literaire stromingen, mede geinspireerd door wat in het Nederduits verscheen .
Voor de regionale omroep schreef hij hoorspelen, die deels ook werden uitgezonden
door Radio Bremen . Zijn verhalen werden gebundeld in Tronselers (1972), Slag umme
Arem (1983) en, zijn modernste verhalen, De Sneehaels (1993) . Ook schreef hij de laatste
jaren een viertal openluchtspelen, die deels gebaseerd zijn op de streekromans, die hij
publiceerde .
Een andere auteur, die veel succes had - hij had de Nieuwe Winterswijhse Courant als
publicatiemogelijkheid - was Jan Willem Denkers (1917-1995), geboren in Geesteren .
Zijn verhalen kenmerken zich door een meestal geestige pointe . Ze zijn gebundeld in
't Beuhshen van Hendrih Jan (1978) en Hendrih Jan schrif vedan (1979) . Bernard Engelbarts (1937-1994), die begon als zanger van het Liemerse lied, is geboren en getogen
in 's-Heerenberg . Hij schreef een aantal markante verhalen over zijn geboortestreek . Ze
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hebben als onderwerp de enkeling, die zich buiten de gevestigde maatschappij heeft
geplaatst en niet begrepen worth . Het verhaal `Het witte peerd', tevens het titelverhaal
van de eerder genoemde verzamelbundel van de Dialectkring Achterhook en Liemers,
behoort tot bet beste wat in de Oost-Achterhoek geschreven is . Uerder noemen we nog
Willem Smeitink (* 1921) uit Hengelo, zoon van Derk van den Doker, die vooral als
verteller to boek staat . Zijn verhalen werden geplaatst in de bundels, uitgegeven door de
dialectkring . Riek Beskers (* 1930) schreef een aantal verhalen, waarvan `Den smak van
kolde aske' behoort tot de beste kerstverhalen, die in de Achterhoek zijn geschreven . Het
kenmerkt zich door de subtiele verschuiving van de realiteit naar de onwerkelijkheid .
Gerard Uwland (Winterswijk, * 1952), Dik Bartelink (Eibergen, * 1940) en Ferry Broshuis
(Groenlo, * 1941) publiceerden enkele bundels publieksverhalen .
Andere prozaschrijvers zijn Ankh Gussinklo (Aalten, * 1947), Thea Onnink-Stronks
(Aalten, * 1952) en Esther Kamink (Aalten, * 1984) . Hun werk vindt men in veel verzamelbundels . De eerste twee schrijven ook poezie . Esther Kamink is een verrassend
nieuw geluid in de Achterhoekse auteurswereld . Een merkwaardige bundel verscheen in
2006 onder de titel Is dat gin wonder. . . Hierin verwoorden negen auteurs bun religieuze
opvattingen en belevenissen . De samenstellers waren Thea Onnink-Stronks en Derk Jan
ten Hoopen .

De dichters
In de jaren vijftig begon Gerrit Odink (1916-1978) to publiceren in bet plaatselijke blad
De Gids in Eibergen . Daarnaast verschenen gedichten van hem in bet Archief van de
oudheidkundige vereniging De Graafschap . In zijn gedichten zocht hij aansluiting bij de
moderne literaire stromingen . Hij verliet de paden van de geijkte streektaalpoezie en werd
o .a . beinvloed door Gerrit Achterberg, voor wie hij grote bewondering had . In 1974 verscheen zijn bundel Daor veul'n ih mien a'lene . Vijfentwintig jaar later, in 1999, kwam een
herziene druk uit van zijn werk, dat nog steeds als inspiratiebron geldt . Naast gedichten
schreef hij o .a . een beschouwing over bouwen . Odink was aannemer van zijn yak .

Gerrit 4dink : Naamloos yolk
Zo'k argens misschien eenzaam was,

Ve'laaten en a'lene,
Zo was dat in de grote stad
Waor 't leaven is to zeene,
Waor 't bast van 't yolk,
Waor 't schof en jech
En 't yolk van 't yolk ne slinger tech .
Daor veul'n ik mien a'lene
En `k heb t'r niks e'zene .
4f toch! tk zag ne grove gaon .
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Ne zwatten wagen jooch ze nao,
Ik bleve staon, d'n dode eer
En boage 't heuf heel efkes neer,
Ton waa'n ze fot en zag ik weer
't Naamloas yolk - mevrouw, meneer!
Uit: G . 4dink (de Hc3lter) : Daor veul'n ik mien a'lene . Enschede 1974 .
Odink heeft Henk Krosenbrink geinspireerd tot het schrijven van gedichten in de streektaal . Ze behandelen dikwijls de thema's liefde en dood en volgen eveneens de moderne
trends . Een aantal van zijn gedichten werd gebundeld in Holten letters (1975) . Ook
publiceert hij in Nederduitse uitgaven en in verzamelbundels .
Een merkwaardige dichter was Max Holt, pseudoniem voor Frans Lebbink (1901-1999),
die zich als zeventigjarige geroepen voelde de streektaal to gebruiken voor zijn levenservaringen . Van hem verschenen twee bundels, Harfstdrao (z . j .) en Harfsbluui (1980), waarvan
de laatste bundel opvalt door een speels taalgebruik . Jo ter Linde-Duenk (*1921) richt
zich op de gebeurtenissen in de wereld, maar vooral ook op haar eigen belevingswereld .
Van haar verschenen de bundels Um d'n lindeboom (1982), Dichter bi j huus (2002) en in
2007 nog Kommen en goon : wat was . . is . . en blif. Jantjen Hendriksen (* 1931) schreef naast
een aantal korte verhalen vooral religieus getinte poezie . In 1986 verscheen haar bundel 'n
Hendjen vol hrummels en in 1991 Druvenranhen . Wim Bleumers (* 1942), afkomstig uit en
woonachtig in Ruurlo, schreef korte verhalen, die ten dele zijn gebundeld in De wondere
belaevenissen van Wimhen (1997) . Daarnaast verscheen van hem de gedichtenbundel Dree
maol raonn (1993) . De thema's hebben veelal een maatschappij-kritische inslag . In In 't
Geiselgat (1991) staan korte verhalen en gedichten van Bertus Lukkezen (1928-1992),
die in Zeddam geboren en getogen is . Hij is meer dichter dan prozaist .
Van meer importantie is de poezie van Henk Lettink (* 1936) . Zijn werk is religieus getint,
maar richt zich ook op bet wereldgebeuren . Hij hanteert een korte, pregnante stijl . Van
hem verschenen twee bundels, Gewoon en dat is geh genog (1985) met daarin ook enkele
verhalen en Waterlaoge (1990) . Hans Keuper (* 1944), wiens grootste verdienste ligt
op bet terrein van bet streektaallied, schreef eveneens enkele markante gedichten met
daarin indrukken uit Kameroen, waar hij enkele jaren werkzaam was . Over die periode
publiceerde hij in diverse bundels ook enkele verhalen .
Een merkwaardige duobundel schreven Lucy Legeland (Gendringen, * 1966) en Jack
Weijkamp (Ulft, *1966) . In bun Blauwe Vleugels (1997) is niet aangegeven wie wat
schreef. Het is heel persoonlijke poezie, die ver afstaat van de traditionele dialectpoezie .
Dirk Jan ten Hoopen (* 1943) debuteerde in 1997 in de verzamelbundel Den tillefoon .
Sindsdien ontpopte hij zich als een vruchtbaar en getalenteerd dichter . December 1999
verscheen van hem Soms zit ih zomaor onder 'n boom en in 2001 Gedachtenzoad . De
jongste in de reeks is Sebastiaan Roes (* 1971), geboren in Groenlo, maar woonachtig in
Nijmegen . Hij is in de eerste plaats dichter, maar schreef ook enkele markante verhalen .
In januari 2000 verscheen zijn Teurslaegers en rasterpdole, begin 2003 Afscheid van Grolle
en in 2005 Dreestramp .
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A1 met al kunnen we stellen, dat de streektaalpoezie, naast enkele beoefenaars van het
oude genre, in Achterhoek en Liemers nieuwe wegen is ingeslagen en zich meten kan
met wat in andere delen van Oost-Nederland verschijnt .
De Oost-Veluwe

Net als in voorgaande perioden blijkt het gebied van de Oost-Veluwe minder auteurs in de
streektaal voort to brengen dan dat van Oost-Gelderland . De belangrijkste en bekendste
auteur hier was Hermen Bomhof (1919-1988) . Bomhof was in eerste instantie de opvolger van Jan van Riemsdijk . Hij was zanger en cabaretier, maar nadat hij bij de Nieuwe
Apeldoornse Krant als journalist in dienst kwam, verschenen er naast zijn satyrische dialectstukken in deze krant vooral gedichten van hem . Geengageerde poezie, waarin hij het
opnam tegen bet onrecht in de wereld en om hem been . Verschillende van zijn gedichten
werden getoonzet en vooral vertolkt door de Veluwse zangeres Diana Vredenberg . Zijn
belangrijkste werk werd gebundeld in Van weershanten vremp, maar hij werkte ook mee
aan diverse verzamelbundels . Bomhof werd onder de rook van Apeldoorn geboren . Net
als J . Vredenberg (1903-1980) was hij actief binnen de dialectkringen . Deze, geboren in
Terwolde, was ook een van de initiatiefnemers van de Dialectkring Salland-Oost-Veluwe
en van bet Verbond van Neersasse Dialectkringen. Hij schreef vooral traditionele verhalen en een enkel lyrisch gedicht . Merkwaardig is, dat zijn dialectromans geen uitgever
hebben gevonden .
Hermen Bomhof: Spannevogel
Gien spannevogels binne wie .
Wie floddert wel et licht integen,
mar elke dag beginne wie,
a'w' ons verhef, in 't zwoar besef,
da'w' veur die dag un opdrach kregen .
Wie zuuk noa d'oorzaak en de rZ~n
van ons bestoan, al blif et roan,
al wolle wie, wat ans betreft,
wel geerne spannevogels weep . . . .
De spannevogel zoch et lich
en as zien tonge honnig zug
dan reurte'm en dan teunte zich .
Wanneer 'e vied de loch in vlug
en noa verloop van tied dan weer
bietoeren tumelt ummeneer,
dut bee dat zonder datte weet,
van dag en uur, van lief en Teed.
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Zon spannevogel stek et niet
woarvan, woarhen, de wind em wejt.
Hee hef gien schik en gien verdriet .
Of 't bloemenbedde hg espreid
op 't ic~rkhof of in 't roggeveld,
't Is enkeld zien natuur die felt.
Hoe kot van duur zien uren bint,
volmaakt is hee as zunnekind .
Uit : Van weerskanten vremp . Een keuze uit de gedichten van
Hermen Bomhof. Kampen 1987 .
Alie Th . Groenhuizen (1926-1998) stamt eveneens uit de omgeving van Apeldoorn . Ze
schreef vooral lyrische poezie met een droevige inslag . Ze publiceerde met name in De
Moespot en de verzamelbundels van de dialectkringen . In 1978 verscheen (in bet Nederlands) haar novelle Jennehen . De dochter van de papiermaher . Van Annie OostenbrinkDutschun (1918-1983), bet pseudoniem van J .H . Janze-Dutschun, is jammer genoeg
weinig dialectwerk bekend . Wel verleende ze haar medewerking aan de bundel Regiotaal
(1976) met een verhaal in bet dialect van Wapenveld, waar ze is opgegroeid . Daarentegen
schreef ze meer dan vijftig streekromans met een protestants-christelijke signatuur, die
zich meest op de Veluwe afspelen .
Aaltje van den Bremen-van Vemde (1913-1993) schreef in bet dialect van Epe . Onder
bet pseudoniem Alve schreef ze veel volkskundige verhandelingen en verhalen voor o .a .
bet Noord-Veluws Dagblad . In 1993 verscheen van haar De spreahende poppe en andere
verhalen . Ze behoorde tot de trouwe medewerksters van de Moespot . Samen met haar
man, Bertus van den Bremen (* 1915) stelde ze bet Woordenboeh van het dialect van Epe
(1982) samen . Bertus van den Bremen, evenals zijn vrouw geboren in de omgeving van
Epe, begon pas laat met bet schrijven van poezie . Zijn gedichten zijn trefzeker en raken
alle hedendaagse onderwerpen . Nostalgie is hem vreemd . Naast Bomhof is hij een van
de betere auteurs van de Oost-Veluwe . In 1984 verscheen van hem en zijn vrouw de
bundel Um en umme en in 1989 Over en weer .
Henk Dijkslag (* 1928) en Arie Hofstede (* 1931) zetten de Heerdense traditie op bet
terrein van de dialectliteratuur voort . Dijkslag publiceerde o .a . in De Moespot . In 1985
verscheen zijn gedichtenbundel Prahezaosies en in 1987 Zwart op wit . De natuur en bet
sociale engagement spelen een grote rol in zijn werk . Hofstede schreef verhalen, die in
diverse bundels verschenen, zoals in Naoberpraot (1997) en Pas op veer de Boezeherel
(1999) . Hij schrijft ook toneelstukken in bet Nederlands .
Binnen de werkgroepen van Salland-Oost-Veluwe zijn diverse auteurs actief, die in
hoofdzaak publiceren in het plaatselijke mededelingenblad of in De Moespot . Hun verdienste is, dat ze er voor zorgen dat er lectuur in bet dialect blijft . Dat geldt bijvoorbeeld
voor WA . Aarnink (1895-1983), die in Loenen geboren en getogen is . Hij schreef een
paar honderd `vertelsels op riem' voor de Eerbeehse Courant en De Moespot . Martha BekerSchuite (* 1928) uit Hall had veel succes met haar bundel Een hlein durphen (1980), die
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drie drukken beleefde . Najaar 1999 kwam van haar Een bouquet wilde bloemen uit, waarin
ze vooral haar herinneringen aan vroeger en de natuur beschrijft .
De IJsselakademie in Kampen, die bier deels haar werkgebied heeft, stimuleert door bet
uitschrijven van wedstrijden ook voor de Oost-Veluwe bet schrijven in de streektaal .

Religieuze tehsten
In de jaren zeventig werden door bet toenmalige programma van de RONO kerkdiensten
en overdenkingen in de streektaal uitgezonden, maar men stopte hiermee al na enkele
jaren . De opvattingen over de taak van de regionale omroep in de provincie Gelderland
veranderden .
Nadat in 1979 bet Staring Instituut was opgericht, kwam er op initiatief van dit instituut
een werkgroep Dialect en religie . Het doel was om kerkdiensten in de streektaal to stimuleren en daarvoor waren vertalingen van liedteksten en bijbelgedeelten nodig . In 1988
verscheen bij bet instituut bet Kerhbooh veur Achterhooh en Liemers met vertalingen van
een zestigtal psalmen en gezangen . In 1998 kwam een hernieuwde bundel uit met ruim
801iederen : Psalmen en Gezangen in 't Achterhoohs en Liemers . Tot de vertalers behoorden
de al genoemden Riek Beskers, Henk Lettink en Henk Krosenbrink . Een andere vertaler
was Jantjen Hendriksen-Lenselink (*1931) uit Drempt, die ook een drietal gedichtenbundels uitgaf met hoofdzakelijk religieuze poezie .
Naast liedteksten vertaalde de werkgroep ook bijbelgedeelten . Het Evangelie naor Lucas,
een uitgave van bet Nederlands Bijbelgenootschap, verscheen in 2002 . De primaire vertaling was van Henk Lettink . Prediher, vertaling Henk Lettink, en Hooglied, vertaling Henk
Krosenbrink, verschenen in 2004 in een bundel .
7 .6 .4 Slotconclusie
Het schrijven in de streektaal heeft vooral in Oost-Gelderland, de Achterhoek en de
Liemers, een lange traditie . Bovendien heeft de mogelijkheid om in de Geldersche Volhsalmanah to kunnen publiceren en later in de diverse streekbladen stimulerend gewerkt .
Daarbij heeft de Achterhoek een sterke leestraditie . Het bibliotheekwezen, eerst particulier of in de vorm van leesgezelschappen en later door de oprichting van openbare
leesbibliotheken, heeft lezen sterk bevorderd . Ook in de streektaal .
We hebben de indruk, dat er op deze terreinen op de Oost-Veluwe minder mogelijkheden lagen . Daarbij dient opgemerkt dat we ons in dit artikel hebben beperkt tot bet
Nedersaksische deel van de Ueluwe, wat natuurlijk een territoriale beperking inhoudt .
Een veelzijdig auteur als Jac . Gazenbeek bleef daardoor buiten beschouwing . Door de
re-activering van de Dialectkring Salland-Oost-Veluwe zal zowel de kwantiteit als de
kwaliteit van hetgeen bier geschreven wordt in de komende jaren zeker toenemen . l
Zowel Oost-Gelderland als de Oost-Veluwe hebben echter gemeen, dat de mogelijkheden
die de de media - kranten zowel als streekradio -boden in de laatste jaren sterk zijn teruggelopen . Plaatselijke omroepen echter tonen een toenemende interesse voor bet gebruik
1

Bertus van den Bremen Deventer, en Arie Hofstede Bathmen, waren behulPzaam biJ j het vinden van
de Veluwse gegevens . Met dank daarvoor.
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van de streektaal en ook op de scholen en in het openbare leven neemt de belangstelling
toe . Die factoren moeten ook stimulerend werken op bet min of meer literaire gebruik
van de streektaal . Een niet to somber perspectief dus voor de 21ste eeuw .
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7 .7
Orale literatuur in Oost-Nederland
Jurjen van der Kooi

7 .7 .1 Orale literatuur
Naast een geschreven literatuur vinden we ook overal een orale literatuur. Een literatuur
die op zichzelf misschien ouder is - waar een geschreven literatuur begint, vinden we
er meestal direct sporen van een oudere mondelinge overlevering in - maar dat in de
realisaties die wij kennen niet hoeft to zijn . In elk geval is van het meeste van wat nu
- en met nu bedoel ik de laatste twee eeuwen - als orale literatuur gezien wordt niet to
bewijzen of aannemelijk to maken dat bet er al was voor bet schrijven van literatuur en
lectuur begon .
Niet de ouderdom maakt uit of iets als orale literatuur gezien moet worden, maar bet feit
dat bet gehoord en daarna weer verder mondeling wordt doorgegeven in tijd en ruimte .
Hoe klein die ruimte ook is, of hoe kort die tijd ook. lets wat alleen in een dorp wordt
doorgegeven, of alleen tussen pakweg 1950 en 1960 is net zo goed orale literatuur als
iets wat eeuwenlang in heel Europa heeft gecirkuleerd . Een in de jaren tachtig van de
vorige eeuw geliefde (en nu nog wel eens gedebiteerde) Groninger Friezenmop als 'bet
is geel en gaat terug in de tijd - de trein naar Leeuwarden' is niet minder orale literatuur
dan bet eeuwenoude sprookje van Assepoester .
Ook waar bet vandaan komt, bepaalt niet of iets orale literatuur is of niet . Net zo goed
als veel orale literatuur op een gegeven moment een plaats kon en kan krijgen in de
geschreven literatuur, zo konden en kunnen ook - en dat gebeurde/gebeurt ook veelvuldig - van oorsprong literaire teksten, d .w z. door een schrijver bedachte en gepubliceerde
teksten, een plaats krijgen in de mondelinge overlevering, zonder dat de dragers, de latere
mondelinge doorgevers ervan, een idee hebben van bun herkomst . Niet ouderdom of
herkomst bepaalt dus of iets orale literatuur is, maar de wijze van doorgeven, van mond
naar oor, van mond naar oor .
Toch is niet alles wat zo doorgegeven wordt orale literatuur . Het moet voldoen aan de
regels van inhoud en structuur die gelden voor de binnen deze literatuur to onderscheiden genres . Genres die over bet algemeen ook een meer of minder grote plaats in de
geschreven literatuur hebben . Deze genres vallen - tenminste in onze Nedersaksische
gebieden - uiteen in twee grote groepen : bet ongebonden proza en de `gebonden' genres, die wij meestal formulegenres noemen en die gekenmerkt worden door een min of
meer vaste worm die bijv bepaald wordt doordat de er toe behorende teksten inhoudelijk
vastliggen, gekenmerkt worden door rijm en/of, zoals bet volkslied, onderworpen zijn
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aan de dwang van een melodie . De teksten van bet genre spreekwoord bijv liggen vast :
`oost west, thuis best' kan niet naar believen veranderd worden in `zuid west, Twente
best' . En een aftelrijmpje als Eun dean dip / Ihhe de hanne flip / Ihhe de hanne / Doe bist de
man / Eun dean dip (Groningen) ligt, ook al kan bet nog zo gevarieerd worden - en dal
gebeurt ook, er zijn in (en buiten) Groningen talloze variaties van gangbaar (geweest)
- heeft loch een zekere vastigheid, een onmiskenbaar formulekarakter .
Kern van bet niet-formuledeel van de orale literatuur is bet volksverhaal, bet geheel van
(ook) mondeling doorgegeven teksten die gekenmerkt worden door een verhaallijn, een
plot, een begin en een einde en handelende figuren .
7 .7 .2 Spoorzoeken
Een orale literatuur van welk gebied dan ook is, anders dan de geschreven traditie, niet
meetbaar. Als we er van uitgaan, en deze schatting is, zo hebben steekproeven duidelijk
gemaakt, beslist niet aan de hoge kant, dat ieder persoon boven de tien jaar minstens
Lien volksverhalen en lien formuleteksten kent en er elk jaar nog een handvol bijhoort
en deze zouden allemaal worden vastgelegd, dan zouden we na lien jaar alleen al voor
bet Nedersaksische taalgebied over een corpus van vele miljoenen teksten beschikken en
daarmee een representatief beeld van de Nedersaksische orale literatuur kunnen schetsen . Nu kunnen we dal niet . Ook al is er de laatste twee eeuwen heel wat opgeschreven
en verzameld, bet is niet meer dan een miniem brokstuk van bet ongrijpbare geheel, tot
ons gekomen door de filters die de verzamelaars, opschrijvers (en bun informanten - niet
iedereen wil immers alles kwijt) hebben aangebracht . Een van die filters is bijv dal filter
day bet wellicht grootste segment van de orale literatuur, bet `onfatsoenlijke', bet nietmooie, datgene waar we om welke reden dan ook niet trots op zijn, niet heeft doorgelaten .
We moeten bet echter doen met wat wel doorgelaten is en dad is niet alleen weinig, maar
ook nog eens heel ongelijk verdeeld over ruimte, tijd, dragersgroep en genre .
Voor we nu komen tot de vraag `wat is er nu wel vastgelegd?' moeten we eerst en vooral
nagaan wie wat, waar en waarom heeft vastgelegd .
1 . Een van de simpelste redenen waarom mensen orale literatuur hebben genoteerd is
dat ze verhalen en formuleteksten to mooi vonden om verloren to laten gaan . Omdat ze
hen aanspraken, ze ze mooi en interessant vonden ; waarom dan ook, ze schreven ze op .
Een uniek voorbeeld hiervan zijn de 17 sprookjes die de 11-jarige Gerrit Arends Arends
(1793-1876) uit Ezinge na 1804 in kinderlijk Nederlands in een schriftje opschreef :
Vertelseltjes door de vrouw van Wybo Wybrands, in de wandeling genaamd Trijntje Soldaats,
verteld aan G .A. Arends en K.A. Arends ten huize van hunnen vader A . G . Arends in hunne
hinderjaren alwaar die vrouw menigmaal werhzaam was om hlederen to herstellen, enz . en
opgeschreven door GerritAzn. Arends toen ter tijdpl .m . 1800 tot 1804 . Deze Trijntje Soldaats

moet Trijntje Alberts uit Ezinge (1749-1814) zijn geweest die in 1787 in Groningen met
een Duitse soldaat Andries Cramer trouwde . Zij volgde hem naar zijn geboorteland Hessen, maar keerde na zijn dood naar haar geboortedorp terug, waar zij hertrouwde . In
deze oudste onmiskenbaar op de volksmond teruggaande verzameling Nedersaksische
volkssprookjes, ouder zelfs dan de beroemde verzameling sprookjes van de gebroeders Grimm, vinden we van een aantal wijdverbreide sprookjes de alleroudste tekst . Na
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Gerrit Arends zijn er telkens weer mensen geweest die zo `uit aardigheid' orale literatuur
opgeschreven hebben .
2 . Waar Trijntje Soldaats haar verhalen vandaan heeft, weten we niet, maar orale literatuur, met name de verhalende, cirkuleerde al veel langer in de gedrukte literatuur . Vanaf
het begin van de boekdrukkunst hebbens uitgevers en schrijvers op zoek naar aangename
en leerzame verpozing verhalen aangeboden waarvan wij weten dat zij ergens eens ook
mondeling zijn doorgegeven en dus als volksverhaal functioneerden . Of de schrijvers van
deze verhalen ze gehoord of ergens gelezen hadden geven ze gewoonlijk niet aan, het laatste zal wel zo vaak het geval zijn geweest als het eerste, maar zeker is wel dat zij met hun
verhalen de mondelinge overlevering verder gevoed hebben (vgl . Van der Kooi 1987) . In
ons gebied gebeurde dit aanvankelijk vooral via almanakken en vergelijkbare jaarboekjes .
Deze voor het meest brede publiek bestemde, vaak al in de 18de eeuw gestarte en, sours
onder telkens nieuwe titels, tot in de 20ste eeuw doorlopende provinciale, regionale of
plaatselijke almanakken als de Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanah, de Steenwijher,
Twentse, Deventer, Zutphense en Opregte Geldersche Almanah, boden in hun vaak op bet
almanakgedeelte volgende mengelwerk tot nut en vermaak naast zakelijke informatie,
rijmen, liederen, raadsels ed . een keur aan vrijwel nooit als zodanig benoemde volksverhalen . Eerst vooral in bet Nederlands, na 1850 ook meer en meer in de locale streektalen .
Het laatste was iets vroeger al gebeurd in de ondanks bun titel meer voor de elites bestemde
volksalmanakken, de Groninger (1837-1851), Drentsche (1837-1851) en Geldersche Volhsalmanah (1834-1900) en de vergelijkbare Overijsselsche Almanah voor Oudheid en Letteren
(1836-1855) . Zijn de teksten in de eerste groep almanakken vrijwel altijd anoniem, in
deze tweede groep komt de provinciale elite aan bet woord en deze auteurs signeren bun
bijdragen, waar bet bewerkingen van gelezen vertelstoffen of van gehoorde locale verhalen
betreft vaak in modieuze ballade- of romancevorm gekleed, meestal wel . Maar zij zijn dan
ook al gegrepen door de zo to behandelen optiek 4 (Van der Kooi 1980) .
Als zich in de loop van de 19de eeuw een in de volgende eeuw steeds breder uitwaaierende dialectliteratuur ontplooit, blijven in tijdschrift en boek telkens weer tot aan de dag
van vandaag toe auteurs teruggrijpen op orale literatuur, met name bet volksverhaal, op
gelezen maar ogenschijnlijk ook steeds vaker op gehoorde verhalen, die zij op rijm (als
voordracht bijv) of in proza vrij bewerkt als eigen opdenksel presenteren . Kwantitatief
overschrijdt de sour van bet zo aangeboden volksverhaal voor menige Oostnederlandse
regio bet volgens de andere optieken verzamelde .
3 . Een heel andere oude optiek is die van de bestrijding . Vanaf bet midden van de 18de
eeuw nam de bezorgdheid van de maatschappelijke elites over de geestelijke volksgezondheid van bet (lagere) yolk meer en meer toe . Organisaties als de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen trachtten bet zedelijk peil to verheffen en de bevolking op to voeden tot goed burgerschap binnen de door God geschapen orde . Hiertoe dienden met
name wansmaak en bijgeloof bestreden to worden . Wat o .a . gebeurde in een keur aan
tijdschriften en nutsalmanakken . Hierin wordt, zij bet slechts zelden in de volkstaal,
vanuit deze optiek gepresenteerd menig volksverhaal of bijgelovige overlevering gelaakt,
waardoor onze kennis van volksgeloof en magisch-mythisch wereldbeeld van toen, wel
tegen de bedoeling van de auteurs zelf in, aanzienlijk vergroot wordt . Bekendste bijge-
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loofbestrijder werd de Friese Groninger Marten Douwes Teenstra (1795-1864), die in
boeken als Volhsverhalen en legenden van vroegere en latere dagen (1843), Uerscheidenheden
betrehhelijh Booze Kunsten en Wetenschappen (2 delen, 1846-48) en Volhsvooroordelen en
Bijgeloof (1858) niet eens zo zeer tegen het domme yolk als wel tegen de dit yolk zo dom
houdende elites ageert . In bet bijzonder de afgescheidenen moeten bet bij hem ontgelden .
Zijn belangstelling voor orale lieratuur blijkt ook uit zijn Landhuishoudhundige Almanah
waarin hij vele, vooral anecdotische verhalen publiceerde en uit zijn met lied en rijm
doorspekte boek De hinderwereld (1853) . Hoewel de behoefde aan bestrijding na 1850
meer en meer afnam, toch bewijzen ook nadien nog vele Oostnederlandse schrijvers
over orale literatuur telkens weer lippendienst aan de verlichtingsidealen ; fascinatie en
afstand nemen strijden bij menigeen nog dikwijls om de voorrang, bijv bij de belangrijkste Drentse auteur op dit gebied, Harm Tiesing (1853-1936) .
4 . lets later, eind 18de, beging 19de eeuw komt er onder impuls van Preromantiek en
Romantiek een heel andere houding ten opzichte van de orale literatuur op . Mannen als
Johann Godfried Herder (1744-1803), Jacob (1785-1863) en Wilhelm Grimm (17861859) leerden dat volkslied, volksrijm en volksverhaal Been beuzelarijen, kinderkraam
en bakerpraatjes waren maar primaire poezie en overoud, eerbiedwaardig erfgoed uit
de voortijd van bet eigen volksbestaan, een onschatbare bron van kennis van cultuur en
mentaliteit van bet eigen yolk en daarmee tegelijk ook een onwaardeerbare basis voor
de identificatie en versterking van de eigen identiteit . De wetenschap van de volkskunde
was geboren . In Nederland heeft deze wetenschap nooit echt gebloeid - de Nederlandse
natie zag eerder in de Gouden Eeuw dan in een schimmige voortijd zijn ijkpunten-maar
toch, vooral ook in de randprovincies, in Friesland en in mindere mate in Oost- en ZuidNederland, begon men weldra ook bier orale literatuur meer en meer to waarderen en tot
onderwerp van studie to maken . In Oost-Nederland was bijv de Groninger predikantschoolopziener Nicolaas Westendorp (1773-1836) er al vroeg bij . Hij deed nog volop mee
aan de bijgeloofbestrijding, maar toch werd ook hij gedreven door "eene warme zucht,
om [ . . .] de merkwaardige overblijfselen [ . . .] to leeren kennen, welke voor omen geest
de vroegere tijden tijden en de denkwijze en bet leven onzer Voorvaderen, terugroepen" .
Hij was vooral op zoek naar `vertelsels van den ouden
om daarmee zicht to krijgen op
de godenleer onzer voorvaderen en deed daarvoor - overigens met weinig succes - een
oproep in zijn tijdschrift Antiauiteiten (1820-1826) en zorgde er voor dat er in een enquete
onder de Groninger schoolmeesters, die leidde tot de zgn . Schoolmeesterrapporten van
1828, een vraag kwam naar o .a . bijgelovigheden, overleveringen, kinderliedjes en oude
gezangen . Wat meer opleverde (BoekholUvan der Kooi 1996) .
Door bet ontbreken van een infrastructuur - de Groninger universiteit hield zich verre
van dit snort onderwerpen - bracht deze wetenschappelijke benadering bier lange tijd
niet veel . De meeste activiteiten in deze richting kwamen van buiten, bijv van Gerrit
Jacob Boekenoogen uit Leiden (1868-1930) die in 1893/4 via oproepen in kranten
en tijdschriften orale literatuur (volksverhalen, rijmen, raadsels, kinderspelen, enz .)
verzamelde en ook weerklank vond in Noord- en Oost-Nederland . Een andere bujitenstaander was Jacques WR . Sinninghe (1904-1988) die in de jaren 30 en 40 voor negen
van de toenmalige elf Nederlandse provincies sagenboeken samenstelde die voor die
tijd representatief waren . Voor Oostnederland betrof dat delen over Overijssel (1936),
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Gelderland (1943) en Drenthe (1944), bundels die nog steeds hun waarde hebben .
Waren de `wetenschappers', Sinninghe incluis, vooral gefocust op de inhoud, toen in
de loop van de 19de eeuw bewegingen opkwamen die meer en meer de nadruk op het
behoud en versterking van de regionale talen en dialecten begonnen to leggen, kwam
de taal waarin de orale literatuur werd doorgegeven scherper in beeld . In 1901 werd de
Vereeniging tot onderzoek van taal een volksleven in het Oosten van Nederland opgericht die als orgaan de Driemaandelijhse Bladen kreeg . Vooral in de eerste reeks van dit
tijdschrift, die verscheen van 1902-1930, konden verzamelaars, vaak uit Overijssel en
de Achterhoek, hierin hun dialectmateriaal, waaronder veel als bijzonder `eigen' geziene
orale literatuur, plaatsen . Ook in de tweede reeks (de Nieuwe Serie, 1949-2002, vanaf
1954 orgaan van het in 1953 opgerichte Nedersaksisch Instituut) was er nog mime aandacht voor deze literatuur, maar flu minder voor documentatie en meer voor analyse .'
Weer meer op de inhoud gericht, maar wel nu al als vanzelfsprekend de taal waar deze in
verteld werd meenemend, waren de omvangrijke wetenschappelijke verzamelactitiveiten
vanaf 1960 opgezet door het Volkskundebureau van wat nu het Meertens Instituut heet .
Aanvankelijk in het kader van een materiaalverzameling ten behoeve van de Nederlandse Volhshunde-atlas, later meer in het belang van het volksverhaalonderzoek in het
algemeen, noteerden regionale verzamelaars voor dit instituut duizenden items, vooral
sagen en uitingen van volksgeloof, maar ook sprookjes, anecdotes en andere verhalen .
Voor Oost-Nederland moeten bier genoemd worden de oud-onderwijzer E Wever, die
oostelijk Groningen, met name Westerwolde, en het aangrenzende deel van Drenthe
voor zijn rekening nam (ruim 1 100 teksten) en Henk (G .J .H .) Krosenbrink (* 1928), die
in de Achterhoek en omgeving meer dan 3000 nummers optekende . Helaas is uit deze
verzamelingen nog maar weinig gepubliceerd .
5 . In bet begin van de 20ste eeuw nam in Oostnederland de belangstelling voor orale
literatuur sterk toe . De al een eeuw eerder, maar toen nog slechts aan de rand uitgesproken twee voor twaalf gedachte - we moeten nu verzamelen want de orale literatuur, in bet bijzonder bet volksverhaal, staat op bet punt van verdwijnen - werd nu de
overheersende . De toenemende invloed van de centrale staat en cultuur in de regio's
en moderniseringsprocessen als industrialisatie, electrificatie en mechanisatie die niet
alleen de zichtbare wereld sterk veranderden en regionale verschillen verkleinden maar
ook de sociale cultuur en structuren in beweging brachten - aantastten vonden de cultuurpessimisten - leidden er toe dat de orale cultuur, nu vanzelfsprekend als bijzonder
eigen beschouwd, meer en meer werd gezien als bedreigd cultuurgoed uit een, in elk
geval in dit opzicht, helaas verdwijnend verleden . De nadruk die allerwegen op de als
overoud geziene verhaalgenres sage en sprookje gelegd werd, versterkte dit beeld flog .
Groningen nam hierbij bet voortouw. Grote man was de veelzijdige Kornelis ter Laan
(1871-1963) . Beginnend met zijn Groninger Overleveringen (1928-30) presenteerde hij
in een elkaar voortdurend herhalende maar ook weer aanvullende bonte reeks boeken
1

De Driemaandelijhse Bladen zijn tot 1978 bibliografisch ontsloten in L . Robijns : Driemaandelijhse Bladen (1902-1930 ;1949-1960) Neerlands Volhsleven (1951-1960) . (Nederlandse Volkskundige Bibliografie
XXV) . Antwerpen 1978 en R .A . Ebeling: Driemaandelijhse Bladen voor [aal en volhsleven in het oosten van
Nederland. Register op de jaargangen 1 (1949) - 30 (1978) . Groningen 1981 .
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de rijkdom van de Groninger overlevering. Geen genre werd hierbij overgeslagen: sage,
bijgeloof, sprookje, legende, anecdote, spreekwoord, lied en rijm, alles kwam aan de
orde . Vreemd genoeg voor een zo geharnast strijder voor bet Gronings - zijn betekenis
daarvoor komt elders in dit boek wel uit de verf-meestal in bet Nederlands ; hij wilde bet
bijzondere van zijn Gronings eigene aan een zo breed mogelijk publiek bieden . 2 Dichter
bij huffs bleef wat de taal betreft de begenadigde verzamelaarster Eilina Johanna HuizengaOnnekes (1883-1956) . In 1928 verscheen haar Het boeh van Trijntje Soldaats en twee jaar
later even fraai bibliofiel uitgegeven de sprookjesverzameling Het both van Minne Koning .
Haar rijke, haar bijzonder aan bet hart liggende sagenverzameling kon pas na haar dood,
in 1970, verschijnen . In Twente was ook een vrouw de beste verzamelaar : Cato Elderink
(1871-1941) . Haar belangrijkste boek is Twenter Laand en Leu en Leven (1937) . In haar
Oet et Laand van Aleer had ze eerder al `Twenter vertelsels' omgewerkt tot poezie . Uit
Drenthe moeten worden genoemd Harm Tiesing en Johanna Hindrika Bergmans-Beins
(1879-1948), bewerkster van Drentsche legenden (1933), uit de Achterhoek komen de
Middewinteraovendvetelsels (1943) van Hendrik Odink (1889-1973), maar uit de laatste
boeken spreekt al meer bet volgende uitgangspunt .
6 . De acceptatie en appreciatie van de oudere volksliteratuur gekoppeld aan de snelle
veranderingen gaven deze literatuur, met name bet volksverhaal, vanaf de eerste decennia van de 20ste eeuw een patina van oude tijden, toen bet leven zoal niet in alles goed,
dan toch aangenaam overzichtelijk en nog niet door al dat nieuwe gecorrumpeerd was .
Met weemoed denken vele oudere regionale auteurs aan die tijden terug in liefderijke
beschrijvingen van de voorbije, o voorgoed voorbije volkscultuur . Bijna een cultstatus
kreeg Oud-Achterhoehsch boerenleven het geheele jaar rond ('1927) van Hendrik Willem
Heuvel (1864-1926) . Mooie voorbeelden van deze benadering zijn ook Hendrih-eume.
Hoe 't er in den Achterhoeh hen gong, toe grotmooder nog in de horte rohhe was (1936) van
Gerrit Jan Klokman (1864-1943), een der oprichters van de Driemaandelijhse Bladen en
Ter Laans `Grunneger Vertelsters oet Laankmanstieden' : Hoezen van Gruindieh (1951) .
Er kwamen nu ook meer en meer voor een algemeen publiek geschreven retrospectieve
(verzamel)bundels, vaak gesteld in een literair modieus-romantisch Nederlands, dat wel
heel ver afstond van bet mondelinge vertellen . Een voorbeeld hiervan is bet dikwijls herdrukte werk Ueluwsche sager ( 1 1909/12) van Gustaaf van de Wall Perne (1827-1911) .
Er zou nog een zevende benaderingswijze genoemd kunnen worden : orale literatuur
omgewerkt tot (voor)lees- en vertelstof voor kinderen, maar deze speelt, uitzonderingen
2

In 2004 verzorgde de Universiteitsbibliotheek Groningen ter gelegenheid van het feit dat ziJjn Nieuw
Gronin% er Woordenboek 75 Jjaar geleden uitgekomen was een tentoonstelling over de Publicaties
van Ter Laan . De biJ'behorende catalogus Ter Loan en aal zien aander bouken is samengesteld door
Tonnis Musschenga en worth ingeleid door Siemon Reker. Zie over Ter Laan : Ben mens komt da%en
to hort. Over Kornelis ter Laan 1871-1963 . Met biJ'dragen van Rein Brouwer (vraaggesprek), Eddy de
on e Otto S . Knottnerus u 'en van der Kooi Jan Oldenhuis Siemon Reker. Veendam 1990 en de
inleiding van urJ'en van der Kooi biJj de heruitgave van ziJjn Folkloristisch woordenboek van Nederland en
Vlaam-Bel%i e 's-Gravenha ge 1949 order de titel Folklore en volkswi"sheden
in Nederland en Vlaanderen .
J
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als de Groningsche sproohjes (1930) van Jan Boer (1899-1983) en zo nu een dan een enkele
rubriek in de tijdschriften daargelaten, in Oost-Nederland geen opvallende rol
Na de Tweede Wereldoorlog werken deze manieren van omgaan met en waardering voor
volksverhalen, op de bijgeloofbestrijding na, elk voor zich door maar ze vloeien ook in
elkaar. Algemeen aanvaard, ook bij bet grote publiek, is nu de mening dat volksverhalen
mooi, interessant, oud en bijzonder kleurrijk immaterieel erfgoed uit de eigen plaats of
regio zijn . Er komen meer en meer voor dit algemene publiek bedoelde Nederlandstalige
verzamelingen die dit uitdragen en meestal teruggrijpen op bet eerder verzamelde . De
meeste oudere verzamelingen komen via herdrukken ook weer op de markt en/of dienen
als basis voor nieuwe bewerkingen en verzamelbundels . Hier moet de door Tjaard W R . de
Haan (1919-1983) 3 opgezette reeks Onze volhsverhalen (1979-1982) genoemd worden,
waarvoor hijzelf bet deel Groningen bezorgde ; voor de bundels voor Drenthe, Overijssel
en Gelderland tekenden respectievelijk Hendricus J . Prakke (1900-1992), Adriaan Buter
(1918-2000) en Henk Krosenbrink . Helaas bieden deze breed opgezette bloemlezingen,
die ook opvallen door goede commentaren, net als de reeks van Sinninghe en de boeken
van Ter Laan, weer voornamelijk teksten in bet standaard-Nederlands . Dialectteksten van
volksverhalen zijn nu vooral to vinden in de streektaalliteraturen, in de vele regionale
(culturele) tijdschriften en in een enkele meer wetenschappelijke verzameling zoals in
bet `Groninger sprookjesboek' Van Janmaanje en Keudeldoemhe van Jurjen van der Kooi
(2003) . Ook de vele kleine populaire verzamelingen met humoristisch vertelgoed, zoals
Aargeloze Grunneger humor (' 1959) en Nog n gapsel Grunneger humor (' 1961) van Jan
Boer, zijn meestal in dialect gesteld .
Als erkend cultuurgoed worden volksverhalen nu ook ingezet in VW propaganda en
cultuurindustrie . Geen reisboek of streek- en plaatsbeschrijving schijnt er meer zonder
to kunnen . De vroeger schrikaanjagende Drentse reuzen Ellert en Brammert zijn nu de
iconen van bet openluchtmuseum to Schoonoord en menige plaats versterkt de eigen
identiteit met een beeld van een locale sagenfiguur . Verhalen, waarvoor men zich eerder
schaamde, worden nu ingezet voor promotie . De wijd en zijd bekende Kamper uien
bijv. , verhalen over de onnozelheid van de bestuurders en inwoners van Kampen, Lang
een grote ergernis voor de Kampenaren, worden nu in stad uitgebeeld met een reeks
monumenten en de plaatselijke VW zorgt daarbij voor een routebeschrijving . Ook elders
worden sagenroutes uitgezet, eigenen nieuwe `vertellers' zich het oude toe en gaan bier
al of niet verkleed de Boer mee op .
Waar er zo nu en dan nog verzameld wordt, verschuiven de accenten . Het vroegere verzamelen was vooral inhoudgeorienteerd . Wie wat vertelde, aan wie, waar en waarom en
zelfs hoe werd misschien wel waargenomen maar werd niet of slechts uiterst summier
meegedeeld . Toch kunnen we daarover wel iets to weten komen, met name uit de oudere
dialectliteratuur waarin op geromantiseerde, maar daarom nog niet altijd onjuiste wijze
vaak vertellers met bun contekst en verhalen opduiken . Harm Tiesing bijv refereert in
zijn werk op allerlei plaatsen telkens weer aan een vertellende scheper . Door al deze
vindplaatsen met elkaar to verbinden en door historisch-genealogisch onderzoek was
3

Zie voor deze veelziJjdige en actieve veldwerker, onderzoeker en publicist W de Blecourt : `I-let
Groninger veldwerk van Taard
W R . de Haan' . In : DriemaandelJi'hse Bladen 37 1985 95-117 .
J
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bet mogelijk een portret van deze schaapherder Jan Hadders en zijn repertoire en zijn
rol als verteller in een Drentse gemeenschap (Drouwen) to schetsen (Van der Kooi 1981) .
Een ander voorbeeld van hoe de dialectliteratuur ons in dit opzicht wijzer maakt : in bet
mengelwerk van de Twentsche Almanah (Almelo, vanaf 1879) worden vele volksverhalen afgedrukt, sours als lose tekst, maar vaak ook in brede schetsen in dialect, waar ze
worden ingebed in sessies van vertellen, vertellers en toehoorders . Zetten we al deze
conteksten op een rij dan ontstaat een breed geschakeerd en fascinerend beeld van de rol
van bet volksverhaal in een in de eerste helft van de 20ste eeuw nog vrijwel volledig door
de Nedersaksische streektaal gedomineerde platttelandscultuur (Van der Kooi 1985/6) .
De conteksten zijn intussen veranderd, veel oudere verhalen die geen functie meer hebben en dus niet meer aanspreken zijn in vergetelheid geraakt en nieuwe hebben de restanten van bet oudere aangevuld, maar verteld wordt er natuurlijk nog altijd . Zo'n nieuwe
verteller was de nationaal als Klazien uit Zalk, regionaal als Kleusien uut Zalk bekende
Klaasje Rotstein-van den Brink (1919-1997) . Zij gold niet alleen als genezeres, maar trad
ook op als vertelster. Een 45-tal van de verhalen die zij vanaf haar jeugd tot circa 1980
had opgedaan, de kern van haar repertoire zijn - en dat was nieuw toen - helemaal in
haar eigen woorden, zoals opgevangen met de bandrecorder, uitgegeven in Bloemhoff-de
Bruijn en Van der Kooi (1984) .
Hoe oude verhalen nieuwe vormen, inhouden en betekenis krijgen en nieuwe verhalen,
verhalen die er nu toe doen en wereldbeelden en actualiteiten van nu illustreren, bun
plaats innemen of er bij komen, laat ook de recente verzameling Dalfser muggen van
Ruben Koman (2006) zien .
Tot dusverre ging bet vooral over bet volksverhaal . De formulegenres zijn wel altijd verzameld en er was, vooral in tijdschriften, ook wel belangstelling voor, maar ze brachten
bet lange tijd maar zelden tot boekuitgaven . Een uitzondering vormt Oude en nieuwe
Groninger Liederen (1930, tweede druk in twee delen 1958, bewerkt door Theo Westen)
van Pieter Groen (1878-1946) . Na de Tweede Wereldoorlog kwam daar verandering in .
De elitaire afkeer voor bet `onbeschaafde' yolks- en straatlied voor zover bet niet middeleeuwse (vaak echter middeleeuws gedachte) balladen betrof, verdween en sloeg om
in bewondering, mede onder invloed van de Groninger Ate Doornbosch (* 1926) die,
eerst vanaf 1957 middels zijn veel beluisterde radioprogramma Onder de groene linde,
later vanaf 1965 ook vanuit bet Nederlands Volksliedarchief van bet Meertens Instituut
liet zien hoe rijk en gedifferentieerd ook de Oostnederlandse liedcultuur was . J .G .M .
Bartelink (1967) deed hetzelfde voor alleen Twente . Overal ook verschenen boeken en
boekjes met teksten behorende bij de kleinere formulegenres als rijm in de meest mime
zin van het woord (voorbeelden : Ter Laan (1951), Krosenbrink (1972), Kocks (1990))
of bij specifieke genres, zoals bijv bet wellerisme of de zeispreuk, spreuken-van bet type
`Haost raok, zee de jong en gooide op de bond, mar ruuk zien stiefmoe' en `Da's der iene
zunder een stien, zee de proemendief en toen hadde hij een slakke in bet lief' (voorbeelden : Jans en Klaassen (1973), Biild (1981), Odink (1983)) . Pas in 1994 verscheen de
eerste omvangrijke Oostnederlandse verzameling van kinderspelformules, niet als een
losse reeks teksten zoals eerder wel, maar in een complete beschrijving van de spelcultuur
van de plaats Genemuiden (Van der Wulp-Heutink) . Ueel formulemateriaal is ook te vinden in regionale woordenboeken . In bet bijzonder bet vierdelige Stellingwarfs woordeboeh
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van Henk Bloemhoff (1994-2004) laat zien hoe rijk en variabel en daarmee hoe groot bet
cultureel gewicht van formules (van aftelrijm tot weerspreuk) was en is .
7 .7 .3 Sporen
Wat is er nu zo al bijeengebracht? Niet zo veel als gekund zou hebben : een paar honderd
sprookjes, hooguit vijfduizend sagen, een paar duizend andere volksverhalen (meest
humoristische verhalen en lokale anekdotes, veel minder legenden, etiologische of oorsprongverklarende verhalen), toch nog vele duizenden formuleteksten (veel spel-, spoten plaagrijmen, weerspreuken, vooral veel spreekwoorden en zeispreuken, minder raadsels en liederen) . Dat alles heel ongelijk verdeeld over tijd en ruimte : pas na 1900 komt
de stroom echt los, vooral Groningen, Twente en de Achterhoek springen er in positieve
zin uit . Wat niet hoeft to betekenen dat bet in die gebieden (vooral de Veluwe heeft niet
veel gebracht) of perioden waaruit we weinig hebben armoe troef was met de orale literatuur. Er is daar en toen gewoon niet of nauwelijks gezocht . Waar wel gezocht werd, is
ook gevonden . Groningen bijv is relatief rijk aan sprookjes, maar daar hadden Ter Laan,
Huizenga-Onnekes, De Haan en Wever er dan ook veel aandacht voor . In de rest van
Oost-Nederland is bet sprookje veel minder verzameld en voor dat gebied moeten we bet
dan ook doen met een paar handvol teksten die min of meer toevallig bekend werden .
In bet niet-Nedersaksische maar Nederfrankische deel van de Achterhoek, de Liemers,
is er na de Tweede Wereldoorlog wel naar gezocht, door Arnold Tinneveld (1907-1976),
en hij kon dan ook een rijke verzameling aanleggen (1976) . Er is geen enkele reden om
aan to nemen dat bet sprookje tussen Groningen en de Liemers minder bekend was .
De materiaalbasis is dus gebrekkig, de taalbasis, vanuit Nedersaksisch perspectief, ook.
Het formuledeel van de orale literatuur is - de aard van bet materiaal brengt dit met zich
mee - qua form en taal redelijk nauwkeurig overgeleverd, al kon menig verzamelaar,
Groen en Tjaard de Haan bijv ., ook bier bet vaak niet laten teksten die zij gecorrumpeerd
of minder mooi achtten to verbeteren en of to `verfraaien' . Maar met bet orale proza sprongen vooral de oudere verzamelaars en de literaire bewerkers vaak zeer vrij om . Als ze ons
bun verhalen al niet uit de derde hand boden, d .w.z . in een Nederlandstalige bewerking
van bun hand van bet vrijwel zeker altijd in dialect vertelde, dan toch wel uit de tweede
hand, in een naar eigen goeddunken vormgegeven bewerking van bet dialect . Dikwijls
hebben we to maken met verkorte weergaven van de inhouden, of juist andersom : met
vrije tot literaire schrijftaalteksten omgewerkte weergaven van orale vertelwijzen . Alleen
bij de jongere vanuit een primair wetenschappelijke optiek bijeengebrachte verzamelingen kunnen we er van uitgaan dat de verhalen bet plaatselijke Nedersaksische dialect
weerspiegelen en dat de verteltaal en -wijze van de informanten min of meer correct
is weergegeven. Maar slechts in uitzonderingsgevallen zijn de uitgaven gebaseerd op
nauwkeurige transcripties van opgenomen verhalen .
Deze gebrekkige materiaal- en taalbasis betekenen echter niet dat we helemaal niets kunnen zeggen over de orale literatuur van Oost-Nederland . Er laten zich toch wel enkele
voorzichtige conclusies trekken : er tekenen zich lagen of en in geografische zin ook
enkele lijnen . Lijnen die zich ook min of meer laten vergelijken met lijnen die de taalen dialectgeografie hebben weten to trekken en die ook historisch-culturele processen
weerspiegelen . A1 zijn de laatste moeilijk in tijd vast to pinnen .
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Kijken we eerst naar de taal . Alles wijst erop dat het vrije proza normaliter in het locale
dialect werd verteld, bij de meer gebonden formulegenres ligt de zaak ingewikkelder .
Van de niet-rijmende formules zoals spreekwoorden en wellerismen is een funk deel
Nedersaksisch . Voor een deel hebben we hier met een oudere laag to maken . De vele
overeenkomsten met bet aangrenzende Nederduitsland wijzen bier ook op . De Oostnederlandse wellerismen bijv hebben wel zo vaak oostelijke als westelijke parallellen
(vgl . Buld 1981 en Cox en Van der Kooi 2007) . Voor een deel speelt er hierbij ook mee,
dat niet-rijmende formules weinig vertaalproblemen opleveren, zodat standaardtalige
formules gemakkelijk in de streektaal in to passen zijn .
Bij bet rijmende deel van de formulegenres ligt de zaak ingewikkelder . Naast een `eigen'
qua taal Nedersaksisch deel, gedeeltelijk gemeenschappelijk met bet aangrenzende
Nederduitsland, gedeeltelijk qua vorm of inhoud ook alleen in Oostnederland gevonden, heeft Oost-Nederland, en dat lijkt al vrij vroeg in de Nieuwe Tijd begonnen, ook
heel veel formulegoed uit bet Westnederlandse, `Hollandse' cultuurgebied overgenomen .
Vaak gaat bet bier om rijmen die min of meer vernedersaksischt zijn, maar waarin de
onderliggende Nederlandse taallaag nog duidelijk herkenbaar is . Deze invloeden vanuit
Nederland in oostelijke richting gaan menigmaal ook verder Duitsland in . Zo hebben
Nederlandse rijmen die bij kalenderfeesten gebruikelijk waren de Westnederduitse kalenderrijmen duidelijk beinvloed (Siuts 1967) . Dynamiek is bij menige groep rijmen eerder
een sleutelwoord dan conservatisme . Bijzonder blijkt dit uit de rijmen bij kinderspelen .
De kinderspelrijmen uit de jaren veertig en vijftig bij mevrouw Van der Wulp-Heutink
zijn bijna allemaal Nederlands . Ook al ontbreken Nedersaksische rijmen in de rest van
Oost-Nederland bij dit kinderspel zeker niet, duidelijk is wel dat bier bet Nederlandse
kinderspelrijm een oudere Nedersaksische laag aan bet oprollen is .
Ook bij bet volkslied is de Nederlandse inbreng (naast ook een duidelijke (Neder)duitse)
groot . Dans-, drink- en gelegenheidsliederen zijn nog al eens Nedersaksisch, maar de
verhalende liederen, de balladen en de verhalende straatliederen worden, ook al komen ze
meer dan eens bij onze oosterburen vandaan, vrijwel altijd in bet standaard-Nederlands of
een eigen regionaal gekleurd Nederlands gezongen . Wat niet betekent dat er geen eigen,
geografisch gezien Nedersaksische varianten van kunnen ontstaan . Zo kennen we van de
bekende, middeleeuws gedachte, maar in bet Nederlandse taalgebied pas in de eerste helft
van de 19de eeuw opduikende ballade van Heer Halewijn behalve een sterk op de Friese
(maar Nederlandstalige) traditie leunend Groninger type waarin Heer Halewijn Jan Alberts
beet (Jan Alberts die wou er uit rijden gaan') ook een Twents type met een Heer Albert :
`Daar was een schoon juffer fijn / die wilde zo graag bij Heer Albert zijn' (Bouwhuis 1981) .
Het culturele gewicht van bet Nederlands zal bij dit alles ook een rol spelen . Zo zijn de
lange rijmspreuken waarmee de typisch Oostnederlandse bruiloftneugers de gasten voor
een bruiloft uitnodigden vaak, dat was tenslotte ook deftiger, Nederlands, al ontbreken
Nedersaksische zeker ook niet . In westelijk Duitsland, waar ze ook voorkwamen, heetten
deze neugers `Hochzeitbitter' ; in westelijker streken kwamen ze zo niet voor.
Dan het volksverhaal . Ook de volksverhaaloverlevering is minder stabiel en veel dynamischer dan vaak gedacht . A1 kunnen de thema's en motieven oud zijn of lijken, bun
invulling blijft Lang niet altijd dezelfde . Nemen we b ijv. d e sagen om de beruchte Twentse
roofmoordenaar Huttenklaas (Nicolaas Annink, geboren to Bekkum in 1710), die in 1775
met zijn zoon Jannes en zijn vrouw Aerne (ook wel Aleydis of Arnolde) van de Spanjer
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op 13 September 1775 in Oldenzaal werd terechtgesteld . Toen Klaas werd geradbraakt
en bet uitschreeuwde zou Aerne opgemerkt hebben : "Onze Klaos is altied zo weekzaerug
ewes ." Over Huttenklaas werden en worden nog vele verhalen verteld . Zetten we deze
op een tijdsbalk en vergelijken we ze met wat uit de archiefstukken over hem bekend
is, en dat is heel wat, dan zien dat, hoewel zijn naam en de feiten bekend blijven, de
overleveringen over hem in de loop van de tijd veranderen . Er valt wat af, er wordt
gevarieerd, er komt wat bij . Voor dat er bij komen lijken vooral de regionale literatuur
en pers verantwoordelijk, waarin hij voortdurend opduikt . Bijzonder invloedrijk was
de geromantiseerde biografie Huttenhloas van jonkheer FWH .H . van Coeverden, die in
1934 in de Hengelosche Courant verscheen en voor bet eerst in 1957 in boekvorm werd
uitgegeven . Oral history en literatuur worden volksverhaal, een stabiele kern wordt
dynamisch overgeleverd (Van der Kooi 1989) .
Die dynamiek en de voortdurende wisselwerking tussen orale en schriftelijke overlevering maken bet naast de genoemde gebrekkige materiaalbasis moeilijk harde conclusies
to trekken over de geschiedenis van bet volksverhaal in Oost-Nederland in zijn algemeenheid . Toch laat zich wel iets vaststellen, bijv door vergelijking van de Nedersaksische volksverhaalbestanden met die van de buurregio's, en door de blik to richten niet
op individuele verhalen en thema's, de invullingen dus, maar op grotere langere tijd
traceerbare kernen, thematische groepen . Kijken we bijv naar de sage en bet daarin
vertolkte magisch-mythische wereldbeeld dan zien we dat in Oost-Nederland, of ten
minste in delen daarvan, telkens weer verhalen opduiken die cirkelen om demonische
wezens die westelijker streken niet kennen, in elk geval niet onder de Nedersaksische
benamingen, zoals de roggemoer (een kinderschrik in bet koren), aulhen (ollerhes, oelhen,
oabeltjes, in hoogten wonende dwergen), witte wieven, hunen (reuzen, vandaar de hunnebedden), heemannetjes (dwergachtige natuurdemonen met een breed scale van functies
die gekenmerkt worden door bun roep 'bee' of `he') en wijlen bisschop Berend van Galen
(Bommen Berend) als wilde jager of berijder van de hellewagen . A1 deze figuren vinden
we ook in westelijk Nederduitsland . Voegen we daar nog bij dat Oost-Nederland menige
individuele sage uit andere thematische groepen wel deelt met de ooster-, maar niet met
de westerburen, dan moeten we constateren dat wat de oudere sage-overlevering betreft
Oost-Nederland vooral aansluit bij Nederduitsland en daarmee binnen Nederland een
duidelijk eigen karakter heeft. Of we bier moeten spreken van oude substraten of van
jongere expansies uit bet oosten laat ik in bet midden ; dat is bij gebrek aan historische
diepte van bet beschikbare materiaal moeilijk uit de maken . We weten ook niet of vroeger,
wanneer ook to dateren, de overlevering stabieler was dan de laatste anderhalve eeuw . In
elk geval de hunen waren er in Drenthe ook in de 17de eeuw al .
Bij bet sprookje en bet grappig verhaal lijkt bet omgekeerde zich voor to hebben gedaan,
al moeten we bij deze genres, zeker bet eerste, omdat de materiaalbasis bier nog smaller is,
met bet trekken van conclusies nog voorzichtiger zijn . Hier tekent zich ten oosten van de
staatsgrens een brede zone of die de oostgrens van menig verhaal uit deze genres markeert .
Het gaat bier toch wel om een wat jongere noord-zuid-lijn ; de invloed vanuit de westelijke
Nederlanden, ook via literaire kanalen, is bier net als bij de kalenderrijmen duidelijk . Het
duidelijkst in Oost-Friesland, waar bet Nederlands als cultuur- en kerktaal tot in de 20ste
eeuw een meer of minder grote rol heeft gespeeld (Van der Kooi en Schuster 1994) .
Er is nog een derde lijn to trekken . Deze, een oost-west-lijn, duidelijker dan de tweede,
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tekent zich of onder Friesland, Groningen en Oost-Friesland, snijdt de twee noord-zuidlijnen, loopt dan dwars door Oldenburg en verloopt zo verder oostelijk Het is verleidelijk
om deze lijn to verbinden met de middeleeuwse uitbreiding van bet Friese taalgebied,
maar daarvoor lijkt hij to jong . De talrijke overeenkomsten tussen de volksverhalen in
de diverse taalgebieden ten noorden van deze lijn zijn toch vooral resultante van een
groot aantal factoren, fysisch-geografische, sociaal-economische, culturele en religieuze
die tezamen in de Nieuwe Tijd van deze relatief smalle strook aan de zuidrand van de
Noordzee een cultuurgebied hebben gemaakt dat dezelfde verhalen aantrok of opriep en
vasthield . Hieraan heeft binnen bet Nedersaksische volksverhaallandschap Groningen
zijn bijzondere karakter to danken . Het doet overal aan mee (Van der Kooi 1999) .
Vatten we samen : Oost-Nederland als orale literatuur-landschap vertoont een typisch
grensland- en overgangsgebiedkarakter. Politiek-historische en taalkundige processen
hebben bij bet ontstaan van dit karakter weliswaar meegespeeld, maar bet is toch vooral
de mix geweest van enerzijds vasthouden aan bet oude met bet Nederduitse cultuurgebied gemeenschappelijke (vooral herkenbaar bij de sage en specifieke groepen formulegenres), anderzijds bet openstaan voor, de opname en inbedding in bet eigene van primair uit bet westen komende nieuwe vormen en tekstgroepen die dit cultuurlandschap
een heel eigen gezicht en dynamiek hebben gegeven .
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Het Nederduits
Hermann Niebaum

I
Omdat het woord Nederduits(ch) in het Nederlands op meer dan een taal kan slaan (vgl .
het heldere overzicht van de betekenisontwikkeling bij De Smet 1973), moet hier eerst
een nadere begripsomschrijving volgen . In deze bijdrage wordt, net als in dit hele handboek, de term Nederduits gebruikt als equivalent van het Duitse woord Niederdeutsch,
dat wil zeggen betrekking hebbend op de taal/dialecten die in Noordduitsland gesproken wordt/worden en die niet deelgenomen heeft/hebben aan de tweede of Hoogduitse
klankverschuiving . Duidelijk hiervan to onderscheiden is de term Nederduitsch zoals die
vanaf de 16de eeuw in het Nederlandse taalgebied gebruikt werd voor het Nederlands .
Dit wel naast en als tegenstelling tot de term Hoogduitsch gevormde woord werd naast
de benaming Nederlandsch overigens ook als synoniem voor het in die tijd in genoemde
betekenis in het Nederlandse taalgebied `gewone woord' Duitsch gebruikt (vgl . WNT 11112
1916 : 3610, IX 1913 : 1717 e .v, 1740 v) . Het WNT citaat In onse nederlantsche sprahe
verduytscht uit het jaar 1534 (IX 1913 : 1741) spreekt wat dat betreft voor zich . Nog tot
het begin van de 19de eeuw was Nederduitsch in de Nederlanden de officiele benaming,
zoals blijkt uit de titel van de eerste voor het ambtelijk taalgebruik en voor alle scholen
in het land voorgeschreven grammatica van het Nederlands : Nederduitsche spraahhunst
door E Weiland, "uitgegeven in naam en op last van het Staatsbestuur der Bataafsche
Republiek" (Amsterdam 1805) . Een jaar eerder was ook de eerste officiele spellingsregeling verschenen, met nog dezelfde taalbenaming Nederduitsch : M . Siegenbeeks Verhande-

ling over de Nederduitsche spelling, ter bevordering van eenparigheid in dezelve : Uitgegeven in
naam en op last van het Staatsbewind der Bataafsche Republieh (Amsterdam 1804) . Pas in de
moderne taalkunde wordt de benaming Nederduits(ch) gebruikt "ter aanduiding van de

Saksische volkstaal in Nederland en vooral in Noord-Duitschland", als een vertaling van
het Duitse Niederdeutsch (WNT IX 1913 : 1719) . Uit praktische overwegingen (ook met
het oog op de verdere ontwikkeling van het uitelkaargroeien van de Nederlandse en de
Duitse helft van het voormalige talige continuum aan weerskanten van de staatsgrens, zie
verderop) gebruiken wij hier de term Nederduits uitsluitend voor de Noordduitse regionale taal, c .q. de daarin voorkomende dialecten ; de corresponderende taal en dialecten
in Oostnederland noemen wij Nedersahsisch .
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II
In onze bijdrage `Het Oostnederlandse taallandschap tot het begin van de 19de eeuw'
hebben wij al uiteengezet dat het Nedersahsisch gezien moet worden als deel van een
historisch taalcontinuum dat doorsneden wordt door de Nederlands-Duitse staatsgrens .
Daar is eveneens duidelijk gemaakt dat de historische stadia van bet Nedersahsisch in bet
kader van de Nederduitse taalgeschiedenis onderzocht dienen to worden . Hier hoeven wij
daar alleen dan nog op in to gaan, als dat voor de samenhang van de to bespreken thema's
van belang is (vgl . wat betreft bet volgende ook, samenvattend : Niebaum 1986) .
In de loop der tijden heeft zich bet Nederduitse taalgebied verschillende malen gewijzigd .
De oudste laag van bet Nederduits vormt bet Oudsaksisch of Oudnederduits .l Dit kennen
we vanaf de vroegste Nederduitse teksten omstreeks 800 ; bet eindigt circa 1100/1150 .
Daarna hebben we tot bet begin van de Middelnederduitse overlevering een lacune van
100 tot 150 jaar ; dan wordt in bet Nederduitse gebied alleen in bet Latijn geschreven .
Het Oudnederduitse gebied kan niet exact uitgekaderd worden . Men heeft geprobeerd
niet-talige gegevens, zoals bijv bet geldigheidsgebied van bet Saksische stamrecht, met
de moderne dialectgrenzen to verbinden om zo oude taalgrenzen to reconstrueren (vgl .
Foerste 1957, Sanders 1982) . Met behulp van bet criterium van de oude eenheidspluralis
tegenwoordige tijd van bet werkwoord (-(e)t ; Oudnederduits wi, ji, seo mahoth / Nieuwnederduits wi, gi, si mdhet = Standaardduits niet uniform : wir/sie machen, ihr macht, maar
Standaardnederlands uniform -en : wij, jullie, zij mahen) rekent men in bet westen bet
grootste deel van de huidige provincies Overijssel en Drenthe met inbegrip van de stad
Groningen tot dit gebied (de Groninger Ommelanden en Oost-Friesland waren toendertijd nog Friestalig) . In bet zuiden gebruikt men ter afgrenzing de isoglossenbundel
die de in Nederduitsland niet-overgenomen Hoogduitse klankverschuiving markeert,
in bet oosten de Elbe-Saale-grens tegenover bet Slavisch, in bet noorden de Eider-grens
tegenover bet Deens (vgl . kaart 1) . De oostgrens en de noordgrens kunnen in bepaalde
zin als zeker gelden ; de west- en de zuidgrens zijn slechts constructies op theoretische
basis (vgl . Sanders 1982 : 47 e.v) ; bet overgeleverde Oudnederduitse taalmateriaal laat
zich slechts bier en daar, voor zo'n 25 tot 30 schrijfplaatsen, op de kaart zetten .
Het zo geschetste gebied was natuurlijk qua taal niet homogeen, ook al bieden de bewaarde taaldocumenten vooralsnog alleen maar enige aanknopingspunten voor bet constateren van dialectverschillen . Ook al kan de politieke indeling van bet Saksische stamgebied (in bet westen de Westfalahi, de Angarii aan weerskanten van de midden-Wezer,
de Ostfalahi oostelijk hiervan, en in bet noorden de Northalbingi of North-liudi) niet als
grondslag voor een dialectindeling dienen, toch is bet gelukt om Westfaalse, Oostfaalse en
Engrische taalbijzonderheden aan to wijzen (vgl . voor een overzicht Scheuermann 1985) .
De Oudnederduitse teksten zijn ook in andere opzichten niet uniform : enerzijds niet
wat de tekstsoorten (naast de grote dichtwerken in stafrijm als de Heliand en de Genesis
1

Het heeft geen zin op deze plaats in to gaan op de taalkenmerken van bet Oudnederduits, vg1 . biervoor de desbetreffende overzichten en rammatica's : Sanders 1973, 2 1983 ; Sanders 1982 :115 e .v
Foerste 1957 : 1742 e .v ; Gallee 1891, 2 1993 Holthausen 1899, 2 1921 ; Cordes 1973 S rack eschichte 2 2000 :1241 e .v hoofdstuk IX: Das Altniederdeutsche Altsachsische .
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Kaart 1 : Het Oudnederduitse taal ebied in de 9de eeuw uit: Sanders 1982 : 238, haart 1

staan bijv kleinere gebruiksteksten met een religieus of wereldlijk karakter, zoals doopgeloften, biechtformules en overzichten van de opbrengst van grondbezit), anderzijds
niet wat hun ouderdom betreft . Men mag niet uit het oog verliezen dat zij toch nog een
periode van 300 jaar omvatten . De Oudnederduitse overlevering breekt af, nadat zij, in
elk geval ogenschijnlijk, haar primaire doelstelling, de missionering en de imbedding in
bet Frankische staatsverband van de sprekers ervan heeft bewerkstelligd (vgl . Foerste
1949 : 6) . Als in de lode eeuw in bet Duitse Rijk de hegemonie van de Franken door de
Ottoonse keizers, dus door Saksen wordt overgenomen, worth niet voor niets bet L,atijn
weer de schrijftaal . Die Nederduitse schrijftaal moest uiteindelijk in de tijd van de Staufen
voor de tweede keer ontwikkeld worden .

HET NEDERDUITS

433

III
Aan het begin van de 13de eeuw komt de Middelnederduitse schrijftraditie op gang. Het
einde van het Middelnederduits wordt gemarkeerd door het eindpunt van het proces van
de verdringing van de Nederduitse schrijftaal door bet Hoogduits in bet midden van de
17de eeuw (vgl . IV) .
Het taalgebied van bet Middelnederduitsz ziet er wezenlijk anders uit dan dat van bet
Oudnederduits (vgl . kaart 2) . Het is vooral in bet oosten, noorden en noordwesten duidelijk gegroeid . Enerzijds als gevolg van de oostkolonisatie van de 12de tot de 14de eeuw,
anderzijds door de uitstraling van bet Hanzeverbond, doordat de Nederduitse steden de
Noord-Europese handel domineerden, wat weer leidde tot een vergroten van bet prestige
van bun taal . In bet noorden en noordwesten breidde bet Middelnederduits zich uit ten
koste van bet Fries (vgl . hiervoor Niebaum 1997, 2001) . Daar staat tegenover dat in bet
zuidwesten en zuidoosten enkele kleinere gebieden verloren gingen . Voor de westgrens
was bet van groot belang dat de bisschop van Utrecht na de stad Groningen ook de gebieden ten oosten van de IJssel (Drenthe en Overijssel) verwierf . Omdat in dit gebied de
Utrechter schrijfwijze een zekere voorbeeldfunctie kreeg, versterkte zich bier de invloed
van bet Nederlands als schrijftaal . De schrijftaal van de IJsselsteden is "sprachtypologisch
zwischen dem Mnl . and dem Westf. anzusiedeln" (Peters 2000a : 1418) . Bijzondere betekenis kreeg deze schrijftaal als taal van de van Deventer en Zwolle uitgaande, via Munster
tot aan Lubeck uitstralende Moderne Devotie, een religieuze vernieuwingsbeweging die
met grote inzet ook de ontwikkeling van bet gewone yolk nastreefde . Aan de westkant
van bet Nederduitse taalgebied valt er dus geen echte taalgrens aan to wijzen . De overgang
kan begrepen worden als een gebied van "Mischbereiche, in denen zwei oder mehrere
Formen miteinander konkurrieren" (Goossens 1983 : 64 e .v ) . Zo vindt men bier bijv.
westelijk/Nederlands oud, ons, brief naast oostelijk/Nederduits old, uns, bref.
Wat bet aantal taaldocumenten betreft, voor bet Middelnederduits hebben we een onvergelijkelijk veel groter aantal teksten dan voor bet Oudnederduits . En dat niet alleen aan
tekstsoorten . De juridische (vgl . bijv de stadsrechten of Eike van Repgows Sachsenspiegel), de historische (o .a . de Sdchsische Weltchronih) en ook de religieuze prozawerken van
de 13de eeuw vormen een eerste hoogtepunt van de Middelnederduitse schriftcultuur
(vgl . bijv. Cordes 1983) . Rond bet midden van de 14de eeuw dringt de volkstaal dan
ook door in de tot dusverre Latijnse oorkondentaal . Het is echter niet zo dat er dan al
gesproken kan worden van een uniforme, genormeerde schrijftaal, zoals in de wetenschappelijke literatuur waarin sprake is van een `Hanzetaal' vaak wordt verondersteld . Er
dient op gewezen to worden dat de mate waarin de norm van Lubeck, bet onomstreden
hoofd van de Hanse, doordringen kan, van bet noorden naar bet zuiden afneemt . In
Westfalen bijv is die invloed duidelijk geringer ; bier orienteert men zich vanaf de 14de
eeuw meer en meer op bet westen (vgl . Peters 1995) . In zijn algemeenheid laten zich
ondanks bet door de economische banden met Noordeuropa in bet kader van de Hanze
2

Voor de kenmerken van bet Middelnederduits vgl . L.asch 1914, 2 1974 ; Sarauw 1921, 1924 ; Foerste
1957 : 1767 e .v ; Peters 1973, 2 1983 ; Sprachgeschichte 2 2000 ; 1409 e .v. (hoofdstuk XI : Das Mittelniederdeutsche) .
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noodzakelijk bovenregionale karakter van de Middelnederduitse schrijfta(a)1(en) - het
Middelnederduits zoals bet tot ons gekomen is, mag natuurlijk niet als representatief
voor de gesproken volkstaal gelden - negen door regionale varianten kenbare Middelnederduitse schrijfdialecten onderscheiden (vgl . Peters 2000a : 1413 ; 2000b : 1480 e .v) : bet
Westfaals (schrijfcentra : Soest, Dortmund, Munster, Osnabriick, Bielefeld, Paderborn),
het Oostfaals (Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Goslar, Gottingen), vervolgens-telkens aan de randen van deze taallandschappen - in het westen bet IJssellands (Deventer,
Zwolle, Kampen, Zutphen, Doesburg), in bet oosten bet Elbe-Oostfaals (Maagdenburg,
Halle) ; vervolgens, in de kustgebieden van Noord- en Oostzee, de schrijfdialecten van
bet Gronings-Oostfries (Groningen, Emden), die van bet daaraan aansluitende gebied tot
aan de Elbe (Oldenburg, Bremen, Stade, Luneburg, Hamburg), die van bet Oostelbisch
(Lubeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Stettin, Danzig), en die van bet Baltische gebied
(Riga, Reval) en de hansekantoren Visby en Novgorod . Een bijzondere positie neemt
tenslotte bet Zuidmdrhisch (Berlijn, Zerbst) in, vanwege de sterke talige invloed van
Nederlandse kolonisten .
De opkomst van de Hanze resulteerde ook in een tot bloei komen van een Middelnederduitse literatuur in engere zin, waarbij bet vaak om vertalingen gaat . Didactische
teksten zoals Reinhe de Vos, Narrenschyp of Koher staan naast dramatisch werk (zoals de
paasspelen) en epiek (bijv de Deif van Brugge) .
IV
In de 16de eeuw treft bet Nederduits eenzelfde lot als eerder bet Latijn : bet verliest zijn
status als schrijftaal . Als zodanig fungeert nu ook in Noord-Duitsland bet Hoogduits . Als
oorzaken voor deze taalwisseling worden in de desbetreffende literatuur 3 genoemd : de
neergang van de Hanze, toenemende macht van de territoriale landsheren, verschuiving
van de politieke, economische en culturele zwaartepunten naar bet Hoogduitse zuiden,
de orientering op bet in bet zuiden ingevoerde Romeinse recht, de uitwerking van bet
Humanisme . Bij de in oudere studies sterk benadrukte invloed van de Reformatie worden
nu duidelijke vraagtekens gezet ; bet laat zich namelijk vaststellen dat er in de loop van
de reformatie aanvankelijk eerder sprake is van een versterking dan van een verzwakking
van bet Nederduits . Dit laat zich ook aflezen uit bet in eerste instantie toenemend aantal
Nederduitse drukwerken . Kijkt men nauwkeuriger naar de overgang van de Nederduitse
naar de Hoogduitse schrijftaal, dan moet men, omdat de verschillende overgangsprocessen niet altijd parallel lopen, verschillende `domeinen', d .wz . gebruikssituaties, onderscheiden : naast de reeds genoemde domeinen kerk en boekdrukkunst kan men ook
die van de kanselarij, de universiteit en de school noemen . De meeste overgangen naar
bet Hoogduits vonden, zo lijkt bet, plaats tussen 1540 en 1560 en over bet algemeen
beginnen deze in bet oosten en zuidoosten . Het (Duitse) noordwesten (Oost-Friesland,
Bentheim, Lingen), waar ook nog bet Nederlands als bestuurs- en kerktaal meespeelde
(vgl . Taubken 1984 ; Kremer 1983), kwam bet laatst .
Westelijk van de Nederlands-Duitse staatsgrens voltrekt zich een vergelijkbaar proces . Zo
kan men in Groningen ten tijde van de overgang van de 16de naar de 17de eeuw eveneens
3

Vgl . Sodmann 1973 ; Sodmann 2000 ; Gabrielsson 1983 ; Bichel 1985 .
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een herorientatie wat betreft de schrijftaal constateren . Dan wordt de hier voorheen geldende schrijfwijze opgegeven, die ondanks een duidelijk hybride karakter en de daaruit
voortvloeiende westelijke varianten, toch nog primair in oostelijke/Nederduitse verbanden gezien moet worden (vgl . ook mijn bijdrage `Het Oostnederlandse taallandschap tot
het begin van de 19de eeuw') . Men past zich nu helemaal bij bet westelijke schrijftrand
aan - gevolg van een al langer sterker wordende economisch-culturele orientatie op bet
Nederlandse westen, die na de zgn . Reductie van 1594 nog versnelde omdat nu voor
Groningen ook in politiek opzicht bet westen bepalend werd (vgl . Niebaum 1996) .
Met de ondergang van bet Middelnederduits als handels- en schrijftaal verdwijnt bet
Nederduits natuurlijk ook als literatuurtaal . Voor zover bet Nederduits nadien iiberhaupt nog in de literatuur gebruikt werd, dan voornamelijk in dialogen in bet dialect
in verder standaardtalige 17de-eeuwse toneelstukken, waarin boeren en andere personages uit de lagere standen als tegenvoeters van de helden worden opgevoerd . Daar
komen dan nog gelegenheidsgedichten, voornamelijk bruiloftsdichten bij, als ook enige
satirische spot- en smaadschriften . Daarop stoelt uiteindelijk bet stereotype beeld van
het Nederduits als een grof-humoristisch taaltje, een stereotypering waar de huidige
dialectliteratuur nog altijd onder to leiden heeft . Interessant is in dit opzicht de betekenisverslechtering van bet woord Platt . Aanvankelijk - de oudste vindplaatsen zijn in bet
16de-eeuws Nederlands aanwijsbaar-heeft dit betekenissen als `duidelijk', `begrijpelijk',
`vertrouwd', `openhartig' . Zo heeft men bet bijv in de voorrede tot de Delftse vertaling
van bet Nieuwe Testament van 1 524 over bet goede platten Duytsche, over de volkstaal
van hen die geen L .atijn verstaan (vgl . Lasch 1917 : 136 e .v) . Maar als men dit woord in
de 17de eeuw in Noord-Duitsland overneemt lijkt de betekenis van `behorend tot de
talig-sociale onderlaag' al to domineren . Als dialectgeografische benaming zonder waardeoordelende connotaties komt Platt pas in bet laatste derde deel van de 19de eeuw op
(vgl . Niebaum/Macha 2 2006 : 4) .
Desalniettemin bleef bet Nederduits, en evenzo bet Nedersaksisch (vgl . Niebaum 1994 :
213 v), nog lang de dagelijkse omgangstaal van brede kringen in stad en land, ook al
werd er nu geschreven en gepreekt in de standaardtaal . Pas aan bet eind van de 18de
eeuw kwam bier verandering in . Naar bet voorbeeld van de adel begon nu ook de hogere
burgerij onder elkaar de standaardtaal to spreken, hoewel men in de omgang met handwerkslieden en boeren nog aan de volkstaal vasthield . Dit proces zette zich door . In de
19de eeuw, in - Duitsland moeten we dit vooral tegen de achtergrond van bet streven
naar nationale eenheid zien - kozen ook de middelste lagen van de burgerij voor bet
Hoogduits als spreektaal . Verrassend en interessant is, dat juist nu, "in dieser Zeit der
Gefahrdung" (Foerste 1949 : 14) een nieuwe Nederduitse literatuur ontstond, waarbij
Klaus Groths dichtbundel 2uichborn - die bij zijn verschijning in 1852 niet alleen in
Duitsland, maar ook in Nederland en Vlaanderen veel aandacht kreeg, een bijzondere rol
speelde . Er moet evenwel geconcludeerd worden dat deze nieuwe Nederduitse literatuur,
net zoals haar `Nedersaksische zuster', ook wat de grote namen betreft, hoe langer hoe
meer nog slechts een regionale betekenis heeft .
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V
Deze ontwikkelingsgang heeft tot een duidelijk kwaliteitsverandering van het Nederduits
geleid . Het Nederduits is nu geen taal meer waarbij in elk geval nog geprobeerd worth
to komen tot boven een veelheid van dialecten uitstijgende genormeerde schrijftaal,
maar bet heeft nu de status van een regionale taal, die zich in een reeks dialecten in bet
noorden van bet Duitse taalgebied manifesteert .
Dialect is, bet moet beklemtoond worden, primair gesproken taal . Dat heeft natuurlijk
gevolgen voor de klankontwikkeling (men denke slechts aan slijtage, assimilatie ed .),
voor de vormleer en de syntaxis . Deze processen droegen, naast de genoemde historische
ontwikkelingen, ook voor bet Nederduits er toe bij dat bet dialect vandaag de dag nog
slechts voor een beperkt aantal domeinen geschikt is . Er kan bier niet uitvoeriger op
de sociolinguistische status van bet Nederduits nu worden ingegaan, maar slechts op
bet volgende gewezen . Bij de beantwoording van een enquete uit 1984 over de rol van
bet Nederduits als taal- en cultuurfactor in bet noorden van de oude Bondsrepubliek
(vgl . Stellmacher 1987), gaf 56 procent van de ondervraagden aan Platduits to kunnen
spreken, en 90 procent dacht deze taal meer of minder goed to kunnen verstaan . In bet
noordwesten en noorden kwamen deze percentages bier en daar boven bet gemiddelde
uit, naar bet zuiden toe namen ze duidelijk af . Over de taalcompetentie in de Nederduitse
gebieden van Saksen-Anhalt, Brandenburg en Meklenburg-Voorpommeren (de `nieuwe'
bondslanden) hebben we tot nu toe niet vergelijkbare gegevens (voor enkele voorlopige
data vgl . evenwel Niebaum/Macha 22006 : 168 e .v ) . Nauw met de sociolinguistische
status verbonden is natuurlijk ook de vraag naar de talige socialisatie van schoolkinderen . We moeten er echter meer en meer van uitgaan dat de ouders bun dialect niet meer
aan bun kinderen doorgeven en dat deze zich dit eventueel pas als tweede taal eigen
maken.4
Hierna zullen voornamelijk de geografische karakteristieken van de Nederduitse dialecten worden behandeld . Daarbij staat de problematiek van de dialectindeling op basis van
bijzondere kenmerken van klank- en vormleer, c .q . op basis van woordgrenzen buiten
kijf, niet in bet laatst daar gebleken is dat de ideeen over `heldere dialectgrenzen' als `naief'
bestempeld moeten worden (vgl . Niebauxn/Macha 2 2006 : 80 e .v ) . Toch is bet van belang,
ook in bet kader van bet tot dusverre behandelde, om een beeld van zo'n indeling to
geven . Daarbij zal vooral gebruik worden gemaakt van kenmerken die systeemverschillen
representeren, tenminste voor zover de gegevens dit toestaan .
Om praktische redenen wordt in de huidige dialectgeografie de Nederlands-Duitse staatsen standaardtaalgrens beschouwd als de westgrens van bet Nederduits, ook al had deze
grens op bet moment dat de data verzameld werden die gebruikt zijn voor de dialectindeling (voornamelijk de data van de grote taalatlassen 5) als dialectgrens nog geen grote
betekenis : de Nedersaksische dialecten van noordoostelijk Nederland zijn uitlopers aan
deze kant van de grens van de Nederduitse dialecten . De laatste tijd echter valt dit oude
4

V1
g . biJ'v de resultaten van een sYmPosion `Niederdeutsch and ZweisPrachigkeit' vgl . Niederdeutsch und Zweisprachigkeit 1988 . Voor de "Probleme einer mehrsPrachigen Erziehung in
Norddeutschland" vgl. MOhn (1986) .

5 Deutscher prachatlas
S
; Deutscher Wortatlas >; Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland .
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dialectcontinuum in twee door de staatsgrens afgebakende delen uiteen . De afname van
de grenscontacten na de Tweede Wereldoorlog, het verlies van vroegere domeinen van het
dialect aan de standaardtalen vanaf het midden van de 20ste eeuw en daarmee de afnemende betekenis van het dialect bij de grensoverschrijdende contacten, dit alles draagt
er toe bij dat de Nederlands-Duitse staatsgrens meer en meer ook een taalgrens wordt
(vgl . Niebaum 1990 ; Kremer 1990 ; zie ook Goossens 1991) . Daarbij komen nog, en ook
dat speelt een grote rol, dat aan de ene kant zaakverlies de basis van de gemeenschappelijke dialectwoordenschat kleiner maakt (oudere voorwerpen en werkzaamheden uit
bijv landbouw en handwerk met de erbij horende grensoverschrijdende terminologie
verdwijnen), aan de andere kant nieuwe woorden het dagelijks leven betreffende nu
overgenomen worden uit de respectievelijke standaardtalen . De staatsgrens is nu ook in
de perceptie van de dialectspreker zelf een duidelijke dialectgrens (vgl . Kremer 1984) .
Het zo begrepen Nederduitse gebied (vgl . kaart 3) valt vooreerst in twee delen uiteen, in
de Westnederduitse dialecten van het `Altland' of de `sachsische Altstamme' (Niebaum
1980) en de Oostnederduitse dialecten in het gebied van de Oostduitse kolonisatie van de
12de/13de eeuw (Stellmacher 1980) . Deze tweedeling is in de Middelnederduitse penode ontstaan, geldt ook echter nu nog . "Die naturliche Bedingtheit dieser grundliegenden Unterscheidung scheint ohne weiteres ersichtlich ; denn in dem einen Falle handelt
es sich um die gewachsenen Mundarten den sachsischen Stammlande, im anderen um
koloniale Misch- and Ausgleichungsmundarten, deren spezifisches Geprage weitgehend
durch Herkunft and Zal den jeweiligen Neusiedler bestimmt wurde" (Sanders 1982 :
74) . Als grens kan hier een van Liibeck naar Maagdenburg en vandaar over Halberstadt
lopende klankverschuivingslijn gelden, die het Nederduitse mdhen scheidt van het Hoogc .q. Middenduitse machen . Westelijk hiervan vindt men de oude eenheidspluralis van
het werkwoord tegenwoordige tijd op -(e)t (bijv wi, gi, se mah(e)t), die oostelijk ervan op
-en eindigt . Hoewel ook zij een uitgang op -en kennen, horen de dialecten van SleeswijkHolstein en Oost-Friesland en van de Nederduitse zuidwestrand tot het Westnederduits ;
in deze gebieden wordt deze uitgang of door de invloed van de Middelnederduitse
schrijftaal, c .q. het Schriftmiddelnederduits van de Hanze verklaard,b of zij gaat terug
op Nederlandse, c .q . Middenduitse invloeden . Wat betreft het Oostnederduits, en moet
natuurlijk op gewezen worden dat dit dialectgebied ten gevolge van de naoorlogse ontwikkelingen nu alleen nog tot de Oder loopt .'
De tegenstelling tussen het Nederduits en het Hoogduits is al aangekaart . Als zuidgrens
wordt de tegenwoordige mdhen/machen-isoglosse gezien, de zgn . Benrather lijn . Afgezien
van enkele afwijkingen in het westen en het oosten valt deze grotendeels samen met de
zgn . Uerdinger lijn, die het noordelijke ih van het zuidelijke ich scheidt . In het noorden
6

7

Over het problematische karakter van de notie van een uniforme Mi dde1nederdultse schnft of
Hanzetaal is hierboven al bet nodige gezegd . Over de -en-eenheidsp1uralis in bet algemeen en
toegesPitst op Groningen en Oost-Friesland vgl . Niebaum 1997 : 58 e .v ; zie ook Niebaum 2000 .
Wat betreft bet ontstaan van de eenheidsP1urali s op en denkt Blschoff 1966 .29I asn een antler
taalhistorisch compromis : dat bestond daaruit, dat bet Nederduitse eenheadspnncipe op -et) verbonden werd met de Middel Nederlandse differentiatie in -en, -et, , et, en
Voor een historisch overzicht van bet voormalige oosteliJjk van de 0der g 1e egen Oostmiddelpommerse Oostpommerse en Nederpruisische dialecten vgl . Foerste 1957 :1886 e .v .
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Kaart 3 : Ben overzicht van de Nederduitse dialecten uit: Sanders 1982: 240, kaart 3

onderscheid zich het Nederduits duidelijk van bet Deens, in bet noordwesten van bet
(Noord)Fries, in bet oosten van bet Pools . In bet westen daarentegen is er, bet is reeds
gemeld, (nog) geen duidelijke scheidslijn tussen de dialecten van bet Nederlandse en
bet Duitse taalgebied ; de Nederlands-Duitse staats- en standaardtaalgrens wordt om
praktische redenen als grenscriterium genomen .
De talige inbedding van bet in bet zuidwesten van bet Nederduits gelegen, zich langs
de Nederrijn uitstrekkende Nederfrankisch is omstreden . Nu eens, op grond van bet
medeklinkersysteem, wordt bet tot bet Westnederduits gerekend, dan weer, op basis
van bet klinkersysteem, tot bet Westmiddenduits . Dit gebied (door Sanders `Niederrheinisch' genoemd, zie kaart 3), is taaltypologisch, en ook taalhistorisch, meer met de
aangrenzende Nederlandse dan met de Duitse buurdialecten verwant (vgl . bijv. Sanders
1978 ; Eickmans 1980) . A1 weer om praktische redenen wordt bet Nederfrankiscb bier
tot de Duitse, en daarbinnen tot de Nederduitse dialecten gerekend . Toch moet men
oog houden voor bet bijzondere eigen karakter van dit gebied (vgl . Niebaum 1980 : 459 ;
Niebaum 1985 : 64 e .v ) .
Zo gezien kan bet Westnederduits (vgl . kaart 4) opgedeeld worden in bet Nederfranhisch
en bet Niedersdchsisch . 8 De grens tussen beide dialectgebieden loopt van de Benrather
lijn over Wuppertal - Bottrop tot aan de Lippe en vandaar parallel aan de Rijn tot aan de
8 Om verwarring met het Nedersaksisch als benaming voor de Oostnederlandse dia1ecten to voorkomen wordt hier de Duitse benaming Niedersdchsisch voor de Duitse niedersachsisch e dialecten
onvertaald gelaten .
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staatsgrens . 9 Wat bet medeklinkersysteem betreft stemt bet Nederfrankisch grof genomen
met de andere Nederduitse (en natuurlijk ook met de Nederlandse) dialecten overeen,
omdat bet ook niet meedoet aan de tweede of Hoogduitse klankverschuiving . Wat bet
klinkersysteem echter betreft sluit bet, vooral in bet zuidelijke deel, in veel opzichten aan bij bet Hoogduits, zo volgt bet bij de differentiatie van di en e, c .q . ou en o de
Hoogduitse regel (dat wil zeggen monoftong voor r, h, w c .q . voor r, h en dentalen), vgl .
bijv. Sdipe `zeep' naast lere `leren' . Het eigen karakter van bet Nederfrankisch blijkt ook
uit de vormleer. Terwijl in bet Niedersclchsische gebied, zoals vermeld, bij bet werkwoord
de eenheidspluralis op -(e)t geldt, heeft bet Nederfrankisch bier of zoals bet Hoogduits
niet-uniforme vormen, of ook een eenheidspluralis, maar dan op -e.
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Kaart 4 : De Westnederduitse dialecten uit : Niebaum 2 1980 : 238
9 V l. de structuralistische studies Niebaum 1971 ; Wiesinger 1975 . - Zie ook Niebaum 1985 .
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Een bijzonder probleem vormen de taalverhoudingen in het Ruhrgebied, omdat de dialectale basis van dit gebied, dat ten dele het Nederfrankische, ten dele het Zuidwestfaalse
en in zoverre bet Niedersachsische gebied toegerekend zou moeten worden, tegenwoordig
in verregaande mate is opgelost in een regionale omgangstaal, de `Ruhrgebietssprache',
die grotendeels de functie van bet dialect als gesproken taal heeft overgenomen .lo
Binnen bet Niedersdchsisch hebben zich in de loop van de tijd drie grote dialectgebieden
ontwikkelt : bet Westfaals, bet Oostfaals en bet Noordniedersdchsisch ." In bet kader van
deze korte bijdrage kunnen slechts de belangrijkste indelingscriteria worden besproken .
Anders dan de overige Niedersdchsische dialecten heeft bet Westfaals de oorspronkelijk
alle Niedersdchsische dialecten eigene twee lange d-klanken bewaard . Daardoor onderscheidt bet een op de Westgermaanse lange d teruggaande velare (d .w.z . achter in de
mondholte gevormde) ao (uitgesproken als de vocaal in Engels ball), die later in enige
dialecten ook gediftongeerd kon worden, van de uit de Westgermaanse korte a in open
lettergreep verlengde palatale (d .wz . voor in de mondholte gevormde) d . Voorbeelden :
schoap `schaap', maar mahen `maken' . Dit onderscheid, dat van bet Westfaals binnen bet
Nederduits een uitgesproken conservatief gebied maakt, bakent dit gebied evenwel naar
bet westen en zuiden niet af ; dezelfde differentiatie vinden we ook nog in de Nedersaksische en in de zuidelijk aangrenzende Middenduitse dialecten . 12 Hiermee wordt in
bet vocaalsysteem een vergaand structureel verschil tussen bet Westfaals en de overige
Nederduitse dialecten zichtbaar, omdat daar deze twee klanken over bet algemeen in bet
velare ao samengevallen zijn (daar dus : Schaop, maohen) .
Nog een ander fenomeen laat zien dat bet Westfaals een conservatief taallandschap is . Van
de negen in open lettergreep (en voor de r) 13 optredende oude korte klinkers (a, e, `secondaire'-umlauts-d, `primaire'-umlauts-e, i, u, u, o, o) worden in bet Westfaals meestal nog
zeven onderscheiden, al vinden zich aan de randen overgangsgebieden waarin sommige
zijn samengevallen . Centraalwestfaalse voorbeelden zijn : mahen, `maken' (met oude a in
open lettergreep, wel via een *ae) ; eaten `eten', be°ter `beter' (met e c.q . d) ; biehe `beek', wieten
`weten' (met e c .q . i) ; fuegel `vogel' (met u) ; suene `zoon' (met u) ; ho°hen `koken' (met o) en
ho"we `hoven' (met o) . Daarentegen kennen de Oostfaalse dialecten, doordat verschillende
klinkers zijn samengevallen, nog slechts vijf verschillende vocaalkwaliteiten (te weten de
opvolgers van de oude a, i+e, e+a, o+u, o+u) ; bet Nordniedersachsische heeft er zelfs nog
maar drie (a+o+u, i+e+e+d, o+u) . In bet Westfaals vallen de opvolgers van de oude korte
vocalen in open lettergreep (en voor de r) door bun bijzonder fonetisch karakter ook
de taalkundige leken op ; bet zijn - met uitzondering van de wel eveneens op dezelfde
wijze uit een ae ontstane d - `brekingsdiftongen' . Er zijn evenwel aanwijzingen dat bet
10 Vgl . de desbetreffende biJjdragen in de door Mihm 1985 uitgegeven verzamelband ;~ verder Menge
1990 Salewski 1998 .
11 Vgl . Foerste 1957 : 1839 e .v ; Scheuermann 1977 203 e .v ; Sanders 1982 : 71 e .v ;, Niebaum 1980 :
459-463 . Voor het Westfaals vooral Niebaum 1989 . - Samenvattend nu ook m .b .t . de traditionele
en de structurele "Binnendifferenzierung" van het Nederduits SchrOder 2004 : 46-70 .
12 Vgl . voor de Nederlandse verhoudingen Kloeke 1952 ; Kocks 1970 : 33 e .v78,; zie ook Taubken
1985 284 e .v en afb . 3 op blz . 286 ; verder Niebaum 1990 : 60 en kaart 6, blz . 62 . Zie ook de biJjdragen in het hoofdstuk "Tallg e beschrijvingen
van de regio's" in dit boek . - Voor de Middenduitse
J
verhoudingen vgl . Wiesinger 1983 : 1057 e .v .
13 V gl . Wortmann 1970 ~zie ook TeePe 2 1983 : 140 e .v .
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tegenwoordige verspreidingsgebied van de brekingsdiftongen, dat kleiner is dan dat van
de differentiatie van de twee lange d-klanken, gezien moet worden als een relictgebied . 14
Men neemt zelfs aan dat deze diftongering van de korte vocalen vroeger in heel Nederduitsland to vinden is geweest ; de niet-Westfaalse dialecten zouden dan beide delen van
de diftong gelijk gemaakt hebben en onder invloed van het altijd opener tweede deel tot
ogenschijnlijk gezonken monoftongen afgezwakt (Wortmann 1970 : 348) .
Op andere Westfaalse kenmerken kan hier niet worden ingegaan, evenmin als op de
criteria die gebruikt worden voor een `binnenindeling' van het Westfaals . 15 Die hebben er
toe geleid dat men de volgende Westfaalse deelgebieden onderscheidt : het Zuidwestfaals,
het Oostwestfaals, het Munsterlands en het Westmunsterlands .
Het Oostfaals wordt over het algemeen afgegrensd aan de hand van de accusatieve eenheidsvormen voor de objectsnaamvallen (datief + accusatiefl van de persoonlijke voornaamwoorden . Terwijl in de rest van het Nederduitse gebied (voor beide naamvallen) de
datiefseenheidsvormen mi, di, u(n)s, ju gelden, heeft het Oostfaals hiervoor de accusatiefvormen mih, dih, usch, juh . Dit wijst op oude verbindingen met het Middenduits . Net als
dit kende ook het Oostfaals van oudsher de (in het enkelvoud nog altijd voor het huidige
Standaardduits geldende) naamvalsdifferentiatie mi/mih, di/dih, us/usch, ju/jih, een differentiatie, die het Oostfaals dan onder invloed van de zich in dit opzicht uniformerende
Nederduitse dialecten opgaf, waarbij het in zoverre een bijzondere positie hield, dat het
in tegenstelling tot het overige Nederduits koos voor de accusatieve eenheidsvormen . De
laatste tijd worden deze vormen, vooral de kant van het Nordniedersdchsisch uit, door de
datiefvormen teruggedrongen, een proces waartegen zich juh (hierbij wel ondersteund
door het Hoogduitse equivalent each) nog het beste weert .
Konden we het Westfaals als een conservatief gebied karakteriseren, het Oostfaals moet
beschouwd worden als een uitgesproken overgangsgebied, met duidelijke vervlechtingen met alle naburige dialectgebieden . Wat ook zichtbaar wordt in zijn binnenindeling,
waarop hier niet kan worden ingegaan .l b Men onderscheidt het Heideoostfaals, het Elbeoostfaals, het Gottingens-Grubenhagens en het Kernoostfaals . Het in het zuidoosten tussen
de Harz, Elbe en Ohre gelegen Elbe-Oostfaals dialectgebied kan gedeeltelijk al tot het
Oostnederduits gerekend worden . Dit gebied onderscheidde zich al in de Middelnederduitse tijd van het overige Oostfaals, en wel towel door zekere Middelnederlandse
taalkenmerken als ook door sterkere Middenduitse invloeden (vgl . Bischoff 1954 : 91
e .v )
De dialecten van het nog niet besproken Westnederduits taalgebied moet men tot bet
Nordniedersdchsisch rekenen . Verschillende onderzoekers (o .a . Foerste, en ook Sanders
op zijn indelingskaart (tie kaart 3)) gebruiken hiervoor de benaming Nordniederdeutsch,
die ik minder gelukkig acht omdat hij qua woordvorming overeenkomt met Oost- en

14 Vgl . Wortmann 1970 : 328 e .vVoor de verbreiding van deze diftongen in Oost-Nederland vgl .
Kloeke 1952 :114 117 e .v ; Entjes 1969 : 44 e .v.
15 Hiervoor worden vooral de structurele verschillen bei de ontwikkeling van de oude lange e- en
o-klanken gebruikt. Vgll .. Wortmann 1960 Niebaum 1980 : 461 v en kaart 2 ; TeePe 1983 :145 e .v
en kaart 5 . - Vgl . verder Niebaum 1990 Muller 1990 .
16 V l . Foerste 1957 : 1850 e .v ; Scheuermann 1977 : 215 e .v ; Niebaum 1980 : 462 ; Sanders 1982 :
82 .
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Westnederduits, inhoudelijk echter bij het laatste hoort .l' Vergeleken met het West- en
Oostfaals ontbreken voor bet Nordniedersdchsisch duidelijke en veelomvattende criteria
voor een ruimtelijke afbakening . 18 Het wordt vooral gekenmerkt door een sterke vereenvoudiging wat bet klank- en vormsysteem betreft . Zo zijn - er is al op gewezen - van
de vroegere negen korte vocalen in open lettergreep er in bet Nordniedersachsisch maar
drie overgebleven . Morfologische vereenvoudiging wordt bijv zichtbaar in de - zij bet
ook niet voor bet hele Nordniedersachsische gebied geldende - apokope van de eind-e
(bijv in'n Bedd i.p .v. Middelnederduits in deme bedde), die wel verklaard moet worden
uit de bier voorkomende sterke concentratie van bet accent op de stamlettergreep . Bij
de binnenindeling, die bier niet verder behandeld worden kan, onderscheid men zeven
dialectgebieden : bet Oostfries, bet Eemslands, bet Oldenburgs, bet Noordhannovers, bet
Holsteins, bet Ditmarschens en bet Sleeswijhs .
Binnen bet Oostnederduits moet, bet is reeds gemeld, men een westelijk deel tot de Oder,
waarin nog Nederduitse dialecten gesproken worden, onderscheiden van een oostelijk
deel, dat Binds bet einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer bij bet Duitse staats- en
taalgebied hoort, dus alleen nog maar vanuit historisch perspectief beschouwd kan worden (voor de vroegere toestand vgl . Foerste 1957 : 1886 e .v) . Hierna zal bet alleen nog
over bet Nederduitse taalgebied tot de Oder gaan . Het Mehlenburgs-Voorpommers 19 wordt
gezien als een snort schakel met bet Westnederduits, wat wel verklaard moet worden uit
de talige herkomst van de voornamelijk Westfaalse kolonisatoren van dit gebied . Een
duidelijke grens naar bet westen vormt evenwel de heffing van de middelste lange vocalen
voor r, bijv mir `meer', Ur `nor', humn `haren' . Van de overige karakteristieke kenmerken
kunnen nog genoemd worden : de verkleinwoorden op -ing (bijv. Mudding `moedertje')
en de monoftongering van bet Middelnederduitse ei, bijv. in det `doet' . De onderverdeling
van bet Meklenburgs-Voorpommers, waarop bier verder niet ingegaan kan worden, is als
volgr: bet Mehlenburgs, bet Voorpommers en bet Strelitzs .
Zuidelijk grenzen aan bet Meklenburgs-Voorpommers dialectgebied de Brandenburgse
of liever de Mdrhische dialecten.20 Als karakteristiek voor bet Markisch beschouwt men
bet uit bet Nederlands stammende e-vocalisme in det `dat, bet' ; daarnaast staan een groot
aantal neerlandismen in de woardenschat . 21 Binnen bet Markische worden, bij een naar
bet zuiden toenemend aantal invloeden uit bet Middenduits, het Noord-, Midden- en
Zuidmdrhisch onderscheiden . Een bijzondere plaats neemt bet Berlijns in . In Berlijn sprak
en schreef men tot de 15de/16de eeuw Nederduits . Sindsdien orienteerde men zich daar
meer op Midden- en Zuid-Duitsland . De meer en meer Hoogduits wordende stadstaal
van Berlijn heeft daarbij al vroeg zijn uitstraling op bet Middenmarkisch gehad .zz
Het Middenpommers vormt als bet ware een op bet Stettiner Haf gerichte wig aan weers17 Het is natuurliJjk niet zo dat Nordniedersachsisch als taalnaam zou ziJjn ofgeleid van het huidige
bonds1and Niedersachsen, net zo min als hierboven West aals van het togenwoordige bondsland

Nordrhein-Westfalen .

18 Vgl . Foerste 1957 :1856 e .v ; Scheuermann 1977 : 219 e .v ; Niebaum 1980 : 462 e .v ;, Sanders 1982 :
83 e .v.
19 Vgl . Foerste 1957 :1874 e .v ; Stellmacher 1980 : 466 .
20 Vgl . Foerste 1957 :1878 e .v ; Stellmacher 1980 : 466 e .v .

21 Vgl . Frings 1947 Teuchert 1944 .

22 Vgl . Lasch 1928 Bretschneider 1973 .
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kanten - dat wil zeggen flu alleen flog aan de westkant - van de Beneden Oder. Deze
wig is het resultaat van twee golven van kolonisten, een Nederduitse aan de kust en een
Nederfrankische van Brandenburg uit noordwaarts, tot in de Achterpommersche Neumark (vgl . Foerste 1957 :1885 e .v ) . Daardoor werd c .q . wordt Pommeren in een westelijk
en een oostelijk deel gescheiden . Belangrijkste karakteristiek van het Middenpommers
vergeleken met het Meklenburgs-Voorpommers is het vasthouden aan de middelste lange
vocalen, vgl . bijv bet Middenpomm . Or `oor' naast bet Meklenburg-Voorpommers Or .
Verschillen bestaan bovendien bijv bij de voortzetting van de Middelnederduitse ei, die
bier een diftong blijft (deft `doet'), als ook bij de uitgang van het verkleinwoord : Middenpommers -he i .p .v. Meklenburg-Voorpommers -ing . De Brandenburgische c .c{ . Markische
invloed laat zich vooral aflezen uit de inbreng van de Nederlandse Woordenschat .
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11 1971 45-60 .
Westniederdeutsch' . In : H .P Althaus H . Henne HE . Wiegand red . : Lexikon der Germanistischen
Linguistik . Tubingen 2 1980 : 458-464 .
Zur niederfrankisch-niedersachsischen Sprackgrenze im Duisburger Raum' . In: Mihm, A . red .
Spache
r
an Rhein and Ruhr. Dialektolo gische und soziolinguistische Studien zur sprachlichen
Situation im Rhem-Ruhr-Gebiet and ihrer Geschichte Zeitschrift fur Dialektologie and Linguistik ,
Beihefte 50) . Stuttgart 1985 : 63-82 .
`Niederdeutsch in Geschichte and Gege nwart' . In : Niederdeutsch . Funf Vortrage zur Einfuhrung .
Eire Gemeinschaftsveransta 1tong von Universitat Bremen and Institut fur niederdeutsche SPrache
Wintersemester 1985/86 Schriften des Institute fur niederdeutsche Sprache, Reihe Dokumentation
Nr . 12) . Leer 1986 : 7-41 .
`Geschichte and Gliederung de r sPrachlichen SYsteme in Westfalen' . In: G . Muller, H . Niebaum :
S prachliche Ghederungen and Sc hichtungen Westfalen . In: F Petri, A . vWallthor red . : Fortschritte and Schlugbilanz Der Raum Westfalen VI) . Munster 1989 : 5-31 .
Staats grenze ale Bruchstelle . Die Grenzdialekte zwischen Dollars and Vechtegebiet' . In : L. Kreien zur Entwicklung kontinentalwestgermanischer
mer H . NIebaum (red .) : Grenzdialekte .Stud?
DI
Germanistische L inguistik 101-103/90 . Hildesheim/Zurich/New York 1990 : 984 .
r ven e n ges proken talen in de stad Gron ingn.
e
Een historisch overzicht' . In : P Boekholt
Gesche
e .a . (red .) : Rondom de Reductie . Vierhondert J'aar provincie Groningen 1594-1994 . Assen 1994 :
203-222 .
. . .tot reductie ende reconciliatie der stadt . . .' . Politischer Umbruch and schreibsprachliche Neuonentierung in Groningen um die Wende vom 16 . zum 17 . ahrhundert' . In : A. Petersen, H .F
Nielsen (red.) : A Frisian and Germanic Miscellany . Published in Honour of Nils rhammar on his
Sixty -Fifth Birthday,
Birthdy~ 7 August 1996 Nowele 28/29) . OdenseBredstedt 1996 : 459-477 .
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`Ostfriesisch-grosingische Sprachbeziehungen in Geschichte and Gegenwart' . In : VE Faltings ,
A .G .H . Walker, 0 . Wilts red . : Friesische Studien III . Beitrage des Fohrer Symposiums zur Friesischen Philologie vom 11 .-12 . April 1996 Nowele Supplement Vol . 18) . Odense 1997 : 49-82 .
`Zum Einheitsplural im Groningicchen' . In : Niederdeutsches KorresPondenzblatt 107 2000 3438 .
`Der Niedergang des Friesischen zwischen Lauwers and Weser' . In : H .H . Munske e .a . red . : Handbuck des Friesischen . Handbook of Frisian Studies . Tubingen 2001 : 430-442 .
en J . MACHA : Einfuhrung in die Dialektologie des Deutschen. 2 . neubearbeitete Aufl . Germanistische Arbeitshefte 37) . Tubingen 2006 .
Niederdeutsch and ZweisPrachigkeit . Befunde - Vergleiche - Ausblicke . Beitrage zum SYmPosion
des Institute fur niederdeutsche SPrache an der Universitat Bremen 29 .-31 .10 .1986 . Leer 1988 .
PETERS R. : `Mittelniederdeutsche Sprache' . In : Goossens
red . : Niederdeutsch . Sprache and Literatur .
Fine Einfuhrung 1 : Sprache . Neumunster 1973, 2 1983 : 66-115 .
`Uberl e ~ ngne zu einer Karto des mittelniederdeutschen Sprachraums` . In : Niederdeutsches Wor t
24 1984 51-59 .
`Die angebliche Geltung der sog . mittelniederdeutschen SchriftsPrache in Westfalen'. In : . CaJjot ,
L . Kremer H . Niebaum red. : Lingua Theodisca . Beitrage zur SPrack- and Literaturwissenschaft.
Jan Goossens zum 65 . Geburtstag Niederlande-Studien 16/1,2 . Munsterl995 : 199-2 13 .
- `Soziokulturelle Voraussetzungen and SPrachraum des Mittelniederdeutschen' . In : Sprackgeschichto 2 22000(a) :1409-1422 .
- `Die Diagliederung des Mittelniederdeutschen' . In : SPrackgeschichte 2, 22000(b) : 1478-1490 .
SALEWSKI, K. : Zur Homogenitat des Substandards alterer Bergleute im Ruhrgebiet Zeitschrift fur Dialektologie and Linguistik Beihefte 99) . Stuttgart 1998 .
SANDERS, W. : `Altsachsische Sprache' . In : . Goossens red . : Niederdeutsch. Sprache and Literatur . Fine
Einfuhrung 1 : Sprache . Neumunster 1973, 2 1983 : 28-66 .
`Niederrheinische Mundart - zwischen Deutsch and Niederlandisch' . In : Heimatbuch des Kreises
Viersen 28 1976 112-118 .
SachsensPrache, HansesPrache, Plattdeutsch . Sprackgeschichtliche Grundzuge des Niederdeutschen . Gottingen 1982 .
SARAUW Chr . : Niederdeutsche Forschungen I . Vergleichende Lautlehre der der niederdeutschen Mundarten im Stammlande . KoPenhagen 1921 .
- Niederdeutsche Forschungen II . Die Flexionen der mittelniederdeutschen SPrache . Kopenhagen
1924 .
SCHEUERMANN, U . : `SPrachliche Grundlagen' . In : H . Patze red. : Geschichte Niedersachsens 1 : Grundlagen and fruhes Mittelalter . Hildesheim 1977 : 167-258 .
`Die Dia8liederung des Altniederdeutschen Altsachsischen ' . In : SPrackgeschichte 2, 2 2000 :12831288 .
SCHRODER, I . : `Niederdeutsch in der Ge8enwart . SPrack8ebiet - Grammatisches - Binnendifferenzierun8' . In : D. Stellmacher red . : Niederdeutsche Sprache and Literatur der Ge8enwart Germanistische Linguistik 175-176 . Hildesheim Zurich, New York 2004 : 35-97 .
SODMANN T. : `Der Untergang des Mittelniederdeutschen . In : In : . Goossens red . : Niederdeutsch .
Sprache and Literatur. Fine Einfuhrun8 1 : SPrache . Neumunster 1973, 2 1983 : 116-129 .
`Die Verdran8un8 des Mittelniederdeutschen ale Schreib- and Druckersprache Norddeutschlands' .
In : SPrack8eschichte 2 2 2000 : 1505-1512 .
S rackSeschichte 1 1985 : W. Beech e .a . red . : SPrack8eschichte . Fin Handbuch zur Geschichto der deutp
schen Sprache and ihrer Erforschun8 . Berlin,
New York 1985 .
J2
SPrackgeschichte 22000: W. Beech e.a . red . : SPrack8eschichte . Fin Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache and ihrer Erforschung 2 .2 . vollstandig neu bearbeitete and erweiterte Aufl. Berli'Jn,
New York 2000 .
Stellmacher D . : `Ostniederdeutsch' . In : H .P Althaus H . Henne H .E . Wiegand red . : Lexikon der
Germanistischen Linguistik . Tubin8en 2 1980 : 464-468.
- Wer sPricht Platt? Zur La8e des Niederdeutsches heute . Fine kurz8efaQte Bestandsaufnahme
Schriften des Institute fur niederdeutsche SPrache Reihe Dokumentation Nr . 14) . Leer 1987 .
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`Grenzniederlandisch . Die externe Geschichte des Niederlandischen im deutschen Grenzraum' . In : Grenzen en grevsproblemen . Een bundel studies uitgegeven door het Nedersaksisch
Instituut van de R .U . Groningen ter gelegenheid van ziJjn 30-Jjarig bestaan Nedersaksische Studies
7) . Groningen 1984 : 84-106 .
`Die Mundarten der Kreise Emsland and Grafschaft Bentheim' . In: Emsland . Bentheim . Beitrage
zur neueren Geschichte 1 . Sogel 1985 : 271-420 .
TEEPE P : `Zur Lautgeographie' . In : . Goossens
red. : Niederdeutsch . Sprache and Literatur. Eine
Einfuhrung 1 : Sprache . Neumunster 1973, 2 1983 : 138-157 .
TEUCHERT, H . : Die Sprachreste der niederlandischen Siedlungen des 12 . ahrhunderts. Neumunster
1944 herdruk Keulen Wenen 1972) .
WIESINGER > P : `Strukturgeographische and strukturhistorische Untersuchungen zur Stellung der bergischen Mundarten zwischen Ripuarisch Niederfrankisch and Westfalisch' . In : Neuere Forschungen
in istik
Lingu~
and Philolo 'e . Aus dem Kreise seiner Schuler L .E . Schmitt zum 65 . Geburtstag gewidmet Zeitschrift fur Dialektologie and Linguistik Beihefte 13) . Wiesbaden 1975 : 17-82 .
`Phon0lgische
VokaisYstome deutscher Dialekte . Emn sYnhronischer
o
c
und dia1ektologischer Uberblick' . In : W. Besch e .a . red . : Dialektologie . Emn Handbuch zur deutschen and allgemeinen Dialektforschung 2 . Berlin,
New York 1983 : 1042-1076 .
J
WNT : Woordenboek der Nederlandsche Taal. 32 delen . 's-Gravenhage, Leiden 1882-2001 .
WORTMANN, F : `Zur Geschichte der langen e- and o-Laute in Niederdeutschland, besonders in Westfalen' . In: Munstersche Beitrage zur niederdeutschen Philologie Niederdeutsche Studien 6) . Keulen, Graz 1960 :1-23 .
`Zur Geschichte der kurzen Vokale in offener Silbe' . In: D . Hofmann red . : Gedenkschrift fur William Foerste Niederdeutsche Studien 18) . Keulen Wenen 1970 : 327-353 .
TAUBKEN, H . :

Over de auteurs

Jariri12 BAKKER-RIETMAN (* 1953) is afkomstig uit Genemuiden . Na haar studie Nederlands
in Groningen keerde zij terug naar haar geboorteplaats . Zij was enige tij d werkzaam in het
onderwijs en is actief als schrijfster van verhalen, gedichten en columns in de streektaal .
In 2005 verscheen van haar hand de dichtbundel Meer gelieh as eigen .
Henk BLOEMHOFF (OlClerberkoop * 1948), tot 1991 voorzitter van, daarna lexicograaf en
streektaalfunctionaris bij de mede door hem opgerichte stichting Stellingwarver Schrieversronte (1972) . Daarnaast kerndocent van de opleiding leraar Nederlands lste graad
(Master of Education, NHLRU Groningen) . Promoveerde in 1991 op Fonologie en morfologie van het Stellingwerfs . Een toetsing van de natuurlijhe generatieve fonologie . Schreef
verder o .m. het vierdelige Stellingwarfs Woordeboeh (1994-2004), Stellingwerfs (2002),
Drents (met H . Nijkeuter ; 2004) en Taaltelling Nedersahsisch (2005) . Ontving in 2003 de
H .J . Bergveld-pries, voor zijn verdiensten voor bet Stellingwerfs .
BLOEMHOFF-de BRUIJN (* 1953) groeide op in de Noordoostpolder en studeerde
Nederlands in Groningen, met als bijvak o .a . Nedersaksisch . Werkt sinds 1981 bij de
IJsselacademie in Kampen als projectleider streektaal, en houdt zich in die functie o .m .
bezig met bet bestuderen en beschrijven van en publiceren over de dialecten van WestOverijssel en de Oost-Veluwe . Publikaties (o .a .) : De spohende hleedwagen (1984 ; met J .
van der Kooi), Het dialect van Wijhe (1994), Het dialect van Ommen (1998) en drie delen
Ueldnaemen van Stellingwarf (1982-2003) .
Pri1101T1eriC

Cor van BxEE (* 1932) is emeritus hoogleraar historische taalkunde en taalvariatie van
bet Nederlands aan de Universiteit Leiden . Hij schreef o .a . Hebben-constructies en datiefconstructies binnen het Ned . taalgebied (diss . 1981), twee historische grammatica's van
bet Nederlands (1977 en 1987), een Historische taalhunde (2 1996), met Marijke van der
Wal een Geschiedenis van het Nederlands (1992) en Zuid-Hollands . Hollands tussen IJ en
Haringvliet (2004) . Zijn onderzoek lag c .q . ligt vooral op bet terrein van de dialectsyntaxis, taalcontact (speciaal bet ontstaan van bet Stadsfries) en de verhouding van dialect
en standaardtaal .
Jo (Johanna Catharina) DnP,ty (1910-2006), eerst medewerker (vanaf 1939), daarna tot
1975 hoofd van de afdeling dialectologie van het Meertens Instituut . Had een scherpe
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blik voor moderne ontwikkelingen en een grote belangstelling voor de taal van OostNederland . Publicaties (o .a .) : Wieringer land en leven in de taal (diss . 1950), Dialekt atlas
van Noord-Holland (1969), Van randstad tot landrand (1969 ; met D .E Blok), Atlas van de
Ned . hlanhontwihheling (1972-77 ; met M .J . Franken), Geschiedenis van de dialectgeografie
van het Ned. taalgebied (2000 ; herinneringen) .
Hanny DiEMEx (* 1942), na studie wis- en natuurkunde twintig jaar leraar, maar haar
liefde lag bij tekenen/schilderen en schrijven . Stond met Wim de Lange, Henk Scholte
en Fokko Veldman 1982 aan de wieg van het Grunneger Tiedschrift Krodde, waar zij met
haar man, Frits Pleiter, tot 2007 het gezicht van bepaalde . Schrijft in bet dialect van haar
grootuders (Musselkanaal) verhalen, gedichten, liedteksten, columns en toneelstukken .
Publikaties : t Volle leven van Ebbert Venemoa (1992), Van sproohjesbouh tot S .E. (1999),
Swaalfies rond Auwerd (2004 ; met anderen), Twee eeuwen Gronings - n golden tool (2005 ;
met Jakob Loer) .
A . EBELING (* 1934) was tot aan zijn pensionering in 1999 naamkundige aan
de RU Groningen (Nedersaksisch Instituut), met als zwaartepunt van onderzoek persoonsnamen van Oost-Nederland en bet aangrenzende Nederduitsland . Publicaties (o .a .)
Familiennamen im Landhreis Leer um 1940 (1979 -1984 [diss .]), Voor- en familienamen in
Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruih (1993) ; Tussen Vlie en Wezer. Uerzamelde bijdragen tot de Friese, Oostnederlandse en Nederduitse naamhunde (1999) .
RUClOlf

Hendrik ENTJES (1919-2006), geboren in Rheine (Westfalen), van 1974 tot zijn emeritering in 1982 hoogleraar Nedersaksisch aan de RU Groningen . Leverde zowel op
taal- als op letterkundig terrein baanbrekend werk en speelde ook als criticus, aanjager
en inspirator een belangrijke en verbindende rol in bet Oostnederlandse literaire leven .
Auteur van o .a . Die Mundart des Dorfes Vriezenveen in der niederl . Provinz Overijssel (diss .
1970), Dialecten in Nederland (1974), Dialehtatlas van Gelderland en Zuid-Overijsel (1978)
en Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim von A . Rahers (1993 ; met H . Niebaum) .
Hidde FEEtvsrxA (* 1952) studeerde geschiedenis en Oudfries aan de RU Groningen,
promoveerde in 1981 op De bloeitijd en het venial van de Ommelander adel 1600-1800 en
publiceert regelmatig over onderwerpen uit de regionale geschiedenis en taalkunde, o .a .
Duizend jaar Gronings taallandschap (1998), Een vergeten plattelandselite. Eigenerfden in het
Groninger Westerhwartier van de vijftiende tot de zeventiende eeuw (2004 ; met H . Oudman)
en Spinnen in het web . Groningse regenten in relatie tot het omringende platteland tijdens de
Republieh (2007) .
Pieter JotvxEx (Haule * 1952) is al meer dan 25 jaar verbonden aan de Stellingwarver
Schrieversronte, bet Stellingwerver streektaalinstituut in Oldeberkoop . Van 1996 tot
2007 was hij directeur, daarvoor hoofdmedewerker. Voor zijn vertaling in bet Stellingwerfs van verhalen van Dolf Verroen ontving hij in 1986 de H .J . Bergveld-pries (Dihhe
doezerd! en ere verhaelen, 1985) . Verder publiceerde hij o .a . Hou vremd ih blief. Saul van

Messel, Joods dichter in het Nedersahsisch (1985) .
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Geert (Gerardus Hendricus) Kocxs (Barger Oosterveld * 1936), dialectoloog, medewerker van het Nedersaksisch Instituut RU Groningen . Groot kenner van bet Drents zoals
o .a . blijkt uit zijn proefschrift Die Dialehte von Sudostdrente and anliegenden Gebieten
(1970) en zijn driedelige Woordenboeh van de Drentse dialecten (1996-2000) . G .H . Kocks
overleed in 2003 .
Jurjen van der Koot (* 1943), uhd volkskunde/orale literatuur RU Groningen (Fries en
Nedersaksisch Instituut) . Boeken (o .a .) : Volhsverhalen in Friesland (diss . 1984), Dialectliteratuur (1990) ; Friesische Miirchen (1990), Friesische Sagen (1994), Spiegel van Groningen
(1996 ; met P Th .F M . Boekholt), Der Ring im Fischbauch (1998), Dizionario delle fiabe e
delle favole (2001 ; met T. Dekker en T. Meder), Van Janmaanje en Keudeldoemhe (2003),
Die Frau die verlorenging. Sagen aus Ostfriesland (2003 ; met T. Schuster), Alle beetjes hel pen .
Nederlandse, Friese en Vlaamse wellerismen (2007 ; met H .L.Cox) . Hoofdredactie Nieuwe
Groninger Encyclopedie (1999 ; met anderen) . Ontving in 1997 de Europaische Marchenpreis en in 2004 de Totius Frisiae-medaille .
Ludger KxEMEx (* 1941 Heiden/Westf .), tot 2003 hoogleraar Duitse taalkunde in Antwerpen . Talrijke publicaties o .a . over taalcontact, dialectologie en sociolinguistiek, waaronder : Mundartforschung im ostniederldndisch-westfdlischen Grenzgebiet (1977), Sprache and
Geschichte im westfdlisch-niederldndischen Grenzraum (1978), Grenzmundarten u. Mundartgrenzen. Untersuchungen zur wortgeographischen Funhrion der Staatsgrenze im ostnl .-westf.
Grenzgebiet 1-2 (1979), Diglossiestudien. Dialeht and Standardsprache im niederlclndischdeutschen Grenzland (1993), Dialehtschwund im Westmunsterland . (2007) . Kreeg in 1979

de Conrad Borchling-Preis voor Nederduitse en Friese filologie .

H2rik (G .J .H) KROSENBRINK, * 1928 in Miste bij Winterswijk . Volgde na de middelbare
school een opleiding voor onderwijzer . 1967 redacteur bij de RONO, 1979 directeur van
bet Staring Instituut to Doetinchem . Schreef verhalen en gedichten, towel in bet Nederlands als in de streektaal . Daarnaast een tiental (streek)romans, hoorspelen voor Radio
Bremen, openluchtspelen en (cultuur)historische studies . Verzamelde en publiceerde
ook orale literatuur, o .m . vele volksverhalen . Boeken (o .a .) : De oele rop (1968), Hosse
bosse teune (1972), Volhsverhalen uit Gelderland (1979), Met eigen woorden. Schrijven in de
streehtaal in Achterhoeh en Liemers 1600-1900 (1997) .
Frank Lowtx (* 1956 Almelo), leraar, studeerde geschiedenis en Duits to Leeuwarden en
Groningen en promoveerde in 2003 op De Twentse Beweging . Strijd voor Modersproahe en
Eigenheid . Actief als platschriever. Zijn teksten verschenen in kranten, tijdschriften en
bundels . Zelfstandige uitgaven (o .a .) : Op n biester (1993), een bundel met `niejmoodse
schetsen in t Almeloos', Asterix den Gallier (1997), de Twentse vertaling van Asterix le
Gaulois, Jan Jans, leven en werh (2001), Kaanttehsn oet De Rosham (2003) en Flantuutn
(2007) .
Hermann (H .WH .) NtesnuM (Bad Essen bij Osnabruck * 1945) studeerde germanistiek
en geschiedenis in Munster . Promoveerde 1973 aldaar op de fonologie van een Westfaals
dialect, habiliteerde 1983 aan de universiteit van Osnabruck . Medewerker aan bet Westfd-
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lisches Worterbuch in Munster, sinds 1984 hoogleraar Nedersaksische taal- en letterkunde

in Groningen, vanaf 2005 daarnaast ook hoogleraar Duitse taalkunde . Publiceerde o .a .
Zursynchronischen and historischen Phonologie des Westfdlischen (1974), Westfdlisch (1977),
Dialehtologie (1983), Dagboeh van Gerard Udinch [1663-1665] (1988 ; met E Veldman),
Grenzdialehte (1990 ; met L . Kremer), Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim von A .
Rahers (1993 ; met H . Entjes), Einfuhrung in die Dialehtologie des Deutschen (2 2006 ; met
J . Macha) .
Jan Ni]Ety Twits-tAAx (* 1955) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 1990 promoveerde op Generatieve fonologie en de studie van
Oostnederlandse dialecten . Hij werkt als lector taalkunde bij het Instituut voor Gebaren,
Taal bz Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht . Daarnaast is hij onderzoeker binnen
het lectoraat Dovenstudies aan deze Hogeschool . Verder o .m . review-redacteur van het
tijdschrift Nederlandse Taalhunde, lid van de redactieraad van het tijdschrift Taal en Tongval en auteur van Sallands, Twents en Achterhoehs (2003) en Achternamen in Nederland en
Vlaanderen (2006 ; naar J . Winkler) .
Herik NIJKEUTER (* 1956) studeerde Nederlands, geschiedenis en archivistiek . Was werkzaam in het onderwijs, thans hoofd van de afdeling Collecties bij het Drents Archief
en gemeentearchivaris to Assen . Promoveerde 2001 in Groningen op De "pen gewijd
aan Drenthe's dierbren grond" . Literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956 . Verdere publikaties o .a . Ben van Eysselsteijn (1898-1973) . Drent uit heimwee en verlangen
(1996), Encyclopedie van Drenthe (2003 ; hoofdredactie met anderen) ; Drents (2004 ; met
H . Bloemhoffl, De 100 mooiste Drentse gedichten (2006) . Werd in 2004 onderscheiden
met de Culturele Prijs van Drenthe .
Siemon (S .J .H .) REKER (Uithuizen *1950) werd in 1984 streektaalfunctionaris van
de Provincie Groningen op bet Nedersaksisch Instituut . Hij promoveerde in 1989 in
Groningen op Het Groninger werhwoordsysteem en `hoeven' . Synchrone verbale morfologie
in verandering, werd aldaar in 2001 bijzonder en in 2007 gewoon hoogleraar Groninger
taal en cultuur. Schreef naast z'n diss . en oratie (Vrij gelijhvormig, en alien daar door niet
ondangenaam, 2002) vooral als streektaalfunctionaris, o .m . "Hou is dat?" Het dialect van
Groningen (1991), Dihhe woorden . Bihhelhaard, bragelvet, strontdeurnat en hun soortgenoten
(1996), Gronings (2002) en de cursusboekenreeks Toal (drie delen over bet West-, Oosten Noord-Gronings, 2005) .
Lex (Alexander HG .) Scttaatts (*1941) studeerde Nederlands-MO in Groningen en
behaalde in Nijmegen bet doctoraal-examen Nederlandse Taal- en Letterkunde met als
hoofdvak Dialectologie . Promoveerde in 1977 to Nijmegen op Agrarische terminologie
in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspecten . Is Binds 1980 verbonden aan bet
Staring Instituut in Doetinchem met als hoofdtaak de redactie van bet Woordenboeh van
de Achterhoehse en Liemerse Dialecten
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Harrie ScxotrNtEtJEx (Kampen * 1960) studeerde Nederlands, Oud- en Nedersaksisch to
Groningen . Promoveerde in 1992 to Leiden op het Nederlands van de IJsselmeerpolders .
Werkte nadien op het Meertens Instuut to Amsterdam en is sinds 1999 verbonden aan de
Stichting Grensoverschrijdende Streektalen to Kampen, als redacteur van bet Woordenboeh van de Overijsselse Dialecten en bet Woordenboeh van de Gelderse Dialecten-Ueluwe . Van
zijn hand verschenen o .m . Naast het Nederlands . Dialecten van Schelde tot Schiermonnihoog
(1999), Utrechts, Ueluws en Flevolands (2002) en Morn! taalgids Overijssel (2006) .
FOkkO VELDMAN (* 1944) groeide als emigrantenkind op in Australie, studeerde in Melbourne en was daarna achtereenvolgens medewerker van bet Nedersaksisch Instituut,
leraar en lexicograaf . Publikaties (o .a .) : Dagboeh van Gerard Udinch [1663-1665] (1988 ;
met H . Niebaum), De taal van Westenvolde (diss . 1992) en (met Prue Gargano) Prisma
handwoordenboeh Engels-Nederlands (2005) . Speelde een belangrijke rol bij bet Groninger
literaire tijdschrift Krodde . Woont nu weer in Australie .
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Handboek
Nedersaksische Taalen Letterkunde
Het Nedersaksisch is de regionale taal van Groningen,
Stellingwerf in Friesland, Drenthe, Overijssel, de
Gelderse Achterhoek en de Veluwe. Het wordt door twee
miljoen mensen gesproken. Hoewel beheersing en gebruik
afnemen, neemt de aanwezigheid in literatuur, muziek en
media toe.
In 1996 is het Nedersaksisch erkend onder het Europees
Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.
Sindsdien worden de regionale en locale beleidsinspanningen voor bescherming, behoud en uitbouw sterker. De
behoefte aan kennis en wetenschappelijke inzichten over
de Nedersaksische taal en literatuur groeit, ook bij het
algemene publiek.
Specialisten uit binnen- en buitenland voorzien met hun
bijdragen aan dit handboek in die behoefte. Per regio beschrijven ze volgens de laatste stand van zaken de
voornaamste taalkenmerken. Daarnaast geeft een zestal
hoofdstukken een indruk van de historische, talige en
naamkundige samenhang van het gebied en van de
beheersing en het gebruik van het Nedersaksisch. Verder
wordt de geschiedenis van het taalkundig onderzoek uitgebreid geschetst.
Uitvoerige aandacht krijgt ook de Nedersaksische
literatuur. Per regio vindt men in historische overzichten
de belangrijkste gegevens over auteurs, werken,
contexten en ontwikkelingen. Ook de letterkundige
samenhang in verscheidenheid en de meer algemene
literaire groei worden beschreven, evenals de orale
literatuur.
Het Nedersaksisch is nauw verwant aan het Nedersaksisch/Nederduits in het noorden van Duitsland.
Informatie daarover in het Nederlands is schaars,
reden waarom dit handboek er een afzonderlijk
hoofdstuk aan wijdt.
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